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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Caros alunos e alunas, durante as aulas abordaremos o tema “manejo e 

sanidade de organismos aquáticos”. Este tema abrange uma série de conte-

údos e daremos destaque às medidas sanitárias nos cultivos e às boas prá-

ticas de manejo na aquicultura. Abordaremos aspectos como sinais clínicos, 

formas de transmissão e identificação das principais doenças que acometem 

os animais aquáticos cultiváveis, assim como a prevenção destas doenças, 

através da implantação de normas de biosseguridade e medidas profiláticas 

nos cultivos.

O Instituto Federal do Paraná e os autores desta obra ressaltam que as ativi-

dades de sanidade animal, incluindo técnicas terapêuticas, devem ser efeti-

vadas sob a orientação de um médico veterinário.

Fiquem atentos às dicas e sugestões oferecidas ao longo da apostila, bem 

como às definições e exercícios propostos para fixação do aprendizado. 

Ao concluirmos este módulo, esperamos ampliar nossos conhecimentos 

com relação ao ambiente de cultivo de uma forma geral, ampla, tendo como 

ponto de partida o adequado manejo, pois esta ainda é a melhor forma de 

prevenção de doenças nos cultivos. O conhecimento dos agentes causadores 

de enfermidades, as formas de transmissão e suas manifestações no organis-

mo do animal , também são uma importante forma de prevenção de surtos 

e/ou perdas consideráveis pela mortalidade de animais nos cultivos, minimi-

zando perdas econômicas consideráveis.
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Aula 1 – Manejo e Sanidade no Cultivo

Neste módulo iremos abordar os principais conceitos relacionados 

à saúde dos animais aquáticos cultiváveis. Vamos compreender 

o quão importante é a aplicação de um manejo adequado nos 

cultivos para que possamos obter um resultado positivo quanto 

ao crescimento dos animais e à produção final, minimizando o 

aparecimento de doenças e estresse nos animais cultivados.

A aquicultura vem se expandindo cada vez mais no Brasil, essa expansão é um 

reflexo da busca pelo desenvolvimento de novas técnicas de produção, tanto 

para o cultivo de espécies exóticas quanto para espécies nativas, tornando 

essa atividade uma opção bastante rentável para o produtor. O rápido 

crescimento destas tecnologias de instalações e de manejo, geradas pela 

pesquisa nacional, contribuíram significativamente para os bons resultados 

da atividade nos últimos anos.

No entanto, a produção intensiva dos organismos, devido a peculiaridades 

da atividade, favorece o aparecimento de algumas situações problemáticas, 

tais como enfermidades infecciosas e parasitárias. Habitualmente esses 

fatores estão relacionados ao manejo e as condições sanitárias dos animais, 

quando não são devidamente controladas.

1.1 Manejo x Sanidade
Para melhor compreensão da importância do manejo e dos aspectos 

sanitários nos cultivos, vamos relembrar os diferentes sistemas de produção. 

Os cultivos podem ser feitos em três regimes diferentes: forma extensiva, 

semi-intensiva e intensiva como mostra a figura explicativa a seguir. 

Figura 1.1: Sistemas de cultivo
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos Aquáticos, UFSC.



Portanto, observando a figura 1.1, quanto maior a intensidade do cultivo, 

maior a densidade de animais no ambiente e maior será a sua exposição 

ao estresse, levando o animal a uma maior susceptibilidade a determinados 

agentes patogênicos, consequentemente a doenças.

Podemos entender por manejo, práticas e intervenções realizadas durante 

a criação, que buscam aperfeiçoar a produção e a rentabilidade nos cultivos, 

de maneira que seja mantida a qualidade do ambiente dentro e fora do 

empreendimento diminuindo assim, o impacto e a disseminação de doenças 

no cultivo. Algumas técnicas podem ser empregadas garantindo a saúde do 

plantel, levando ao sucesso da produção e colocação no mercado. 

Em relação à sanidade, esta pode ser entendida como toda prática em 

sistemas de produção que permita o desenvolvimento dos peixes em 

condições de saúde. 

Em que situações devemos aplicar as técnicas sanitárias adequedas?

 No momento da aquisição de alevinos para engorda; 

 No manejo diário dos tanques; 

 Na rotina de alimentaçao dos animais; 

 Na compra de ração e suplementos alimentares; 

 No uso de medicamentos para tratamento dos animais; 

 Na despesca, classificação por tamanho e manuseio dos animais;

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alevino:
Primeira fase do peixe após 

o ovo, morfologicamente 
semelhante ao peixe adulto da 

mesma espécie.

1.2 Quais as causas das doenças?
As causas de doenças são múltiplas, porém a maioria das doenças em 

aquicultura ocorre quando há um desequilíbrio na relação entre os peixes, 

a qualidade do ambiente em que vivem e os potenciais patógenos, bem 

como quando os peixes são submetidos a estresse relacionado ao manuseio, 

transporte, confinamento, entre outras adversidades comuns na rotina de 

produção.

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 14



Figura 1.2: Relação hospedeiro x patógeno x ambiente
Fonte: Elaborada pelo autor

HOSPEDEIRO PATÓGENO

AMBIENTE

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
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1.3  O que caracteriza o estado de enfermidade 
em um animal cultivado? 

O estado de enfermidade nos organismos de cultivo é caracterizado pela 

aparição de anomalias do comportamento e/ou lesões corporais. Qualquer 

alteração no meio aquático irá influenciar o estado de saúde dos animais. 

Mesmo que os animais tolerem uma variação dentro desses parâmetros 

físico-químicos, alterações bruscas no meio certamente irão afetar seu 

comportamento. 

Hoje sabemos que é possível uma intervenção como forma de minimizar e/

ou sanar as enfermidades, porém muitas vezes estas intervenções se tornam 

uma tarefa ingrata e sem sucesso dependendo de uma série de fatores que 

veremos no decorrer das aulas. Para maiores chances de sucesso, deve ser 

feito um estudo detalhado de todo o conjunto de fatores antes de se implantar 

um esquema de tratamento em larga escala. O conhecimento das principais 

doenças e os principais fatores que desencadeiam o seu aparecimento, assim 

como aspectos sanitários na implantação de um programa de prevenção e 

controle de enfermidades, pode maximizar a atividade de produção animal.

e-Tec BrasilAula 1 – Manejo e Sanidade no Cultivo 15



1.4  O que o estresse causa nos animais 
cultivados?

O estresse é um dos fatores mais importantes no desencadeamento do 

processo saúde-doença nos organismos. Essa é a condição responsável 

direta pela queda da imunidade dos animais, contribuindo para uma 

menor resistência orgânica contra agressões. Várias doenças dependem da 

instalação do quadro de estresse, e só assumem importância sanitária quando 

este estiver presente, pois quando é retirada a causa estressante o animal 

restabelece sua imunidade e atenua (ou mesmo elimina) a enfermidade. Os 

fatores ambientais funcionam como um dos maiores agentes estressantes 

para os organismos cultiváveis. 

Resumo
Juntamente com o desenvolvimento da Aquicultura no Brasil, é crescente 

a preocupação com a sustentabilidade da atividade e a avaliação dos riscos 

a que estão submetidos os organismos cultivados, em especial àqueles 

representados pelas enfermidades. Desta forma, para assegurar a qualidade 

sanitária desses organismos, bem como do ambiente de cultivo, é necessário 

o aumento do conhecimento em patologia de organismos aquáticos, o 

incremento das tecnologias de diagnóstico, e as melhorias nas práticas de 

manejo. O meio ambiente de cultivo deve estar em equilíbrio constante para 

que os animais não sofram qualquer tipo de estresse, visto que o estresse é 

a causa de toda uma problemática, colaborando com a baixa da imunidade 

do animal e aumentando os índices de mortalidades nos cultivos. 

Nesta aula estabelecemos alguns pontos de partida para a continuidade do 

conteúdo. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma relação entre o ambiente de cultivo, animais cultivados e en-

fermidades. Quais os fatores que influenciam para o aparecimento da 

doença? Quais as características mais importantes para que os animais 

permaneçam saudáveis?

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 16
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Aula 2 –  Principais conceitos em 
Patologia e Sanidade

Para facilitar o entendimento deste módulo, precisamos abordar 

a definição de alguns termos bastante utilizados em sanidade 

animal, além de conhecermos alguns dos principais agentes 

causadores de doenças.

2.1 O que é doença?
Definimos doença ou enfermidade como sendo um mal que acomete 

o animal provocando deficiência no organismo. As doenças podem ser 

classificadas como:

a) DOENÇA INFECCIOSA: é uma doença que resulta de uma infecção (con-

dição em que micro-organismos penetram em um hospedeiro causando 

doenças) e pode ser transmissível. 

b) DOENÇA NÃO INFECCIOSA: é aquela que não se relaciona com uma 

invasão do organismo por outros seres vivos parasitários. São caracteri-

zadas por baixa patogenicidade (capacidade de o agente etiológico, uma 

vez instalado no organismo, produzir sinais clínicos em maior ou menor 

proporção dentre os hospedeiros infectados).

c) AGENTE ETIOLÓGICO: são organismos que causam doenças, podem ser 

vírus, fungos, bactérias ou parasitos.

2.2 Vírus
Os vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem organização celular, não 

têm metabolismo, utilizando-se de mecanismos de obtenção de energia e 

síntese proteica e são obrigatoriamente parasitas celulares. Possuem apenas 

um tipo de material genético, DNA ou RNA. Quanto a sua estrutura os vírus 

são extremamente simples.

Estrutura: Os vírus são de estrutura extremamente simples.Formados 

basicamente por um capsídeo (cápsula lipoproteica) que envolve o capsômero 

e o seu ácido nucléico (DNA ou RNA). O conjunto de capsídeo mais ácido 

nucléico recebe o nome de nucleocapsídeo ou virion.



São também extremamente pequenos - menos de 10 a 30 nanômetros - o 

que os tornam imperceptíveis a microscópios comuns.

Capsômero

Ácido
Nucléico (RNA ou DNA)

Capsídeo

Vírus Sem 
Envelope

Figura 2.1: Componentes: Vírus
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos Aquáticos, UFSC.

2.2 Fungos
Os fungos são os membros de um grande grupo de organismos eucariotas 

que inclui micro-organismos tais como as leveduras e bolores, bem como os 

mais familiares cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado 

das plantas, animais e bactérias. Uma grande diferença é o fato de as células 

dos fungos terem paredes celulares que contém quitina, ao contrário das 

células vegetais, que contém celulose.

Estrutura: A maioria dos fungos se desenvolvem como hifas, que são 

estruturas filamentosas, cilíndricas, com 2 a 10 µm de diâmetro e até vários 

centímetros de comprimento. As hifas crescem nas suas extremidades 

(ápices); novas hifas formam-se tipicamente por meio da emergência de 

novas extremidades ao longo da hifa existente num processo designado 

“ramificação”, ou ocasionalmente por bifurcação de extremidades de uma 

hifa em crescimento, dando origem a duas hifas com crescimento paralelo. 

A combinação do crescimento apical com a ramificação/bifurcação conduz 

ao desenvolvimento de um micélio, uma rede interconectada de hifas.

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 18



Hifa Micélio
Figura 2.2: Componentes: Célula, Hifa e Micélio
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos Aquáticos, UFSC.

2.3 Bactérias
Bactérias, do grego bakteria – bastão, são organismos unicelulares, 

procariontes e não possuem envoltório nuclear, nem organelas membranosas. 

Figura 2.3: Componentes: Bactéria
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos 
Aquáticos, UFSC.

Podem ser encontrados na 

forma isolada ou em colônias, 

podem viver na presença de ar 

(aeróbias) ou na ausência de ar 

(anaeróbias), ou ainda serem 

anaeróbias facultativas. As 

bactérias são geralmente 

microscópicas ou 

submicroscópicas, detectáveis 

apenas com uso de um 

microscópio eletrônico. Suas 

dimensões variam de 0,5 a 5 

micrômetros.

Estrutura: A célula bacteriana contém os quatro componentes fundamentais 

a qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e 

cromatina.

São classificadas segundo a forma: esféricas (cocos), as alongadas em forma 

de bastão (bacilos), as espiraladas (espirilos), as em formato de meio-espiral 

(vibriões). Para locomoção, algumas apresentam flagelos, filamentos móveis 

utilizados para movimentação e há também outras que não se movem. Outra 

classificação bastante utilizada é a coloração de gram. Esta classificação é feita 

por técnica de coloração que divide as bactérias em dois grupos: Gram-positivas 

e Gram-negativas. Abordaremos melhor este assunto na próxima aula.

e-Tec BrasilAula 2 – Principais conceitos em Patologia e Sanidade 19



2.4 Parasitos
Parasito é um organismo que necessita de outro para ter abrigo, alimento, 

para se reproduzir e perpetuar a espécie. Podem ser tanto um endoparasito 

quanto ectoparasito.

a) Endoparasitos: São aqueles que têm contato profundo com tecidos e 

órgãos dos hospedeiros. 

b) Ectoparasitos: São aqueles que têm contato com a pele dos hospedeiros.  

Tanto endoparasito quanto ectoparasito são subdivididos em:

 b.1)  Obrigatório: Aquele que precisa de um hospedeiro para 

sobreviver. 

 b.2)  Facultativo: Aquele que pode ou não viver parasitando, ou seja, 

têm fase de vida livre. 

 b.3)  Acidental: Acidentalmente entra em contato com o hospedeiro, 

porém não evolui nele. Aquele que vai a outro lugar que não o 

ideal e fica por acaso. 

 b.4) Temporário: Procura o hospedeiro somente para se alimentar. 

 b.5) Permanente: Permanece no hospedeiro em todas as suas fases.  

 b.6)  Periódico: Apenas em uma determinada fase de sua vida é 

parasito. Aquele que parasita por tempo determinado.

Infestação é o termo utilizado para definir o estado ou condição de um 

organismo infestado, restrito à presença de parasitos externos.

Infecção é o termo utilizado quando o parasito se instala no interior do 

corpo.

O animal sobre o qual vive um parasito é chamado de Hospedeiro.

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 20



a) Hospedeiro definitivo (HD): Hospedeiro na qual o parasito atinge matu-

ridade sexual.

b) Hospedeiro intermediário (HI): Hospedeiro no qual o parasito passa uma 

ou mais fases assexuadas do seu ciclo biológico. Quando há apenas uma 

fase, este é dito hospedeiro intermediário primário; quando mais de um 

hospedeiro é infectado por outra fase assexual, este é conhecido como 

hospedeiro intermediário secundário.

c) Paratênico: Hospedeiro de transporte. 

O ciclo biológico corresponde a várias fases de vida do organismo, 

compreendendo seu crescimento e forma de reprodução, podendo ser 

classificado como:

a) Monoxeno: Infesta diretamente seu hospedeiro definitivo sem necessitar 

de hospedeiro intermediário.

b) Heteroxeno: Quando existe um ou mais HIs ou HDs. 

2.5 Transmissão de Enfermidades
A transmissão das enfermidades pode ocorrer através de Vetores ou 

Fômitos. São chamados de vetores, organismos vivos que, devido ao seu 

relacionamento ecológico com outros organismos, adquirem um patógeno 

de um hospedeiro vivo e transmite-o para outros. Podem ser mecânicos ou 

biológicos.

Já os Fômitos são objetos inanimados no qual um patógeno pode ser 

transportado. A transmissão da doença ocorre via contato físico entre o 

objeto e o animal. Exemplos clássicos de fômitos são puçás, redes de arrasto, 

bandejas de alimentação e outros.

Resumo
Nesta aula abordamos alguns dos principais agentes infecciosos causadores 

de doenças e suas classificações. Também conhecemos alguns tipos de 

transmissores de doenças como os vetores e fômitos.

Não se esqueçam de completar os exercícios com atenção, assim vocês 

conseguirão aprender com mais facilidade!
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Atividades de aprendizagem
1. Complete a palavra cruzada abaixo:

S.  Organismo que necessita de outro para ter abrigo, alimento, para se 

reproduzir e perpetuar a espécie.

A.  condição em que micro-organismos penetram em um hospedeiro 

causando doenças.

N.  Organismos eucariotas que inclui micro-organismos tais como as leveduras 

e bolores. 

I.  Estado ou condição de um organismo ser infestado, restrito à presença de 

parasitos externos.

D.  Animal sobre o qual vive um parasito.

A.  Micro-organismos unicelulares formados por uma célula procarionte, 

sendo que o material genético fica disperso no citoplasma.

D. Mal que acomete o animal provocando deficiência no organismo.

E.  Organismos vivos que, devido ao seu relacionamento ecológico com 

outros organismos, adquirem um patógeno (parasito) de um hospedeiro 

vivo e transmite-o para outros.

  __ __ __ __ S __ __ __ 

   __ __ __ __ __ __  A __ 

           __ __ N__ __ __ 

          I __ __ __ __ __ __ __ __ __

        __ __ __ __ __ D__ __ __ __ 

         __ __ __ __ __ __ __  A__

          D __ __ __ __ __

     __ E __ __ __
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Aula 3 –  Principais enfermidades na 
piscicultura I

É de fundamental importância o conhecimento das enfermi-

dades que possam acometer os cultivos nas diferentes etapas 

do processo de produção aquícola. Com a prevenção da pro-

liferação dos agentes patogênicos, a obtenção de produtos de 

boa qualidade é garantida, diminuindo o impacto negativo que 

algumas enfermidades possam causar, incluindo perdas econô-

micas substanciais.

Iniciaremos aqui uma série de 3 aulas onde serão expostas as 

principais enfermidades de peixes.

Aquícola:
1. Que vive na água. 2. Relativo 
à aquicultura. 3. Habitante da 
água.

3.1 Enfermidades causadas por bactérias
As bactérias são organismos que têm uma enorme importância para os cultivos, visto as 

doenças que provocam, as quais frequentemente têm um impacto econômico bastante 

grande nas populações de peixes, com altas mortalidades, especialmente em condições 

de estresse. 

No estudo das bactérias, é importante ressaltar que a maioria delas é parte integrante 

do meio de cultivo, sendo encontradas na superfície dos animais e nas brânquias. Porém, 

geralmente só apresentam capacidade patogênica importante quando os animais são 

submetidos ao estresse. Isto não quer dizer que se as condições do cultivo forem boas 

não haverá problemas, pois existem bactérias que possuem a característica de agentes 

patogênicos primários e possuem a capacidade de iniciar uma infecção por si própria em 

hospedeiros sujeitos a estresse pouco intenso. 

O exame bacteriológico deverá ser feito nos animais que evidenciarem os sinais clínicos 

de alguma doença. Um exame visual da superfície do corpo e das brânquias permite a 

observação de sinais clínicos que podem estar associados a várias bacterioses. Também 

é necessário fazer uma análise dos órgãos internos. Apesar de as características das 

epizootias bem como dos sinais clínicos permitirem alguma suspeita sobre o agente 

causador, não se pode esquecer que as bactérias provocam sinais clínicos muito 

semelhantes sendo de extrema importância o isolamento da bactéria em meio de cultura 

para correta identificação. 

Epizootias:
Doença contagiosa que atinge 
grande número de animais.



3.1.1  Bacteriose causada por Aeromonas 
móveis 

As Aeromonas são bactérias gram-negativas de água doce, possuem bastonetes curtos 

e móveis como o próprio nome indica, podendo ser componentes da flora microbiana 

associada aos peixes. A espécie mais comum é a Aeromonas hydrophila. Estas 

bactérias podem atacar as brânquias, tegumentos e intestino de exemplares em perfeito 

estado, sendo abundantes em águas que contenham muita matéria orgânica. Provocam a 

doença conhecida como septicemia hemorrágica bacteriana. 

Quais os principais sinais clínicos dessa doença? 

•	 Perda de equilíbrio/ nado letárgico.

•	 Dificuldade de respiração. 

•	 Pele e extremidades hemorrágicas e/ou inflamadas.

•	 Ulcerações se revelam no tegumento, músculos da cabeça ou em volta da boca.

•	 Exoftalmia.

•	 Ascite.

•	 Internamente a cavidade do corpo pode conter um fluido turvo e san-

guinolento.

3.1.2 Bacteriose causada por Vibrio
A patogenicidade da vibriose em peixes é similar a da Aeromonas hydrophila. 

Também é uma bactéria gram-negativa (Vibrio spp) que pode estar presente 

em água doce ou salgada. Infecções por Vibrios são usualmente brandas e só 

podem ser distinguidas de Aeromonas por cultura bacteriana. Peixes afetados 

nadam letargicamente na superfície e são caracterizados por hemorragias 

ou inflamação das barbatanas e pele, descoloração da pele, possíveis lesões 

necróticas na musculatura, exoftalmia e distensão abdominal. A cavidade 

abdominal contém um fluido sanguinolento e o intestino frequentemente 

contém gás. Águas de baixa qualidade (alta carga orgânica, alto teor de 

amônia, nitrito e CO2 e flutuações de pH) podem desencadear essa doença. 

Ascite:
Patologia relacionada ao 

acúmulo de líquido seroso no 
peritônio.
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3.1.3  Bacteriose causada por Flavobacterium 
columnare 

A columnariose é causada por F. columnare (gram-negativa) e pode ser 

encontrada em várias espécies de cultivos como a truta, salmão, carpa e 

tilápia. Manifesta-se principalmente em ambientes com altas temperaturas, 

elevada concentração de amônia e de matéria orgânica ou baixos níveis de 

oxigênio. 

Quais os principais sinais clínicos dessa doença? 

•	 Peixes infectados nadam letargicamente ou boiam na superfície. 

•	 Infecções causadas por columnariose são caracterizadas por manchas ir-

regulares esbranquiçadas à cinza na pele. 

•	 Revelam-se lesões necróticas, pálidas de vários tamanhos em brânquias 

infectadas.

A columnariose pode resultar em uma mortalidade crônica ou aguda, de 

forma que somente poucos peixes são infectados por dia, mas posteriormente 

altas taxas de mortalidade podem ocorrer em um curto espaço de tempo. 

A doença é particularmente séria em juvenis, qualquer tipo de ferimento ou 

estresse induzido pode ocasionar infecções.

3.1.4 Bacteriose causada por Streptococcus spp
São bactérias gram-positivas imóveis que se agrupam em colônias. 

Streptococcus sp tem sido isolado de muitas espécies de peixes e considerado 

agente de zoonoses em potencial e causador de várias patologias. Essas 

patologias podem originar-se por fatores adversos como a baixa qualidade 

da água, aumentando o estresse e diminuindo a resistência do hospedeiro. 

Quais os principais sinais clínicos? 

•	 Exoftalmia;

•	 Hemorragias, escurecimento e deformações no corpo;

•	 Presença de líquido ou exsudato (fluido produzido geralmente como re-

sultado; de inflamação) na cavidade visceral e intestino; 
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•	 Natação errática; 

•	 Mortalidade aguda ou crônica.

3.2 Enfermidades causadas por fungos
Os fungos geralmente são agentes secundários que se estabelecem em lesões 

na superfície corporal dos peixes. Uma vez instalados, tendem a se propagar 

rapidamente. Os esporos que se estabelecem numa lesão, germinam e 

produzem hifas vegetativas. O micélio resultante cresce e cobre a lesão. À 

medida que isto acontece verifica-se a produção de enzimas que digerem os 

tecidos, permitindo maior desenvolvimento do micélio, que em condições 

favoráveis pode atingir grande volume.

Saprolegnia sp. é um fungo aquático que pode provocar doenças em peixes 

e anfíbios, atacando, preferencialmente, os girinos. 

Quais os principais sinais clínicos? 

•	 Os peixes afetados apresentam manchas brancas ou tufos semelhantes a 

algodão por todo o corpo, estas manchas podem ser escuras se houver 

entre as hifas acúmulo de resíduos ou crescimento de bactérias.

Se esta doença não for tratada pode causar prejuízos elevados nas 

pisciculturas, particularmente quando ataca as instalações de incubação de 

ovos. O diagnóstico é feito através de sinais clínicos, exame das hifas ao 

microscópio e identificação do fungo em cultura. 

Resumo
Na aula de hoje apresentamos as principais doenças causadas por bactérias 

e fungos. As bactérias Aeromonas móveis, Flavobacterium columnare, 

Vibrio e Streptococcus spp são as que mais preocupam os produtores, pois 

possuem ação muito rápida, agredindo os animais e causando grandes 

perdas econômicas. Apresentam sinais clínicos muito parecidos, não sendo 

possível identificar qual a bactéria causadora da doença caso não seja feito 

isolamento em meio de cultura. Além das bactérias, os fungos também 

são causadores de enfermidades. Podem atacar principalmente a fase de 

incubação de ovos e quando na fase de alevinos ou adultos, deixam o animal 

com várias manchas brancas pelo corpo. 
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Atividades de aprendizagem
•	 Seu cultivo foi infectado por uma bactéria específica. Qual método é 

utilizado para saber que espécie de bactéria está causando agressões aos 

animais do seu cultivo? 

Anotações
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Aula 4 –  Principais enfermidades na 
piscicultura II

Nesta aula continuaremos a falar das enfermidades que podem 

afetar a piscicultura. Estar atento aos sinais clínicos é fundamen-

tal para mantermos a qualidade de nossos cultivos.

4.1 Enfermidades causadas por parasitas
Os peixes são passíveis de serem infectados por numerosas espécies 

de parasitas que podem estar presentes tanto na superfície corporal 

(ectoparasitas) como nos órgãos internas (endoparasitas). Podem ter ou 

não especificidade parasitaria. Algumas características do cultivo como altas 

densidades populacionais, tipo de alimentação, degradação da qualidade da 

água, manuseio dos exemplares, provocam o estresse dos animais cultivados 

tornando-os mais susceptíveis a infestações e infecções parasitárias. 

4.1.1  Parasitose por protozoário Ichthyophthirius 
multifiliis

Ichthyophthirius multifiliis é um importante ectoparasita do grupo dos 

cilióforos e se localiza na pele e nas brânquias dos peixes. Trata-se de um 

protozoário ou parasita responsável pelos maiores prejuízos mundiais no 

que se refere ao manejo nas pisciculturas de água doce. Causa uma doença 

chamada de ictiofitiríase ou “doença dos pontos brancos”, são chamados 

comumente de íctio. O corpo do parasita, quando adulto, é arredondado e 

envolvido por cílios, apresentando no seu interior um grande macronúcleo 

em forma de ferradura. O ciclo de vida pode ser dividido em quatro fases, 

sendo duas delas livre no ambiente, nas fases parasitárias alojam-se entre a 

epiderme e a derme, causando a doença. 

Como reconhecer esta doença? 

A presença do parasita é caracterizada pela formação de pequenos pontos 

brancos na superfície da pele e brânquias dos peixes infestados. Os animais 

reagem à irritação provocada pelo parasita, esfregando-se nas paredes 

e no fundo dos viveiros (flushing) que é um comportamento bastante 

característico. Permanecer próximo à superfície como se estivessem em 

busca de ar, anorexia e emagrecimento, também são sinais da doença.



Figura 4.1: Caracterização visual da enfermidade 
“doença dos pontos brancos”, agente causador 
Ichthyophthirius multifiliis
Fonte: http://www.bio-peixe.com

4.1.2  Parasitose por protozoário Piscinoodinium 
pillulare

É um parasita obrigatório e não tem especificidade parasitária, invade o 

tegumento e brânquias dos hospedeiros. Fixam-se às células epiteliais do 

hospedeiro através de prolongamentos em forma de raiz, os rizocistos e 

provocam alterações estruturais e morte dessas células. A ocorrência dessa 

parasitose tem coincidido com superpopulação, excesso de matéria orgânica 

e alterações na temperatura. Podendo ou não vir associado a outros parasitos. 

O ciclo de vida é bastante parecido com I. multifilis. Após atingir a maturação, 

o protozoário se destaca do hospedeiro e se transforma num cisto esférico 

oval. Segue-se um conjunto de divisões que originam um número de células 

filhas, flageladas, móveis, muito menores que a célula mãe, e que constituem 

o estado infeccioso, deslocando-se ativamente à procura de um hospedeiro. 

Como reconhecer esta doença? 

Não há sinais clínicos específicos, os hospedeiros podem revelar sinais de 

desconforto, movimentos operculares intensos, sinais clínicos de asfixia e 

perda de peso.

4.1.3 Parasitose por protozoário Tricodinídeo
São protozoários ciliados encontrados frequentemente na superfície dos 

peixes. A face que fica em contato com o hospedeiro apresenta uma 

formação em disco, formado por estruturas esqueléticas dispostas em círculo, 

os dentículos. Ao microscópio podem-se visualizar facilmente os dentículos 

e seu movimento rotatório. São organismos que podem estar normalmente 

presentes no tanque de cultivo, mas proliferam em águas com excesso de 

material em decomposição.
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Os peixes parasitados apresentam-se debilitados, nadam na superfície da 

água e podem apresentar hemorragias. Ocorre excessiva produção de muco, 

que tende a formar um delgado filme esbranquiçado sobre o corpo do peixe. 

As lesões provocadas são alguns pontos hemorrágicos e desintegração do 

epitélio, frequentemente dando margem a infecções secundárias por fungos 

e bactérias.

Figura 4.2: Tricodina sp
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos 
Aquáticos, UFSC.

Resumo
Nesta aula aprendemos mais um pouco sobre principais doenças que 

acometem os peixes. Verificamos também que os peixes podem ser afetados 

por protozoários. Os principais causadores de problemas nas pisciculturas são: 

Ichthyophthirius multifiliis, tricodinídeos e Piscinoodinium pillulare. Alguns 

sinais clínicos são observados como hemorragia, natação na superfície, 

emagrecimento, estando os peixes sujeitos às infecções secundárias por 

bactérias.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise sobre mais alguns protozoários e fungos que podem atacar os 

animais de cultivo e descreva-os aqui.
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Aula 5 –  Principais enfermidades na 
piscicultura III

Nesta aula daremos continuidade ao estudo das principais en-

fermidades em peixes cultivados no Brasil.

5.1  Enfermidades causadas por parasitas, 
parte II

5.1.1 Parasitose por Monogenoidea
Os helmintos de forma alongada da Classe Monogenea são na sua maioria 

ectoparasitos, podendo ser encontrados na superfície do corpo, cavidades 

nasais, e branquiais dos peixes. Devido a seu ciclo de vida monóxeno, os 

monogenéticos reproduzem-se com grande rapidez. O confinamento de 

grande quantidade de peixes em tanques de piscicultura apresenta uma 

condição ótima para sua proliferação, tornando este parasita um dos grandes 

problemas dessa atividade.

Figura 5.1: Monogenea retirada por raspado de 
superfície corporal de tilápia 
Fonte: Acervo Laboratório AQUOS, Sanidade de Organismos Aquáticos, UFSC.

Os monogenéticos estão normalmente presentes no ambiente de cultivo, 

causando mortalidade quando estão em grande quantidade. Causam 

grande irritação devido a uma estrutura de fixação formada por uma serie 

de ganchos, formando ferimentos e a destruição de tecidos, predispondo a 

ocorrência de fungos e bactérias.



O principal sinal clínico a ser observado é a intensa produção de muco 

verificada nas brânquias e superfície corporal do peixe. Modificações no 

comportamento dos animais também podem ser observados no caso de 

infestações severas, levando esses indivíduos a se esfregarem na lateral 

dos tanques e aquários, numa tentativa de se livrarem dos parasitos. Essa 

atitude também pode provocar ferimentos no corpo do peixe, permitindo 

a instalação de infecções secundárias. Atualmente consideramos que seja a 

doença mais importante na piscicultura no Brasil.

5.1.2 Parasitose por Lernaea
A Lerneose trata-se de uma 

importante doença cujo agente 

etiológico é a Lernaea cyprinacea, 

que foi introduzida no Brasil através 

de carpas importadas da Hungria, 

sendo comumente encontradas em 

espécies nativas. São próprios de 

peixes de água doce e de pouca 

especificidade parasitária. São mais 

frequentes as infestações ocorrerem 

na primavera e verão. 

Os animais afetados podem sofrer perda de equilíbrio, natação errática e 

letárgica; a penetração das âncoras causa hemorragia levando à anemia 

e anorexia. Perdem o senso de direção, se chocam contra as paredes dos 

tanques e aglomeram-se na superfície dos tanques. Os parasitas podem 

alcançar órgãos internos como fígado, rins e cérebro, comprometendo muito 

a sanidade do animal e provocando perdas econômicas. 

Como reconhecer esta doença? 

As fêmeas grávidas caracterizam-se por apresentar uma região anterior 

chamada de âncora, formada por 4 ramos que é introduzida no corpo do 

peixe para fixação e pela presença de 2 sacos de ovos, facilmente visíveis a 

olho nu. As lesões causadas pela âncora de fixação podem originar infecções 

secundárias por bactérias e fungos. 

5.1.3 Parasitas do Gênero Dolops e Argulus
Algumas espécies de parasitas encontradas em pisciculturas são popularmente 

conhecidas como “piolho ou carrapato de peixe”. Estes indivíduos 

comprometem a saúde dos animais devido aos danos diretos causados nos 

tecidos corporais e por infecções secundárias advindas destas lesões. 

Figura 5.2: A- Lernaea cyprinacea, B- Lernaea cyprina-
cea observada na cavidade bucal. 
Fonte: acervo de Maurício Laterça Martins
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São pequenos crustáceos facilmente visíveis a olho nu, apresentam baixa 

especificidade parasitária, ciclo de vida direto, sendo os ovos depositados em 

substrato, dos quais surgem jovens crustáceos já com forma semelhante à 

dos adultos e capazes de sobreviver fora do hospedeiro por vários dias. Seu 

aparecimento está relacionado a excesso de matéria orgânica no viveiro. 

Esse tipo de parasito alimenta-se fazendo com que seu aparelho bucal, 

penetre profundamente no hospedeiro, dele sugando os fluidos de que 

necessita. A penetração do aparelho bucal causa dano mecânico, e a injeção 

de enzimas tóxicas, inflamação local e irritação no peixe. Nas brânquias, 

a presença do parasito provoca hiperplasia das células da mucosa, que se 

traduz por hipertrofia do epitélio de revestimento. Focos de necrose nos 

locais agredidos também podem ser observados. Além disso, esses parasitos 

são vetores de bacterioses e viroses de importância em piscicultura.

Figura 5.3: Dolops sp. 
Fonte: acervo de Maurício Laterça Martins

Resumo
Estudamos nesta aula parasitos como: Monogenea sp, Laernea sp., Argulus 
e Dolops. A grande quantidade de parasitas encontrados nos peixes pode 

provocar irritabilidade, aumento de muco, erupções cutâneas devido à fricção 

do animal nas paredes dos tanques e devido à penetração dos ganchos que 

alguns parasitos possuem. Estas infecções causadas pelas lesões podem 

ser uma porta de entrada para outras infecções como as bacterianas, por 

exemplo.

Crustáceo:
Animais aquáticos pertencentes 
ao filo Artrópoda, caracterizados
por um exoesqueleto de quitina 
e apêndices articulados, que 
incluem, entre outras espé-
cies, camarões, caranguejos, 
caranguejos de rio, lagostim, 
siri, isópodes, ostracódios e 
anfípodes.
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Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma ilustração demonstrando os parasitos vistos nesta aula, destacan-

do o formato do corpo e os aparelhos de fixação no corpo do hospedeiro.

Anotações
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Aula 6 – Boas práticas de manejo I

Conforme pudemos observar nos estudos até o momento, a 

grande maioria dos agentes patogênicos já está presente na 

água dos cultivos, esperando apenas uma oportunidade de 

manifestação e/ou proliferação. Por isso os cuidados devem ser 

constantes, não apenas para o crescimento dos animais no cul-

tivo, mas também pelo seu bem estar. Nesta aula abordaremos 

as formas de transportar os animais sem provocar ou facilitar o 

aparecimento de doenças.

6.1  Transporte e introdução de animais na 
propriedade

Com o desenvolvimento da aquicultura, a segmentação do processo produtivo 

tornou-se uma prática necessária, sendo a introdução de animais nas 

propriedades, uma constante entre os cultivos. A introdução de novos animais no 

cultivo vem acompanhada do risco de contaminação por patógenos causadores 

de enfermidades, aumentando a necessidade de aquisição de animais saudáveis, 

tornando este processo de extrema importância para o sucesso da produção.

6.1.1 Transporte de animais
Durante o transporte, os animais são expostos a um estado de estresse 

elevado e mesmo que tenham sido adquiridos de uma larvicultura com um 

bom controle sanitário, alguns patógenos como protozoários e bactérias 

podem estar presentes de forma assintomática. Ao serem submetidos a 

esse quadro de estresse via transporte, é comum que ocorram mortalidades. 

Portanto algumas medidas profiláticas devem ser tomadas:

1.  Realizar o processo de depuração na propriedade de origem dos animais.

2. Prever o tempo médio entre o acondicionamento dos animais no local de 

origem e a chegada ao local de destino. 

3. Estar atento à qualidade da água de transporte dos animais: Principal-

mente com relação aos níveis de oxigênio dissolvido e a prática de adição 

NaCl (sal comum, entre 1% e 2%, para animais de água doce). 



4. Antecipadamente, providenciar o Guia de Transporte Animal (GTA) assi-

nado pelo Médico Veterinário responsável. 

•	 Carga de animais

A carga ideal para o transporte em caixas e sacos plásticos depende de 

alguns fatores: temperatura da água; tempo necessário para o carregamento 

ou embalagem, viagem e soltura no destino; tamanho e peso médio dos 

animais; espécie; qualidade do equipamento, etc. 

Com o uso de oxigênio, podemos utilizar uma carga de 60 a 80 Kg/m³ para 

o transporte de alevinos e juvenis e de 200 a 250 Kg/m³ para peixes em 

fase final da engorda, em caixas de transporte. Já em sacos plásticos, para 

pequenas pós-larvas as cargas ficam entre 20 e 30g/L; para alevinos entre 

80 e 200g/L. 

•	 Evitando a embolia

Durante o transporte a supersaturação de gases (oxigênio e gás carbônico) 

pode provocar a embolia gasosa (presença de bolhas de gás na corrente 

sanguínea, obstruindo os vasos sanguíneos). Outra causa da embolia é a 

soltura dos animais da caixa de transporte diretamente para um tanque com 

temperatura mais alta, sem prévia aclimatação. 

•	 Aclimatação e quarentena

Aclimatação se define como o ajuste gradativo da água de transporte 

com a água de cultivo. É importante fazer uma mistura gradual da água 

do transporte e da água onde os animais serão acondicionados, drenando 

simultaneamente a água da caixa. No caso de sacos plásticos, colocar água 

do tanque de destino dentro do saco plástico. Quando o animal chega à 

propriedade, precisamos nos preocupar com o local onde serão colocados. 

Para isto, é necessário que a propriedade tenha o chamado quarentenário, 

onde os animais ficarão por certo períodos de tempo, em observação. Caso 

apresentem alguma característica indesejada, deverão ser tratados evitando 

a contaminação e transmissão para os outros animais da propriedade. 

O trânsito de funcionários e equipamentos deve ser evitado e o setor de 

quarentena, isolado dos demais, como também o descarte de água deve ser 

feito isoladamente, evitando a disseminação dos patógenos.
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A quarentena pode ser feita em tanques de terra ou caixas de PVC, fibra de 

vidro ou qualquer outro material, com tamanho que facilite o tratamento 

profilático, permitindo um controle maior do volume de água e da dosagem 

do fármaco, caso utilizado. 

•	 Tratamentos profiláticos

No caso de pisciculturas, o tratamento pode ser feito mesmo que a 

propriedade não tenha espaço e condições para realização da quarentena. 

Caixas de PVC são utilizadas para o repique e distribuição dos alevinos e 

nessas caixas podem ser aplicados aos tratamentos necessários. O mais 

utilizado é o sal comum NaCl 3% ou formol diluído 1:4000. O sal apresenta 

a vantagem de ser barato e estimular a produção de muco, que é um fator 

importante para a proteção, e tem atividade contra o agente patogênico da 

columnariose (doença muito comum na fase de alevinos). 

Resumo
Acabamos de estudar mais um assunto dentre tantos referentes à sanidade 

animal. Todas as dicas propostas formam um conjunto de práticas necessárias 

para o bom andamento do cultivo. Nesta aula observamos quão importante é 

saber a procedência dos animais que chegam à propriedade, a importância de 

ser feita a aclimatação e quarentena para proteção dos animais já presentes no 

meio de cultivo, dicas de como transportar os animais (nos aprofundaremos 

mais neste assunto em outra aula) e algumas formas de tratamentos profiláticos 

que serão discutidos em outros momentos durante o curso. 

Atividades de aprendizagem
•	 Complete:

1. Aclimatação se define como o __________________________________ da água de transporte 

com a água de cultivo.

2. Quarentenário: local onde os animais ficam por certo período de tempo, 

em observação, para que __________________________________.

3. O sal comum NaCl é utilizado para desinfecção e produção de _______

___________________________ nos peixes. O muco é uma __________________________________ contra 

___________ patogênicos e também combate o agente causador da 

doença __________________________________. 
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Aula 7 – Boas práticas de manejo II

Nesta aula abordaremos algumas questões sobre a rotina de 

manejo em larviculturas. O tema é bastante relevante e repre-

senta um entrave para as fazendas de cultivo comerciais, princi-

palmente porque podem ser responsáveis pela disseminação de 

agentes infecciosos no país. Discutiremos a seguir alguns princí-

pios que norteiam as práticas de controle de agentes infecciosos 

e de enfermidades no setor. Vamos lá?

7.1 Larvicultura
A produção de ovos e larvas é a etapa mais importante para qualquer atividade 

aquícola. Por isto surge a necessidade de que se implante um “pacote” 

de práticas sanitárias. Muitas propriedades encontram dificuldades com o 

aparecimento de doenças, e estas podem se disseminar tão rapidamente 

chegando a inviabilizar as atividades. Apesar de o foco principal ser os 

alevinos, temos que dar atenção especial aos reprodutores, pois estes 

podem ser fontes de infecção e de transmissão para os mais jovens. Como 

os animais adultos são mais resistentes, na maioria das vezes as doenças não 

se manifestam, porém quando os reprodutores entram em contato com as 

larvas, devido a maior sensibilidade, ocorre à transmissão dos patógenos. 

Para que se tenha um “pacote” sanitário eficiente para os reprodutores 

e larvas, devemos realizar as práticas desde a chegada do animal na 

propriedade. 

7.1.1 Transmissão de agentes infecciosos
Os micro-organismos patogênicos podem ser transmitidos dos reprodutores 

para as larvas de forma vertical (transmissão vertical) onde os patógenos 

infectam os espermatozoides e ovócitos e o animal já nasce com a doença; 

ou a transmitido de forma horizontal (transmissão horizontal) onde os 

patógenos são transmitidos por contato direto entre os animais, contato com 

fluidos corporais, excreções contaminadas (secreção do trato reprodutivo, 

urina, muco, fezes), ou ainda provenientes da água, que é a principal via de 

contaminações por bactérias, protozoárias e também alguns vírus, os quais 

não nascem com os animais, mas são adquiridos nos primeiros dias de vida. 



7.1.2  Como podemos prevenir estas duas formas 
de transmissão? 

•	 No caso da transmissão vertical, o controle, os métodos profiláticos po-

dem ser baseados no isolamento dos peixes em faixas etárias previamen-

te estabelecidas e na constante vigilância epidemiológica com relação 

aos ovos e reprodutores que serão introduzidos no criatório. 

•	 Já no caso de transmissão horizontal, além do tratamento dos 

reprodutores, é necessário o tratamento direto na larvicultura. É essencial 

que se realize a antissepsia dos ovos antes da entrada no laboratório 

de larvicultura ou incubadora. Diversas substâncias são utilizadas para 

a desinfecção: formalina, glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, iodo-

povidine, ozônio, antibióticos, etc. Porém, apesar dos benefícios destes 

produtos, podem afetar as larvas de maneira negativa, causando a morte 

das mesmas dependendo da espécie. Em geral os melhores resultados 

vistos têm sido com glutaraldeído, do mesmo grupo químico da formalina 

(aldeídos), mas ainda não é licenciado para uso na aquicultura no Brasil. 

•	 A antissepsia dos ovos também é recomendada para aperfeiçoar a pro-

dução de larvas, pois reduz a carga de micro-organismos, aumentando a 

chance de sobrevivência das mesmas. 

7.1.3 Como minimizar os riscos de contaminação?
Como vimos até o momento, o principal meio de contaminação (veiculação 

e transmissão) de patógenos dos animais adultos para os ovos e larvas se dá 

através do contato direto dos animais ou através da água. Para que estes 

riscos diminuam, temos que tomar algumas medidas que veremos a seguir.

•	 Compartimentalizar a produção, ou seja, animais em diferentes estágios 

de desenvolvimento devem ser criados em sistemas separados. A pro-

priedade deve ser dividida em setores independentes para que não haja 

contato entre os animais e entre as águas dos tanques. 

•	 Cada setor deve possuir manejo independente, funcionários definidos 

para cada setor e equipamentos específicos para realização das ativida-

des. O trânsito entre os setores de produção é um risco potencial para a 

transmissão de patógenos. 

•	 Alguns procedimentos tornam-se onerosos aos produtores já que é ne-

Antibióticos:
Substância usada no tratamento 

de infecções, que mata ou 
impede o desenvolvimento 
(ou reprodução) de micro-

organismos uni ou pluricelulares, 
sendo geralmente inofensivo 

para o organismo hóspede.
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cessária a compra de vários utensílios para a mesma função, mas para 

os diferentes setores. Com isto, entramos em outra questão: limpeza e 

desinfecção.

7.1.4  Para que servem os processos de limpeza e 
desinfecção de utensílios e estruturas?

Sabemos que a matéria orgânica presente nos equipamentos e estruturas 

dos setores de produção proporciona um ambiente favorável para o 

desenvolvimento microbiano. A limpeza e desinfecção têm por objetivo 

eliminar os micro-organismos evitando a transmissão deste para os 

organismos cultivados. 

Dois processos distintos constituem os procedimentos de limpeza. A limpeza 

física é realizada com o uso de vassouras, escovas, lavadoras de alta pressão, 

etc. Este processo retira grande parte da sujeira, porém só com o uso de 

substâncias com ação de detergente (limpeza química) é que realmente os 

objetos e estruturas estarão livres dos patógenos. Algumas substâncias são 

consideradas hidrofóbicas (não dissolvem em água) e por isso necessitam de 

uma substância para sua dissolução.

É importante que a substância detergente utilizada tenha pH neutro, seja 

biodegradável e não deixe resíduos. Os produtos utilizados podem ser tóxicos 

aos animais e não devem entrar em contato direto. Os materiais devem ser 

lavados com água em abundância para que todo o produto seja removido.

7.2 A desinfecção 
Este processo é utilizado após limpeza criteriosa. Pode ser realizado por 

métodos físicos (calor) e químicos (uso de substâncias desinfetantes). 

O método mais utilizado em pisciculturas, por exemplo, é o método de 

desinfecção por agentes químicos. Os principais grupos desinfetantes são: 

halogênicos (água sanitária), fenóis (creolina), álcoois, metais pesados (sais 

de prata e mercúrio orgânico) e detergentes ou surfactantes (agente de 

atividade superficial). 

Cada equipamento deve ser limpo e desinfetado por uma substância ideal 

evitando corrosões e resíduos. A determinação da substância deve ser 

acompanhada por um técnico e o tempo de ação deve ser respeitado, assim 

a desinfecção se realizará por completo evitando desperdício de produto e 

perda de tempo. 

A limpeza e desinfecção devem ser realizadas sempre após o uso dos utilitários. 
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Quando os equipamentos não estiverem sendo utilizados, armazená-los 

em local seco, pois a presença de água é um quesito fundamental para a 

sobrevivência de patógenos. 

Resumo
Para que possamos diminuir o risco de contaminação no ambiente de 

produção precisamos manter o local de trabalho o mais limpo possível, livre 

de micro-organismos. Utensílios, estruturas e o trânsito de funcionários são 

vias de transmissão de patógenos. Nesta aula destacamos algumas maneiras 

de eliminação destas vias como limpeza através de vassouras, escovas, jato de 

água, detergentes e desinfecção com agentes químicos, bem como a divisão 

da produção em setores. Além disso, observamos que é muito importante o 

armazenamento dos equipamentos em local seco para que não seja local de 

proliferação dos patógenos. 

Atividades de aprendizagem
•	  Coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das afirmações:

(   )  Uma boa técnica para prevenção da disseminação de doenças na 

produção de larvas é a utilização de um mesmo funcionário trabalhando 

em vários setores. 

(   )  Limpeza e desinfecção dos equipamentos são essenciais para prevenção 

de doenças nas unidades produtoras. 

(   )  As substâncias utilizadas para remoção dos micro-organismos podem 

ser utilizadas de forma indiscriminada pois não afetam os animais nem 

o ambiente de cultivo. 

(   )  Formalina é uma das substâncias utilizadas para a desinfecção de ovos 

na larvicultura.
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Aula 8 – Boas práticas de manejo III

Nesta aula iremos conversar a respeito da alimentação dos ani-

mais de cultivo, especialmente dos peixes. Forma de armaze-

namento adequada dos alimentos, frequência de arraçoamento 

(dar ração), qualidade da ração, aspectos de manejo alimentar 

em geral serão discutidos a partir de agora.

8.1 Manejo nutricional e alimentar
A alimentação nas pisciculturas intensivas é responsável por 40 a 80% 

dos custos da produção. A nutrição animal depende de vários fatores e 

interfere em vários pontos caso não contemple as necessidades dos animais, 

podendo causar deficiência no crescimento e conversão alimentar, diminuir a 

eficiência reprodutiva e saúde, diminuir a tolerância ao transporte e manejo 

e também diminuir a qualidade da carne e tempo de conservação. Para isto, 

é de extrema importância que a alimentação seja balanceada garantindo a 

qualidade do produto final. 

8.1.1 Recebendo e estocando a ração
•	 Os sacos de ração devem ser colocados em local seco e arejado, sem a 

presença de animais (principalmente roedores) e sem luz. 

•	 O local de armazenamento deve ser destinado apenas para alimentos, 

evitando a contaminação por produtos químicos. 

•	 As pilhas formadas não devem entrar em contato com o chão e paredes 

para evitar que absorvam a umidade do local. 

•	 A área da base das pilhas não deve ser muito larga, evitando assim que 

roedores possam ficar entre os sacos de ração. 

•	 Entre os sacos de ração deve se deixar um espaço de mais ou menos 20 

cm para que se tenha circulação de ar e evitar abrigo de roedores. 

•	 A altura das pilhas deve ser seguida conforme orientação do fornecedor, 

em média de 15 a 20 sacos por pilha, evitando esmagamento e compac-

tação do alimento. 



Na entrega das rações, verificar data de validade e a especificação do produto 

como tamanho, flutuabilidade, uniformidade e também o aspecto que 

apresenta; se há bolor, verificar o cheiro, porcentagem de finos, etc. Controlar 

a data de recebimento, sendo que a ração não deve ser estocada por mais de 

30 dias para evitar perdas. Providenciar a compra com organização para que 

o estoque sempre esteja em equilíbrio e sempre utilizar a ração que está em 

estoque por mais tempo desde que esteja em boas condições.

8.1.2  Nutrição para as diferentes fases de desen-
volvimento

Os peixes necessitam de ração específica para cada tamanho e estágio de 

desenvolvimento. Na fase de pós-larva e micro alevino (menor que 0,5g) são 

alimentados com uma ração superfina, com partículas inferiores a 0,5 mm 

(ração em pó). Estas rações geralmente apresentam de 40 a 50% de proteína 

e teor de gordura entre 10 a 15%. Já os alevinos maiores do que 0,5g 

podem ser alimentados de ração peletizada (granulada) e o teor de proteína 

e gordura devem ser ajustados conforme a espécie. Abaixo podemos analisar 

uma tabela com recomendações de granulometria e níveis de proteína e 

gordura para cada fase de desenvolvimento de peixes carnívoros e onívoros.

Tabela 8.1: Recomendações de granulometria (tamanho dos peletes) 
e níveis de proteína e gordura (extrato etéreo – EE) nas rações para 
peixes carnívoros e onívoros (Adaptada de Kubitza, 2009)

Peso dos peixes Onívoros Carnívoros

PB/EE Granulometria PB/EE Granulometria

Até 0,5g 40-50%/ 10-15% <0,5mm (pó fino) 40-50%/ 15-20% 0,5 a 0,8mm

0,5 a 5g 40-45%/ 10-15% 0,5 a 1mm 40-50%/ 15-20% 0,8 a 1,5mm

5 a 20g 35-40%/ 8-10% 2mm 40-45%/ 10-15% 2-3mm

20 a 200g 32-35%/ 8-10% 3-4mm 40-45%/ 10-15% 4-6mm

200 a 1000g 28-32%/ 6-8% 4-6mm 36-40%/ 10-12% 6-8mm

1000 a 2000g 28-32%/ 6-8% 6-8mm 36-40%/ 10-12% 10-15mm

Após definido o tipo de ração a ser utilizado, precisamos estar atentos à 

quantidade e frequência de arraçoamento. Apesar de contarmos com 

indicações técnicas, estes dois fatores são facilmente alterados, pois andam 

lado a lado com os parâmetros de qualidade de água (temperatura, oxigênio, 

etc) entre outros fatores como saúde dos animais, quantidade de alimento 

natural, etc. 
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8.1.3 Frequência de alimentação
A frequência varia conforme o tamanho do peixe. Quanto maior, menos 

vezes ao dia serão alimentados. Pós-larvas e micro alevinos são alimentados 

em media, 8 a 6 vezes ao dia, já os animais os alevinos e juvenis, de 5 a 3 

vezes ao dia. Peixes de maior porte (> 200g) chegam a ser alimentados de 3 

a 1 vez por dia. 

Quantidade de ração:

Como a quantidade de alimento ofertada varia conforme alguns fatores 

citados anteriormente, fica muito difícil padronizarmos a melhor quantidade 

para cada espécie. Devemos ficar atentos ao consumo e ajustar a taxa de 

alimentação conforme a necessidade e respostas dos animais. De uma 

maneira mais prática, cada refeição deve ser ofertada em uma quantidade 

que possa ser consumida entre 10 e 15 minutos. Caso após 20 minutos, 

existirem sobras, devemos diminuir a quantidade da próxima vez. Os ajustes 

são necessários em função da espécie, densidade e metas de produção, além 

de outros fatores já citados. 

A alimentação dos peixes

•	 Manter a constância dos horários de alimentação;

•	 Definir e orientar uma única pessoa para realizar os tratos; 

•	 Definir um percentual em relação ao peso vivo;

•	 Mesmo número de refeições em todas as unidades experimentais;

•	 Mesma quantidade de alimento por refeição;

•	 Não alimentar até completa saciedade (isto acarretaria em um gasto 

desnecessário de tempo na alimentação; aumentaria a chance de des-

perdícios; diminuiria a conversão alimentar e aumentaria o acúmulo de 

gordura visceral).

Conversão alimentar

Em geral, quanto maior o consumo de alimento, maior o crescimento dos 

animais. No entanto, em algum momento, a conversão do alimento em 

ganho de peso, tende a piorar com o aumento da quantidade de ração. 

Devemos ficar atentos para este fator evitando que o animal ao invés de estar 
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convertendo a alimentação para ganho de carne, estar apenas acumulando 

gordura em suas vísceras, provocando algumas complicações com a saúde e 

aumentando os gastos de produção. 

O ideal sempre é que se consiga manter um equilíbrio entre a conversão 

alimentar e o ganho de peso. Quando a prioridade, por exemplo, for um 

rápido ganho de peso e a conversão alimentar não for tão importante - 

como ocorre na fase se pós-larva e alevino, onde o canibalismo e ataque de 

predadores é maior e quanto antes crescerem menos susceptíveis estarão 

às mortalidades - os animais devem ser alimentados próximos da saciedade 

mesmo que isto implique na diminuição da conversão alimentar visto que 

o foco desta fase não é a conversão e sim o crescimento. Ao contrário da 

fase onde os peixes estão em média com 200g de peso, onde o produtor 

com certeza vai dar prioridade à taxa de conversão alimentar para que seu 

produto tenha preço e qualidade no mercado consumidor. 

Quais as consequências da alimentação desbalanceada para os peixes?

A excessiva deposição de gordura nos peixes pode ser causada por diversos 

fatores como alimentação em excesso, desequilíbrio na relação energia/

proteína e baixo teor proteico da ração, deficiência de vitaminas e minerais 

e desequilíbrio de aminoácidos essenciais.

Os peixes quando alimentados, necessitam de maior quantidade de oxigênio 

para os processos de respiração e digestão e quando em altas temperaturas, 

esta demanda fica ainda maior. Então, quanto mais alimentado o animal 

estiver, maior será seu esforço fisiológico e metabólico e caso uma queda 

brusca de oxigênio ocorra, sofrerão muito mais do que um animal que esteja 

em jejum ou alimentado moderadamente. 

Outro ponto é a presença latente ou ativa de bactérias no intestino dos 

animais. Diminuindo a alimentação, ou não excedendo a quantidade 

mínima necessária, a quantidade de fezes seria diminuída também, e o risco 

de contaminação de peixes sadios seria menor. 

O aumento da temperatura da água além da zona de conforto de cada 

espécie deixa o trato digestivo do animal mais lento, fazendo com o que o 

alimento permaneça mais tempo no estômago e intestino. Isso pode provocar 

danos à saúde do animal pela produção de algumas substâncias nocivas ou 

mesmo pela inflamação destes órgãos. Com a inflamação, bactérias do trato 

digestivo podem migrar para outras partes do corpo. 
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Resumo
O manejo alimentar é um passo bastante importante para o cultivo. É com 

base na alimentação que o animal atingirá o tamanho e qualidade necessária 

para ser colocado no mercado consumidor. Para que possamos “colher 

bons frutos” em mais esta etapa, devemos ficar atentos a vários fatores 

como: armazenamento do alimento, características da ração, frequência e 

quantidade a ser dado, conversão alimentar e crescimento do animal, entre 

outros, pois para cada fator, existem consequências desejadas e indesejadas 

que podem levar ao sucesso ou insucesso da produção. 

Atividades de aprendizagem
•	 Responda:

a) Porque a alimentação excessiva pode ser prejudicial aos animais?

b) Como devemos receber e estocar a ração assim que chega à propriedade?

c) Cite alguns pontos que devemos colocar em prática em relação ao 

arraçoamento (horário, quantidade, frequência,...).
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Aula 9 – Boas práticas de manejo IV

Nesta aula iremos estudar um pouco mais detalhadamente sobre 

a atividade de despesca, classificação por tamanho e transferência 

de animais são atividades de rotina em piscicultura e na aquicultu-

ra de modo geral. Significativas perdas por mortalidade já foram 

observadas como consequência do excessivo manuseio decorrente 

destas práticas. Nessa aula, veremos os cuidados que se deve ter 

nessa atividade, evitando perdas importantes na produção.

A agilidade e o sucesso destas operações dependem de uma série de fatores 

como o planejamento do trabalho, o treinamento da equipe, a qualidade 

dos equipamentos, a infraestrutura disponível, o preparo e as condições 

nutricionais e sanitárias dos animais no momento do manejo. 

Portanto, é fundamental que os produtores, técnicos e funcionários tenham 

conhecimento dos fatores de estresse, bem como das boas práticas de 

manejo que podem ser adotadas para amenizá-los, minimizando assim a 

mortalidade dos peixes após as despescas, classificações e transferências.

9.1 Manejo nas despescas
As despescas são operações rotineiras nas pisciculturas, realizadas após 

cada etapa da criação (para a classificação e transferência dos peixes para 

outras unidades de produção) ou ao final do cultivo, quando os peixes serão 

comercializados. Em tanques de terra geralmente são utilizadas redes de 

arrasto. Estas redes devem ter, no mínimo, uma altura duas a três vezes 

superior à profundidade do tanque, e um comprimento pelo menos 50% 

maior que a largura dos tanques. A abertura da malha também deve ser 

ajustada ao tamanho dos peixes que serão capturados.

As redes são arrastadas por um grupo de dois ou mais funcionários. Quanto 

maior a rede, maior o número de pessoas necessárias para o seu arraste, 

quando este é feito de forma manual. Redes de grande tamanho e peso 

geralmente são tracionadas por tratores no transporte, já a soltura e o 

recolhimento são realizados com o auxílio de um carretel acionado através 

do sistema hidráulico de um trator.



Após serem capturados com a rede, os peixes podem ser transferidos 

diretamente das redes para as caixas de transporte (montadas sobre caminhões 

ou carretas agrícolas). Alevinos e juvenis geralmente são carregados com 

baldes ou sacos plásticos. Peixes de maior tamanho devem ser carregados 

com sacolas de vinil ou mesmo com sacos de ráfia (em geral são usados 

sacos de ração). No caso do carregamento de grandes quantidades de peixes 

é necessário o uso de cestas de maior volume que, com o auxílio de um 

munck, podem carregar entre 500 a 1000 kg de peixes de uma só vez. 

Estas cestas são muito usadas nas despescas do catfish americano e já foram 

adotadas por diversos produtores no Brasil. Bombas para despesca também 

são utilizadas em alguns empreendimentos.

Em tanques-rede as despescas geralmente são realizadas com o auxílio de 

uma plataforma de manejo. Os tanques-rede aptos a serem despescados são 

levados até a plataforma de manejo com a ajuda de barcos com motor de 

popa. Na plataforma de manejo os tanques-rede têm uma de suas laterais 

suspendidas com o auxílio de moitões ou cabos acoplados a polias. Os peixes 

são então retirados dos tanques-rede com puçás. Em tanques-rede de grande 

volume, como exemplo na produção de salmões, as despescas geralmente 

são realizadas com o auxílio de bombas de peixes.

Para planejar bem a operação:

1. Evite perdas de tempo. 

2. Busque sempre trabalhar com pessoal experiente. 

3. Deixe os animais em jejum. 

4. Programe a despesca e o manejo em horários adequados. 

5. Evite a suspensão excessiva de argila na área de concentração 

dos animais. 

6. Atenção quanto ao oxigênio no local de concentração dos animais. 

7. Minimize o tempo de concentração dos peixes nas redes ou 

tanques-rede. 

8. Atenção com a segurança do pessoal. 

9. Minimize a descarga de sólidos e de nutrientes durante e após 

a despesca. 
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9.2 Carregamentos e transferências internas 
Após a despesca e a classificação por tamanho, os peixes são transferidos 

para outras unidades de produção para dar continuidade ao crescimento. 

Quando os tanques de destino estão próximos do tanque que foi despescado, 

a transferência dos peixes pode ser feita com o uso de baldes, sacos plásticos 

ou sacolas de vinil. Sacos de ração de ráfia também são usados para carregar 

os peixes nestas rápidas transferências. Em transferências para tanques 

mais distantes, geralmente são usadas caixas de transporte equipadas com 

difusor de oxigênio. Os peixes são carregados nas caixas de forma manual 

ou mecanizada.

Não esqueça de:

•	 Fazer uma estimativa do número e peso médio dos animais transferidos.

•	 Nivelar a temperatura da água na caixa de transporte.

•	 Usar sal na caixa de transporte.

•	 Observar a adequada oxigenação nas caixas.

•	 Tratar os animais antes da soltura.

•	 Aclimatar os animais à água do tanque de destino e descarregamento.

•	 Registrar as informações.

Saiba mais

O que é off-flavor?

O termo off-flavor pode ser traduzido para o nosso idioma como “mau 

sabor”. Ele consiste em odores e/ou sabores que o organismo adquire 

durante o cultivo e acaba provocando repulsa por parte dos consumidores, 

devido ao gosto de terra/mofo. Este fator vem causando grande prejuízo 

aos produtores, pois muitos dos consumidores já possuem preconceito por 

terem experimentado pescados com esta característica. A consequência 

disto é um forte marketing negativo, que representa perda de mercado. 
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O que causa o off-flavor?

O off-flavor é provocado por substâncias que o animal absorve durante 

cultivo, por via branquial ou ingestão. A maioria dos casos é desencadeada 

por duas substâncias: a geosmina e o metil-isoborneol. Ambas são 

produzidas por algas cianofíceas presentes na água de cultivo, sendo a 

geosmina também produzida por alguns fungos e bactérias. No tanque 

de cultivo, podem ocorrer florações destes organismos devido a grande 

quantidade de nutrientes e matéria orgânica (originados da ração e do 

fertilizante), que lhes servem de alimento. Nestes períodos de florações é 

onde o off-flavor mostra-se mais intenso. 

Medidas para evitar o off-flavor

•	 Realizar testes de sabor dos peixes.

•	 Controlar as florações de algas cianofíceas.

•	 Aumentar turbidez mineral da água. 

•	 Manter nitrogênio disponível para o fitoplâncton.

•	 Melhorar níveis de oxigênio, circulação da água e diminuição do acú-

mulo de ração.

•	 Controle biológico através de peixes filtradores e zooplâncton.

•	 Elevação da salinidade da água.

•	 Controle biológico através de bactérias.

Resumo
Como em toda atividade em piscicultura, a despesca também é uma prática 

que precisa de muitos cuidados, evitando que os animais sofram qualquer 

estresse que possa causar danos à sua saúde. É necessário que todas as 

operações de despesca sejam planejadas para evitar perda de tempo, 

que os funcionários sejam treinados, que a quantidade de oxigênio seja 

mantida durante a atividade, entre outros fatores de destaque para que 
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os animais passem o menor tempo em condições desfavoráveis. Além de 

técnicas de manejo de despeça também precisamos ficar atentos a uma 

característica que alguns peixes de cultivo vem apresentando, o off-flavor. 
Este sabor desagradável tem causado repulsa dos consumidores, fator que 

vem preocupando os proprietários. As algas cianofícias, bactérias e fungos 

produzem substâncias que causam este sabor e cheiro de mofo no peixe. 

Podemos evitar ou minimizar com alguns procedimentos como aumento da 

oxigenação da água, controle biológico, realização de testes de sabor, entre 

outros. 

Atividades de aprendizagem
•	 Complete com (V) Verdadeiro ou (F) Falso:

(   )  As despescas são operações rotineiras nas pisciculturas, realizadas após 

cada etapa da criação (para a classificação e transferência dos peixes 

para outras unidades de produção) ou ao final do cultivo, quando os 

peixes serão comercializados.

(   )  Fazer uma estimativa do número e peso médio dos animais transferidos, 

nivelar a temperatura da água na caixa de transporte e usar sal na caixa 

de transporte são algumas medidas que podem afetar negativamente os 

animais na hora da despesca.

(   )  O temor off-flavor pode ser traduzido para o nosso idioma como “ótimo 

sabor”. Ele consiste em odores e/ou sabores que o organismo adquire 

durante o cultivo e acaba provocando ótima aceitação por parte dos 

consumidores. 

(   )  Quando os tanques de destino estão próximos do tanque que foi 

despescado, a transferência dos peixes pode ser feita com o uso de 

baldes, sacos plásticos ou sacolas de vinil. Sacos de ração de ráfia também 

são usados para carregar os peixes nestas rápidas transferências.

e-Tec BrasilAula 9 – Boas práticas de manejo IV 55





e-Tec Brasil57

Aula 10 – Boas práticas de manejo V

Nesta aula abordaremos os principais aspectos referentes à prática 

de tratamento das enfermidades dos animais aquáticos. É impor-

tante que o correto diagnóstico da doença seja realizado o mais 

rápido possível, para que se defina o procedimento mais eficaz no 

combate ao agente causador.

Nos cultivos em meio aquático, existe a dificuldade de observarmos os 

sinais clínicos iniciais das doenças e quando este é observado o animal já se 

apresenta bastante debilitado, principalmente pela diminuição da ingestão 

do alimento oferecido, razão pela qual poderá não responder aos vários 

tipos de tratamento preconizados. 

Lembramos que a causa primária da grande maioria das doenças pode 

ser sanada com um manejo adequado, sendo desnecessário o uso de 

medicamentos. Se realmente necessária esta intervenção medicamentosa, 

devemos estar atentos ao controle do destino dos efluentes ou ao impacto 

que este possa causar ao ambiente de cultivo ou ao meio ambiente de modo 

geral. A tabela 10.1 mostra as principais ações contra enfermidades nos 

cultivos intensivos e semi-intensivos em aquicultura.

Ao se eleger um tratamento, também devemos levar em consideração fatores 

que direta ou indiretamente possam comprometer a eficácia do produto, 

seja ele natural ou sintético. 

Tabela 10.1: Principais ações contra enfermidades nos cultivos 
intensivos e semi-intensivos em aquicultura

Ação Efeito primário Efeito secundário

Drogas terapêuticas e químicos Impacto ecotoxicológico.
Mortalidade e efeito subletal nos 
organismos, trocas na qualidade de 
água, poluição das fontes.

Antibióticos
Incremento da resistência ao antibióti-
co de vários organismos.

Problemas no tratamento de enfermi-
dades bacterianas.
Resíduos em produtos comerciali-
zados.

Manejo higiênico-profiláticos - -



O ideal seria que o produto químico a ser utilizado na aquicultura tivesse as 

seguintes características: 

•	 Não causar dano ao tecido do animal tratado;

•	 Apresentar degradação rápida;

•	 Não deixar resíduo na água, no substrato ou no tecido do animal tratado;

•	 Não influenciar a qualidade da água;

•	 Não oferecer perigo a humanos e animais;

•	 Apresentar baixo custo e fácil aplicação.

Outro fator a ser analisado na propriedade é o tipo de atividade comercial, 

produção, reprodução ou pesque-pague. No caso de produção, deve-

se estar atento ao tamanho dos animais, pois alevinos são mais sensíveis 

às substâncias químicas. No caso de animais que estejam destinados 

ao consumo, o principal cuidado a ser tomado é o prazo de carência do 

produto químico, ou seja, após o tratamento em quanto tempo este pode 

ser consumido.

O tratamento das doenças de animais aquáticos reveste-se de inúmeras 

dificuldades devido ao fato da própria administração dos fármacos. Antes 

de aplicar qualquer tipo de medicamento o profissional responsável deve 

escolher a forma mais adequada para administrá-lo e se a forma escolhida é 

viável economicamente. 

Não é tão fácil administrar um medicamento por via oral em um peixe, o 

que se necessário for, será feito através da alimentação (misturado à ração), 

mas como peixes doentes comumente apresentam-se anoréticos, isto pode 

ser um entrave para este processo. Geralmente o tratamento por meio da 

alimentação medicada é recomendado para prevenir a manifestação da 

doença. No entanto, se a doença já se instalou, o gasto com medicamento 

e o comprometimento da qualidade da água tornam este procedimento 

inviável.
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A forma injetável, muito utilizada na administração de vacinas para salmão 

no Chile, como forma de tratamento de um grande plantel, pode se tornar 

uma tarefa onerosa, causando ainda mais estresse aos animais já debilitados.

No processo de tratamento de enfermidades, sugere-se a utilização de 

tanques especiais para esta finalidade. Estes tanques além de possuírem um 

volume de água menor e conhecido, permitem a utilização de uma menor 

quantidade do produto a ser utilizado, facilitando a diluição e possibilitando 

o controle da liberação deste para o meio ambiente.

De maneira geral a forma de tratamento preconizada na aplicação da 

grande maioria dos medicamentos, são os banhos terapêuticos. Estes são 

indicados principalmente pra o tratamento de patologias externas causadas 

por parasitas, bactérias ou fungos. Para que este procedimento possa ser 

bem sucedido é fundamental que se mantenha a qualidade da água na 

qual vai ser aplicada a droga. O nível do oxigênio deve ser mantido acima 

do normal, o pH também deve ser mantido sob controle, pois em casos de 

pH baixo a toxicidade dos produtos químicos aumenta na mesma proporção 

que diminui sua eficácia. É necessário ainda o controle da densidade dos 

peixes, pois altas densidades podem dificultar a absorção da droga, além 

de levar a baixos níveis de oxigenação da água. Caso isso seja verificado, 

recomenda-se reduzir a densidade antes de iniciar o tratamento. Além dos 

fatores já mencionados, deve-se evitar oscilações térmicas bruscas para 

que não ocorra um estresse adicional aos peixes, pois a própria aplicação 

de produtos químicos já é um fator estressante para esses animais. Se a 

temperatura ambiente estiver alta, deve-se efetivar o tratamento nas horas 

de temperatura mais baixas, quando existe uma demanda menor de oxigênio.

Os banhos podem ser ministrados de várias maneiras:

I. Banho rápido ou banho de imersão

•	 Utiliza-se concentração elevada do produto.

•	 Duração de aproximadamente 5 minutos.

II. Banho de curta duração ou banho de fluxo

•	 Utiliza-se baixa concentração do produto.

•	 Duração de aproximadamente 30 a 60 minutos.
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III. Banho indefinido ou prolongado

•	 Utiliza-se baixa concentração do produto.

•	 Permanecendo no ambiente por 8 a 12 horas.

Os banhos de fluxo são divididos em dois subtipos. O primeiro subtipo 

consiste em colocar a droga na entrada de água do viveiro, permitindo 

um fluxo contínuo. Tal método torna-se oneroso, pois há muita perda do 

fármaco, apesar de serem usadas baixas concentrações. O segundo subtipo 

baseia-se no fechamento da entrada de água do tanque e adição da base 

farmacológica. Após determinado tempo, abre-se a entrada de água para 

a drenagem da droga. O procedimento é repetido tantas vezes quanto for 

necessário. Deve-se ter muito cuidado com a exaustão de oxigênio devido 

às reações químicas da droga com a água. Os banhos por tempo indefinido 

são utilizados quando a droga pode ser dissipada facilmente do ambiente 

aquático. Após fechar-se a entrada de água, adiciona-se o medicamento 

e espera-se a sua dissipação (sem que haja fluxo de água). É um método 

prático, porém oneroso em função da qualidade e quantidade da droga 

requerida.

Outro método de tratamento em piscicultura é o de remanejamento, o 

qual se fundamenta na interferência mecânica no ambiente. Considere, por 

exemplo, um viveiro que apresente um surto de ictiofitiriose, uma doença 

provocada por um protozoário ciliado que em uma das suas fases biológicas 

encontra-se encistado no substrato de fundo. Depois de constatada a sua 

presença em um viveiro, um tratamento obrigatório refere-se ao esvaziamento 

deste e posterior desinfecção com cal sodada. O tratamento químico dos 

peixes não deve ser subjugado, mas sim realizado em conjunto com este 

remanejamento. Este método de tratamento apresenta-se como um dos 

mais promissores para o tratamento de enfermidades de ciclos biológicos 

complexos. 

Resumo
Nesta aula abordamos aspectos e cuidados básicos a serem tomados no 

tratamento de enfermidades que acometem os animais aquáticos de cultivo. 

Salientamos a importância do conhecimento tanto dos sinais clínicos quanto 

das características das enfermidades, para a realização de um correto 

diagnóstico, para a emergencial definição do procedimento mais eficaz 

no combate ao agente causador. No cultivo em meio aquático, existe a 
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dificuldade de observarmos os sinais clínicos iniciais das doenças e quando 

este é observado o animal já se apresenta bastante debilitado, principalmente 

pela diminuição da ingestão do alimento oferecido, razão pela qual poderá 

não responder aos vários tipos de tratamento preconizados. Os banhos 

terapêuticos têm apresentado uma alta eficiência, sendo necessários cuidados 

na escolha do fármaco e no destino dos resíduos do procedimento, evitando 

assim danos ao ambiente de cultivo ou ao ecossistema dos efluentes. 

Atividades de aprendizagem
•	 Na aquicultura, a decisão de realizar uma intervenção nos animais do 

cultivo utilizando substâncias para o tratamento de enfermidades deve 

levar em consideração diversos aspectos, principalmente no momento de 

optar pela melhor via de administração e o melhor produto. Consideran-

do estas informações, liste os critérios a serem analisados no momento 

da escolha da forma de realizar tal procedimento.

Anotações
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Aula 11 – Boas práticas de manejo VI

Nesta aula verificaremos que uma das dificuldades no mane-

jo dos animais aquáticos muitas vezes consiste na necessidade 

de retirá-los da água para o manuseio em determinadas fases 

do cultivo. Para facilitar este procedimento é comum o uso de 

anestésicos. Por serem produtos químicos, seu uso deve atender 

a determinadas exigências de segurança tanto para os peixes, 

quanto para o trabalhador. Nesta aula abordaremos os princi-

pais aspectos no uso de substâncias anestésicas para animais 

aquáticos cultiváveis.

11.1 Utilização de anestésicos na aquicultura
Os anestésicos são utilizados durante procedimentos rotineiros principalmente 

na piscicultura, como reprodução, exames de rotina, coleta de material, 

transporte e outros. Os anestésicos geralmente são misturados na água 

e absorvidos por inalação. A anestesia deve ser realizada da forma mais 

eficiente possível, tanto do ponto de vista biológico, quanto econômico. 

Biologicamente a operação tem por objetivo anestesiar os peixes sem 

causar danos ao crescimento ou reprodução. Do ponto de vista econômico, 

a utilização de uma dose correta de anestésico é fundamental para evitar 

desperdícios do produto ou causar a morte dos peixes. 

11.1.1  Estágios anestésicos, tempo para atingir 
o estágio desejado e duração da anestesia

Quando imersos em água com anestésico os peixes passam sequencialmente 

através de vários estágios de anestesia. Para que a operação de anestesia seja 

realizada com sucesso o operador deve observar esses diferentes estágios 

nos peixes. O estágio normalmente utilizado para biometria, manuseio de 

peixes reprodutores é a anestesia profunda, este estágio deve ser atingido 

entre 1 a 3 minutos. Para avaliações de sanidade e intervenções cirúrgicas o 

estágio deve ser alcançado entre 3 a 5 minutos. A recuperação dos animais 

deve ser rápida; tempo inferior a 5 minutos é considerado adequado.



Tabela 11.1: Forma de utilização dos anestésicos mais comumente encontrados no 
Brasil

Anestésico Forma de apresentação Preparo da solução e estocagem 

MS-222 Pó

Coloque diretamente na água. Por ser muito acido é aconselhável tam-
ponar a água com Bicarbonato de Sódio até se obter um pH semelhante 
ao de antes da aplicação do produto. Se preferir pode-se preparar uma 
solução mãe (10g de MS-222 em um litro de água destilada) esta 
solução é efetiva por 3 meses se estocada na geladeira. Após aberto, o 
produto deve ser mantido em geladeira.

Benzocaína Pó
Deve ser dissolvida em acetona ou álcool. Normalmente se prepara uma 
solução mãe de 100g de benzocaína em um litro de solvente. Deve ser 
armazenada em vidro escuro, desta forma pode durar ate um ano.

Óleo de Cravo Líquido
Deve ser acrescentado diretamente na água numa concentração de 
100mg por Litro. 

Observação: As diluições apresentadas devem ser realizadas com muito 

cuidado, erros podem concentrar ou diluir a solução mãe em 10 ou mais vezes.

Cada anestésico vai atingir uma concentração diferente para induzir ao 

estágio de anestesia desejado dentro dos tempos considerados adequados. 

Esta concentração deve ser segura, não causar forte reação do peixe ao 

anestésico e não provocar mortalidade.

Diversos autores acreditam que 10 minutos deve ser o tempo máximo 

de anestesia. Peixes anestesiados por mais tempo, diminuem a margem 

de segurança da dose ideal, portanto caso seja necessário anestesiar os 

peixes por tempo superior a 10 minutos é aconselhável diminuir a dose do 

anestésico.

Esquema de trabalho com anestésicos:

1. Prepare um balde com um volume de água conhecido e coloque o anes-

tésico em sua concentração final. Após a adição do anestésico agite vigo-

rosamente a água para uma boa dissolução do produto.

2. Prepare um balde com água limpa e bem oxigenada para a recuperação 

dos peixes. Se for possível, e de preferência, coloque aeração no balde 

de recuperação.

3. Retire o peixe rapidamente, porém delicadamente de onde estiver esto-

cado e transfira imediatamente para o balde com anestésico. O núme-

ro de peixes colocados depende do tamanho e formato do balde, mas 

como regra deve ser observado uma densidade em que os peixes não 

tenham muito contato físico.
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4. O primeiro lote a ser anestesiado deve ser de 3 ou 4 peixes. Observe 

o comportamento desses animais até atingirem o estágio de anestesia 

desejado, caso tudo corra bem, o trabalho pode ser realizado em uma 

escala maior. Este procedimento de segurança é fundamental para que a 

operação seja realizada com sucesso.

5. Após o manuseio o peixe deve ser colocado no tanque de recuperação. 

Após a recuperação total os peixes já podem ser transferidos.

Observação: certifique-se de que o peixe está em bom estado nutricional e 

de saúde, pois peixes desnutridos e enfermos normalmente não suportam a 

intensidade do manejo necessário para anestesia.

Resumo
Nesta aula o tópico abordado foi o uso de anestésicos na aquicultura. A 

anestesia facilita o trabalho em procedimentos como biometria e manuseio 

de reprodutores, avaliações de sanidade, intervenções cirúrgicas, transporte de 

animais e outros. Métodos de aplicação e as principais substâncias anestésicas 

também foram apresentadas nesta aula. Aspectos de segurança com o manuseio 

dos anestésicos devem ser pesquisados para complementação da aula. 

Atividades de aprendizagem
•	 Com auxílio do professor, vamos listar aspectos importantes relacionados 

à Segurança Pessoal no Trabalho (objetos, utensílios e cuidados especiais):

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•	  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Aula 12 –  Boas práticas de manejo parte 
VII

Nesta aula abordaremos questões referentes à necessidade de 

cuidado com a boa qualidade da água a ser utilizada nos cul-

tivos em aquicultura exigindo cuidados extremos com a fonte 

desses recursos. Neste capítulo também conheceremos impor-

tantes aspectos da interação cultivo x meio ambiente.

12.1   O impacto da atividade aquícola no 
ambiente natural

12.1.1 Repovoamento de peixes nos rios
Podemos definir repovoamento como sendo a prática de introdução de 

espécies nos rios, lagos e represas, formando estoques de coleções de larvas, 

pós-larvas, alevinos, juvenis e adultos de peixes, crustáceos, moluscos, 

mamíferos, etc. 

Na prática esta atividade é realizada por entidades e órgãos públicos e 

também por empresas operadoras de usinas hidrelétricas com a finalidade de 

minimizar o impacto provocado pela construção de barragens nos rios. Essas 

empresas, então, desenvolvem projetos de monitoramento e reprodução de 

algumas espécies de peixes, principalmente os de piracema e que sejam 

espécies da própria bacia justamente para evitar o impacto nos estoques 

populacionais dos peixes nativos. 

Apresentaremos nesta aula quais os passos para que o repovoamento seja 

realizado com eficiência e quais os riscos que esta prática pode apresentar.

12.1.2 Captura dos reprodutores
Os reprodutores utilizados são capturados geralmente na própria bacia 

onde será realizado o repovoamento. Estes animais podem ser portadores 

assintomáticos de doenças e após período de estresse pela captura e mudança 

de local, podem apresentar enfermidades transmitindo-as para os outros 

animais capturados anteriormente. Uma prática que é utilizada no plantel de 

reprodutores das centrais das hidrelétricas é a reposição apenas parcial dos 



animais a cada ano para que as boas matrizes sejam utilizadas em mais de 

um ciclo reprodutivo. Quando ocorre a reposição, o risco de contaminação 

destas boas matrizes é bastante alto visto que, nem sempre é possível que a 

captura seja feita na própria bacia. Outro motivo para a captação em outras 

localidades é a pequena variabilidade genética da população e neste caso 

os reprodutores apresentam um risco adicional, pois agentes infecciosos até 

então presentes em apenas uma região, alcançam outros habitats. 

Podemos nos questionar então sobre aplicação de tratamentos terapêuticos 

para minimização desses riscos. Apesar de sabermos que é extremamente 

importante que esta prática seja realizada, hoje ainda não temos protocolos 

de tratamento para todas as espécies, dificultando e até mesmo inviabilizando 

a aplicação de alguns deles. Outra questão é que os animais capturados, não 

estão acostumados com a alimentação através de ração, então, não é fácil 

utilizar tratamento via oral. Poderemos verificar mais detalhadamente alguns 

métodos utilizados para aplicação de tratamentos nas aulas 10 e 11. 

12.1.3 Alevinagem 
As etapas de produção como a larvicultura e alevinagem são praticadas da 

mesma maneira no plantel de repovoamento e nos cultivos comerciais, sendo 

que os fatores de risco de disseminação de doenças também são os mesmos. 

Portanto, a diferença está no fato de que no programa de repovoamento, várias 

espécies são cultivadas ao mesmo tempo e apesar de geralmente estarem 

separadas, em sistemas distintos, os materiais e utensílios são os mesmos 

utilizados em todos os tanques. Isso é um grave complicador, aumentando 

muito a possibilidade de transmissão de doenças entre espécies diferentes. 

Pensando na possibilidade de um alevino estar infestado ou infectado e ser 

um animal assintomático, quando introduzido na bacia para o repovoamento 

e alcançar a fase juvenil ou adulta pode ser um agente disseminador de 

doenças (algumas doenças só se manifestam na fase adulta e os animais 

são introduzidos em fazes anteriores). Esse problema tem sido observado 

principalmente com relação à infestação por bactérias. 

Neste sentido, o peixamento, prática de repovoamento, também pode apresentar 

problemas para a piscicultura comercial que utiliza o sistema de tanques-rede. 

Concluímos que caso haja um grande aporte de alevinos de diversas espécies, sem 

controle sanitário e em sistema que se tenha uma grande concentração de matéria 

orgânica proveniente da alimentação, atraindo os animais do meio para perto do 

sistema, a troca de parasitos e micro-organismos é um fator de risco bastante 

preocupante e é necessário que práticas de biosseguridade sejam adotadas. 
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12.1.4  Tanque-rede x troca de patógenos com o 
ambiente

Com a intensificação da produção aquícola, os tanques-rede estão sendo cada 

vez mais utilizados por apresentar uma técnica que permite o cultivo com altas 

densidades e facilidade de manejo. Geralmente os tanques são colocados em 

locais onde já existam populações naturais, como rios, lagos, açudes e represas 

e com espécies que não são presentes naturalmente no local. 

As altas densidades de estocagem, manejo intenso e o grande aporte de 

matéria orgânica proveniente da alimentação e de excretas pode gerar 

um desequilíbrio no ambiente de cultivo, provocando uma queda na 

imunidade dos animais devido ao estresse e abrindo portas para o ataque 

das enfermidades. 

Atualmente, algumas doenças que não eram comuns de serem encontradas 

em cultivos em tanque de terra estão surgindo nos animais cultivados em 

tanques-rede pela presença de alguns patógenos não específicos, que 

podem atacar qualquer espécie de hospedeiro na água. Como a densidade 

de animais no tanque é bastante alta, a quantidade de patógenos também 

é eleva e é disseminada aos peixes nativos. 

A região próxima dos tanques, por apresentar uma quantidade maior de 

alimento proveniente do arraçoamento, atrai os peixes nativos, possibilitando 

a transmissão dos patógenos entre os animais. Porém, nem todos os parasitos 

possuem essa facilidade de adaptação em qualquer animal, ficando restritos 

ao ambiente natural pelas próprias características do ambiente e tipo de 

alimentação de seus hospedeiros.

Além da proximidade dos animais - ambiente natural x animais dos tanques-

rede - e competição alimentar, temos que nos ater às fugas, entrada e saída 

de pequenos animais nos tanques e em consequência, na predação de 

pequenos invertebrados presentes no ambiente natural. 

Resumo
Neste tópico discutimos um pouco sobre os pontos positivos e negativos que 

o repovoamento e os cultivos em tanques-rede podem gerar. Geralmente 

estas atividades são praticadas nas represas de usinas hidrelétricas, com o 

intuito de minimizar os impactos gerados pela construção de barragens. A 

captura de reprodutores geralmente é realizada na própria bacia utilizada para 

o repovoamento, contudo, devemos ficar atentos, pois há grande risco de 

serem portadores assintomáticos de doenças, podendo contaminar as larvas e 
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alevinos que serão introduzidos novamente no rio ou represa. Outros fatores 

importantes são as altas densidades no cultivo de tanques-rede, que podem 

provocar estresse nos animais; a proximidade dos peixes presentes no habitat 

natural em volta dos tanques, atraídos pelas sobras de alimentos, que podem 

ser infectados por algum patógeno proveniente dos animais dos tanques; 

e as fugas e entradas de animais pequenos, podendo ocorrer predação de 

pequenos invertebrados ou de larvas e alevinos por peixes carnívoros.

Boa sorte no exercício!

Atividades de aprendizagem
•	 Identifique na imagem, os agentes da cadeia alimentar, sua função no 

meio ambiente natural e relacione-os com os possíveis impactos do de-

sequilíbrio ecológico:
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Aula 13 –  Manejo e sanidade de 
moluscos cultiváveis I

Nesta aula conheceremos os principais desafios relacionados à 

manutenção da sanidade nos cultivos de moluscos. As diferen-

ças existentes tanto nas espécies cultivadas, quanto no ambien-

te de desenvolvimento do trabalho, tornam-se peculiaridades 

importantes de serem mencionadas.

As ostras, os mexilhões e as vieiras são moluscos que, por terem seu corpo 

coberto por uma concha, são conhecidos como bivalves (duas valvas). 

A atividade do cultivo de moluscos é conhecida genericamente como 

“malacocultura”. Hoje, se cultiva comercialmente no país apenas uma 

espécie de mexilhão, a Perna perna; duas espécies de ostras, a ostra nativa 

do mangue Crassostrea rhizophorae e a ostra do Pacífico Crassostrea gigas 
e uma espécie de vieira, também conhecida como pécten ou coquille, da 

espécie Nodipecten nodosus.

13.1 Ambiente de Cultivo x Sanidade 
Os moluscos bivalves são organismos filtradores e têm sua qualidade 

diretamente dependente da situação da água no local onde são cultivados. 

Para que se possa assegurar a qualidade dos moluscos produzidos, é 

necessário que eles provenham de áreas de cultivo com água em condições 

adequadas. 

Os moluscos são capazes de bioacumular uma série de substâncias e agentes 

potencialmente nocivos, entre eles toxinas produzidas por microalgas, metais 

pesados, bactérias e vírus. A presença deles na água, na maioria dos casos, é 

relacionada a descargas de poluição domésticas, agropecuária ou industrial. 

As concentrações de poluentes em áreas delimitadas no mar variam com 

diversos fatores, como a proximidade das fontes de poluição, correntes 

marinhas, flutuação de marés, pluviosidade e época do ano, especialmente 

em áreas onde a população aumenta muito durante as temporadas. Apesar 

de todas essas variáveis, é possível se obter indicações seguras sobre as áreas 

que são mais ou menos afetadas por poluição, com base em investigações 

sistemáticas sobre a qualidade da água e dos moluscos bivalves. 



Já a questão das algas nocivas é um pouco mais complexa. É muito difícil 

prever com precisão onde e quando ocorrerão os eventos de floração de algas 

tóxicas, mesmo em situações nas quais exista um longo histórico de análises. 

Por este motivo, a classificação de áreas em mais ou menos afetadas por esse 

tipo de evento não resolve o problema. Para determinar com segurança se os 

moluscos produzidos oferecem riscos de intoxicação por fico toxinas, toxinas 

produzidas por algas, é necessário o monitoramento constante dos níveis de 

toxinas nos mexilhões e da concentração de algas tóxicas na água onde eles 

são cultivados.

Além disso, como todos os demais produtos de origem animal, esses 

organismos devem ser processados com os devidos cuidados nas etapas 

pós-colheita para assegurar a qualidade do produto até a sua chegada ao 

consumidor final.

Saiba mais

O que é Maré Vermelha? 

O fenômeno Maré Vermelha é provocado pelo desequilíbrio ecológico 

resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, 

principalmente dinoflageladas, que raramente acontece em alguns 

determinados locais na superfície das águas. Estes seres unicelulares se 

aglomeram em número suficiente para produzir uma mudança de cor na 

água que se torna amarela, alaranjada, vermelha ou marrom.

O que causa a Maré Vermelha?

Um conjunto de acontecimentos simultâneos pode levar à maré vermelha, 

mas dentre eles podemos destacar a alteração na salinidade, oscilação 

térmica da água e excesso de sais minerais decorrentes do escoamento de 

esgoto doméstico nas regiões de estuário, alterando as condições abióticas 

da zona pelágica (de 0 a 200 metros de profundidade), consequentemente 

afetando o comportamento das espécies planctônicas.

Quais as consequências para a fauna e a flora aquática local?

A acelerada reprodução e aglomeração das algas dinoflageladas, com 

proporcional extenuação (morte) das mesmas, desencadeiam um efeito 

catastrófico na fauna aquática local, liberando substâncias tóxicas em
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alta concentração, capazes de envenenar a água e os organismos ali 

viventes. Como exemplo, podemos citar a morte em larga escala de peixes 

e moluscos. Em geral, os organismos filtradores são os mais atingidos. 

Outro aspecto evidente é o bloqueio efetuado pela camada de algas, 

impedindo a incidência e passagem de luminosidade, atenuando o 

processo fotossintético com diminuição dos níveis de oxigenação da água. 

Nos humanos estas toxinas podem provocar algumas consequências como 

diarreia, problemas respiratórios e circulatórios. Também traz prejuízos 

econômicos para a produtividade pesqueira e Maricultura.

Resumo
Os moluscos são animais filtradores e possuem grande capacidade de 

acumulação de compostos tóxicos. Alguns cuidados devem ser tomados 

durante a implantação do cultivo como escolha correta da área, verificando 

a qualidade da água (salinidade, quantidade de matéria orgânica que servirá 

de alimento, correntes marinhas, se há despejo de esgoto doméstico nos 

arredores, etc). Outro fator bastante impactante para o cultivo e para o 

ambiente marinho como um todo é a produção acelerada de algas tóxicas. 

Este é um fator que ocorre pelo desequilíbrio ambiental causado pela variação 

da temperatura, salinidade e excesso de minerais causado pelo escoamento 

de esgotos. Essas algas tóxicas formam a chamada Maré Vermelha, pois 

a proliferação é tamanha, mudando a cor da água. Pode ocasionar morte 

nos animais do ambiente e, nos humanos, causam diarreia, problemas 

circulatórios e respiratórios. 

Atividades de aprendizagem
1. Quais os danos causados pela Maré Vermelha?

2. Quais os cuidados que devemos ter ao implantar um cultivo de moluscos?
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Aula 14 –  Manejo e sanidade de 
moluscos cultiváveis II

Nesta aula conheceremos as principais enfermidades de molus-

cos cultiváveis, assim como seus agentes patogênicos, formas de 

manifestação e identificação de presença nos cultivos.

14.1  Principais enfermidades de moluscos 
cultiváveis

Diversos grupos de organismos apresentam espécies patogênicas que 

ocorrem em ostras e mexilhões: vírus, bactérias, liquens, microalgas, 

protozoários (flagelados, gregarinas, microsporídios, haplosporídeos, 

ciliados), fungos, cnidários, poríferos, turbelários, trematódeos, cestoides, 

nematódeos, copépodes, decápodes e pantópodes.

É de fundamental importância para a atividade conhecer sobre os organismos 

patogênicos, infestação e forma de atuação nos hospedeiros. Além disso, o 

controle e a prevenção de enfermidades, as quais estão ligadas ao manejo das 

áreas e estruturas de cultivo, são as principais atividades a serem colocadas 

em prática, prevenindo o cultivo de maiores danos causadas pelos parasitas. 

A maioria dos trabalhos realizados com mexilhão Perna perna citam 

metazoários como principal parasita do litoral brasileiro, principalmente 

larvas de trematódeos da família Bucephalidae. Esses parasitos causam a 

doença chamada Bucefalose, popularmente chamada de “doença laranja 

dos mexilhões”. A cor laranja que o mexilhão infectado apresenta se deve 

aos esporocistos do parasita. A parte mais afetada é o manto e glândula 

digestiva, alterando a fisiologia do organismo, provocando reduções nas 

gônadas e até inviabilizando a gametogênese dependendo do grau de 

infestação. Deixa o animal debilitado e por afetar a reprodução, minimiza a 

quantidade de larvas de Perna perna no plâncton e em consequência, menos 

jovens aderidos aos coletores para o início do novo ciclo.

Outro parasita importante que se verifica em ostras e mexilhões é chamado 

de Polydora websteri, poliqueto perfurador de conchas responsável por 

ocasionar a doença Polidiariose. Este poliqueto ocorre em 100% das ostras 

Crassostreas gigas de cultivo no litoral Norte de Florianópolis. A infestação 



gera grande número de canais e bolhas no interior da valva, onde se 

acumula Iodo, afetando o sabor, aspecto e o valor comercial dos moluscos. 

Em mexilhão, a quantidade de canais formados é bem menor. Este parasita 

não afeta o crescimento e a reprodução dos bivalves. 

Pequenos caranguejos da família Pinnotheridae são observados eventualmente 

nos mexilhões. São parasitas comensais com uma relação de dependência 

metabólica, obtendo proteção física e alimentação. Porém podem provocar 

perda de peso nos moluscos, bem como redução da capacidade de filtração 

e danos nas brânquias, palpos labiais e manto. 

Uma doença de extrema importância também no Brasil é a enfermidade 

chamada “mal do pé”, causada por um fungo que é responsável também 

por grandes perdas em países como Holanda, França e Inglaterra. O fungo se 

instala na inserção do músculo adutor, na concha, não no pé como o nome 

popular sugere, já que as ostras adultas não possuem pé. Como forma de 

proteção, a ostra produz depósitos calcários que podem afetar o fechamento 

da valva dando abertura para o ataque de predadores. 

Outro parasito que vem ganhando destaque nos cultivos por causar sérios 

danos em Crassostrea virginica, podendo infectar C. gigas e C. ariakensis, 
é o Perkinsus marinus. Este parasita afeta os tecidos das ostras, causando 

liquefação. Ao se instalar nas brânquias dos organismos afetados provocam 

uma redução na capacidade respiratória e filtradora dos animais. Diversos 

estudos estão sendo desenvolvidos no Brasil para se conhecer melhor o 

ciclo de vida e a real ação deste parasito sobre os moluscos bivalves, já que 

existem evidências de que esta enfermidade gera grande mortalidade nos 

animais, atingindo até 95% das ostras infectadas. O Perkinsus marinus não 

possui vetores, pois sua transmissão é direta e se dá por exposição ao mesmo 

ambiente de indivíduos suscetíveis e indivíduos infectados.

Existem outros patógenos como protozoários, microbactérias e víbrios que 

podem causar danos para o cultivo, porém não foram citados visto que são 

de baixa frequência e por não apresentarem perdas aparentes no Brasil. 

Resumo
Nesta aula abordamos as principais enfermidades que acometem os 

moluscos. Dentre elas, bucefalose, mal do pé, perkinsus marinus, polidiariose 

e caranguejos da família Pinnotheridae. Outros agentes causadores de 

enfermidades não foram citados visto que no Brasil não tivemos relatos de 

mortalidades. 
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Atividades de aprendizagem
•	 Complete com os principais sinais clínicos das doenças em moluscos:

a) Bucefalose:

b) Mal do pé:

c) Polidiariose:

d) Doença causada por Perkinsus marinus:

e) Doença causada pelos caranguejos da família Pinnotheridae:
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Aula 15 –  Principais enfermidades na 
carcinicultura

Nesta aula conheceremos os principais desafios relacionados à 

manutenção da saúde nos cultivos de camarões. Abordando as 

principais doenças e suas consequências nos cultivos no Brasil e 

no mundo.

Entre os diversos segmentos da aquicultura, o cultivo de camarões marinhos 

é o que tem apresentado um crescimento mais vertiginoso. Em 1998, a 

indústria alcançou níveis recordes com um volume despescado de 737.200 

ton. de camarões, ou seja, 12% a mais quando comparado a 1997. Deste 

total, 72% é produzido no hemisfério oriental e 28% no hemisfério ocidental. 

Na América Latina, a grande maioria das fazendas de cultivo de camarões 

marinhos opera sobe condições semi-intensivas ou intensivas.

Apesar dos resultados otimistas, percebe-se que em escala mundial há uma 

desaceleração na expansão das áreas de cultivo e no volume produzido 

através da aquicultura. Esta situação é atribuída principalmente a uma 

degradação do meio ambiente, a um manejo inadequado das operações 

de cultivo e as perdas na produção ocasionadas por enfermidades. Nos 

últimos anos, a incidência de enfermidades virais na carcinicultura marinha 

tem se agravado e isto vem causando sérios danos à indústria. Apesar de 

inofensivas ao ser humano, as infecções virulentas no cultivo de camarões 

frequentemente acarretam mortalidades elevadas, levando muitas vezes a 

uma completa perda da produção.

15.1 Enfermidades Virais
Várias enfermidades já foram descritas, sendo que algumas delas são 

consideradas responsáveis por altas taxas de mortalidade. No Brasil foram 

detectadas e descritas algumas delas, que veremos a seguir: Síndrome da 

Mancha Branca (White Spot Syndrome vírus – WSSV), vírus da Síndrome 

de Taura (Taura syndrome vírus – TSV), vírus da necrose hematopoiética 

e hipodermal infecciosa (infectious hypodermal and hematopoietic 
vírus – IHHNV), baculovirus penaei, doença do Monodon baculovirus, 

Hepatopancreatite viral (hepatopancreatic parvolike virus) e mionecrose 

infecciosa. 



Doenças virais ocorrem quando os organismos cultivados estão sobe estresse 

e o ambiente propício, com elevada carga viral. Existem vírus mais agressivos 

e outros menos que podem sofrer mutações, diminuindo a sua intensidade, 

resultando numa maior sobrevivência dos animais cultivados. 

15.1.1  Necrose Hematopoiética e hipodermal in-
fecciosa 

Foi descoberto em 1981, por causar a mortalidade de 90% em uma 

população de Litopenaeus stylirostris no Havaí. Tem ampla distribuição 

geográfica e já se conhecem 4 grupos de linhagem deste vírus. O primeiro 

registro no Brasil ocorreu em camarões Penaeus monodon e Litopenaeus 
vannamei. Os animais apresentavam redução significativa na taxa de 

crescimento e deformações externas, porém não apresentaram mortalidade. 

Os sinais clínicos são: animais com movimentação anormal, aglomeração na 

superfície do viveiro e após afundam com a parte ventral para cima, mudança 

de coloração, antenas e cutículas enrugadas e ampla variação de tamanho. 

15.1.2 Síndrome da Mancha Branca
É a enfermidade que mais tem causado prejuízos para a indústria do 

camarão no mundo. O surgimento da doença no Brasil se deu no final de 

2004, chegando a causar perda total dos animais. Uma das particularidades 

da doença é o elevado número de hospedeiros que apresenta: crustáceos 

(camarões, copépodes, lagostas), além de larvas de insetos. A transmissão se 

dá através da água ou pelo canibalismo de camarões infectados.

•	 Como reconhecer esta doença? 

A doença se apresenta em três graus:

I.  Aguda: moderado ou alto dano nos tecidos afetados, camarão com 

manchas brancas na cutícula e alta mortalidade dentro de 7 a 10 dias. 

II.  Subaguda: Indivíduos afetados apresentando coloração avermelhada, 

tecidos altamente infectados e mortalidade em massa, dentro de 2 a 3 dias. 

III.  Crônica: Com dano tecidual baixo, ausência de manchas brancas ou 

avermelhamento, com mortalidade entre 15 a 28 dias.
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15.1.3 Síndrome de Taura
A síndrome surgiu em 1991, no Equador e na época foi considerada a uma 

das maiores enfermidades que atacam L. vannamei por ser seu principal 

hospedeiro, atacando pós-larvas, juvenis e sub-adultos. Porém pode atacar 

outras espécies e os sobreviventes desta infecção se tornam portadores do 

vírus por toda a vida. Inclusive passam a ser transmissor através da água, 

mesmo não apresentando os sinais clínicos. Aves que consumiram camarões 

infectados também são uma importante rota de transmissão, através das 

fezes contaminadas. 

A Síndrome apresenta 3 fases distintas: aguda, crônica e de recuperação. 

Na fase aguda, os camarões moribundos apresentam coloração vermelha 

na cauda e nos pleópodos, necrose, exoesqueleto mole, trato digestivo 

médio vazio e geralmente morrem na fase final da pré-muda. Os animais 

que sobreviverem a esta fase, podem passar para a fase crônica e de 

recuperação, apresentando coloração na cutícula nos locais onde as lesões 

já existiam. Da fase crônica podem passar para a de recuperação ou então 

entrarem novamente na fase aguda. No Brasil a ação do vírus não causou 

o mesmo impacto que em outros países onde apresentaram maior grau de 

agressividade.

15.1.4 Vírus da Mionecrose Infecciosa (NIM)
O vírus da mionecrose infecciosa é um vírus de RNA, de forma esférica. Os 

primeiros relatos no Brasil surgiram no Estado do Piauí, seguidos do Estado 

do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

O aparecimento da enfermidade é causada pelo alto índice de chuvas, onde 

muita matéria orgânica particulada e nutrientes foram carregados para 

os viveiros. Com esse aumento dos nutrientes, houve uma floração algal 

(micro algas) com predomínio da Pseudanabenas e Limnotrix. Os agentes 

ambientais juntamente com a elevada densidade de organismos nos viveiros 

constituíram em agentes estressantes que propiciaram o aparecimento da 

enfermidade e causaram mortalidades massivas. 

•	 Como reconhecer esta doença? 

Os animais infectados apresentam opacidade muscular, principalmente nos 

últimos segmentos abdominais, que podem se tornar avermelhados devido 

à necrose dos músculos estriados. A enfermidade pode ser classificada em 

três fases: 
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I.  Menos de 10% dos indivíduos infectados apresentam sinais clínicos da 

doença, ocorrendo baixo índice de mortalidade. 

II.  Fase aguda onde 25% ou mais dos indivíduos infectados apresentam sinais 

clínicos bastante evidentes, com nível de agressão de moderado à grave. 

Ocorre elevada taxa de mortalidade. Atinge indivíduos de tamanho maior 

(a partir de 6g), provocando aumento da taxa de conversão alimentar e 

reduzindo a produtividade.

III.  Fase crônica onde menos de 5% dos animais infectados apresenta 

características da doença; baixa, mas persistente mortalidade dos 

indivíduos. 

Resumo
As principais enfermidades virais que acometem os camarões são: Síndrome 

da Mancha Branca (White Spot Syndrome vírus – WSSV), vírus da Síndrome 

de Taura (Taura syndrome vírus – TSV), vírus da necrose hematopoiética e 

hipodermal infecciosa (infectious hypodermal and hematopoietic vírus – IHHNV), 

baculovirus penaei, doença do Monodon baculovirus, Hepatopancreatite viral 

(hepatopancreatic parvolike virus) e mionecrose infecciosa. Em SC, a principal 

e notória enfermidade que causou grande mortalidade e praticamente 

dizimou os cultivos foi a Síndrome da Mancha Branca. Esta enfermidade causa 

manchas brancas na cutícula, coloração avermelhada, tecidos altamente 

infectados e mortalidade em massa em poucos dias. Outra doença que afetou 

bastante o Nordeste do país é chamada de Mionecrose Infeccios. Os animais 

infectados apresentam opacidade muscular, principalmente nos últimos 

segmentos abdominais, que podem se tornar avermelhados devido à necrose 

dos músculos estriados. É de extrema importância que se tomem medidas 

preventivas para que as perdas nos cultivos sejam minimizadas. Resgatar o 

equilíbrio entre o meio ambiente, o sistema de cultivo e os patógenos, é o 

melhor caminho para o sucesso da produção. 

Atividades de aprendizagem
•	 Complete as lacunas das frases abaixo:

a) Síndrome que dizimou praticamente 100% das propriedades no Estado 

de SC no final de 2004 _________________________________________________.

b) Síndrome de grande expressão no Nordeste por causar mortalidades 

massivas ______________________________________________________________.
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c) Síndrome que causa opacidade muscular principalmente nos últimos seg-

mentos abdominais apresentando necrose _____________________________________________________________.

d) Sobreviventes desta doença permanecem portadores do vírus por toda a 

vida, mesmo não apresentando os sinais clínicos ____________________________.

Anotações

e-Tec BrasilAula 15 – Principais enfermidades na carcinicultura 83





e-Tec Brasil85

Aula 16 –  Biosseguridade no cultivo de 
camarões I

Esta aula foi escrita baseada nos manuais de Biosseguridade da 

ABCC - Associação Brasileira de Criadores de Camarão e no Ma-

nual Purina de Biosseguridade no cultivo de camarões marinhos. 

Vamos aprender sobre o assunto?

16.1 Introdução
Biosseguridade em aquicultura refere-se ao conjunto de medidas pró-ativas 

direcionadas à prevenção e/ou à diminuição do risco de transmissão de 

doenças infecciosas (virulentas ou bacterianas) e parasitárias das populações 

de peixes saudáveis. O conceito de sanidade de animais aquáticos cultivados, 

com o passar do tempo, adquire maior importância. Tão importante 

quanto aspectos de nutrição e reprodução, podemos direcionar ações 

para determinadas técnicas de manejo profilático nos cultivos, garantindo 

indivíduos saudáveis e populações livres de doenças.

A incidência de enfermidades no cultivo de camarões ocorre quando não 

são seguidas as práticas de manejo sustentável. É altamente recomendado 

que qualquer atividade conduzida em uma fazenda de camarões marinhos 

seja bem planejada e executada, objetivando manter uma boa condição de 

saúde dos animais cultivados. Ou seja, o produtor deve se precaver ao invés 

de esperar pelo aparecimento de enfermidades, evitando assim o uso de 

drogas como agente terapêutico.

Dentre os aspectos de saúde/doença entre os animais aquáticos cultivados, 

ressaltamos a peculiaridade do sistema imune dos camarões. Estes animais 

não possuem a capacidade de formação de uma memória imune, ou seja, a 

elaboração de vacinas ainda é uma grande incógnita para o setor. Este fato 

coloca as ações para evitar e controlar as doenças como um desafio a ser 

vencido neste tipo de cultivo. 

Para mais informações, 
sugerimos as referências para 
consulta:
Manual Purina de 
Biosseguridade no cultivo de 
camarões marinhos – Jesús 
Zendejas Hernandez – Paulínia – 
São Paulo, 2000.
Programa de biosseguridade 
para fazendas de camarão 
marinho – ABCC Associação 
Brasileira de Criadores de 
Camarão – 1ª edição – 2005.



16.2  Implementação do Programa de Bios-
segurança

16.2.1 Requisitos básicos
Biossegurança são as medidas de ordem sanitária, de limpeza, desinfecção, 

controle de trânsito de pessoas, animais e de veículos, descartes e efluentes, 

controle de segurança de instalações físicas dos estabelecimentos destinados 

à quarentena, zona de cultivo da população de animais aquáticos, com o 

objetivo de garantir o controle sanitário e a saúde dos animais aquáticos, 

reduzindo o risco de introdução e de disseminação de agentes patogênicos. 

A implantação do programa de biossegurança requer a adoção de uma série 

de procedimentos técnicos durante todas as etapas do ciclo de produção do 

camarão. Os requisitos básicos para o programa de biossegurança são os 

primeiros passos para a prevenção de doenças.

Aquisição das pós-larvas

A qualidade das pós-larvas é um dos aspectos mais importantes para 

a obtenção de bons resultados de cultivo e evitar a proliferação das 

enfermidades.

Em muitos casos os produtores não possuem todos os elementos para julgar 

a qualidade das pós-larvas. Por outro lado, a qualidade das pós-larvas varia 

de acordo com o manejo, estrutura e qualidade dos insumos utilizados pelos 

laboratórios.

Devido a esses fatores, é muito importante que exista uma comunicação 

frequente entre os laboratórios e as fazendas para discutir problemas no 

cultivo que possam ter origem na má qualidade das pós-larvas.

Pós-larvas saudáveis que não carreguem patógenos graves precisam 

ser selecionadas corretamente para alcançar o sucesso no cultivo como 

um todo.

•	 Importantes medidas a serem tomadas: 

Se por algum motivo surgir um surto de infecção em uma fazenda de camarão 

causada por bactérias, isto levará o produtor a utilizar antibióticos. Contudo, o 

combate à infecção não deve se restringir somente ao uso de drogas, mas também 

deve envolver ações para identificar a(s) possível (eis) causa(s) do problema. Isto 

permite determinar as melhores medidas para mitigar e controlar a infecção.
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•	 Animais de Qualidade: SPF (Specific Pathogen Free);

•	 Manejo Eficiente;

•	 Rígida Sanidade;

•	 Qualidade do alimento fornecido;

•	 Coleta e interpretação de dados;

•	 Estar atento ao comportamento dos animais e as novas tecnologias que 

otimizam a produção. 

Fica evidente que a capacidade para administrar os problemas virais irá 

determinar no futuro, o êxito técnico e consequentemente financeiro das 

operações de cultivo dos camarões.

•	 É importante conhecer as enfermidades

Para discutirmos as medidas que objetivam evitar a introdução de 

enfermidades em uma fazenda de camarão é de extrema importância 

compreender a origem das enfermidades e conhecer o ciclo de vida do vírus, 

identificando seus possíveis hospedeiros. Isto possibilita a identificação os 

vetores da doença.

O conjunto de possíveis vetores associados à dispersão de enfermidades 

virais é muito amplo, mas podemos citar os principais:

•	 Movimento de sementes (pós-larvas) e reprodutores infectados;

•	 Partículas virais: ocorre principalmente através da dispersão de doenças 

entre viveiros ou entre fazendas;

•	 Dispersão através de aves marinhas;

•	 Insetos e crustáceos aquáticos, incluindo camarões marinhos, siris, caran-

guejos, copépodos, lagostas, camarões de água doce (Macrobrachium 

sp.) etc;

•	 Trânsito humano dentro de uma determinada fazenda e entre fazendas, 

como também o trânsito de outros animais (cachorros, gatos, etc);
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•	 Movimento de equipamentos e maquinaria (veículos, recipientes, redes, 

caiaques, etc);

•	 Uso de alimento fresco contaminado (camarão) para a alimentação de 

reprodutores em laboratórios ou larviculturas;

•	 Não povoar viveiros com pós-larvas selvagens e não transportar pós-lar-

vas de uma região para outra;

•	 Utilizar pós-larvas “certificadas” livres do Vírus da Mancha Branca;

•	 Monitoramento dos crustáceos selvagens (camarões e siris) que habitam 

as regiões adjacentes à fazenda de cultivo.

Resumo
Neste capítulo foram discutidos aspectos relacionados à implantação de 

Programa de Biosseguridade na Aquicultura. Biosseguridade é o conjunto de 

medidas pró-ativas direcionadas à prevenção e/ou à diminuição do risco de 

transmissão de doenças infecciosas (virulentas ou bacterianas) e parasitárias 

das populações de peixes saudáveis. A prevenção dá consistência e solidez 

à implantação destes programas, principalmente na carcinicultura, onde 

doenças virais de alta capacidade infectante ameaçam os cultivos. Na 

prática, se dá com a elaboração e implementação de protocolos específicos, 

elaborados para proteger cada unidade de produção, região ou mesmo um 

país. 

Atividades de aprendizagem
•	 Cite 5 dos principais vetores de contaminação em fazendas de camarão.
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Aula 17 –  Biosseguridade no cultivo de 
camarões II

Nesta aula daremos continuidade ao assunto “Biosseguridade 

no Cultivo de Camarões”. Temos que continuar atentos às ex-

plicações, vamos lá?

17.1  Minimizando a Exposição de Camarões 
a Agentes Virais

A ocorrência da Mancha Branca (WSBV) em sistemas de cultivo vem 

aumentando a cada ano. Por isto, a implementação de medidas de precaução 

é extremamente importante.

WSBV não é exclusivo dos camarões peneídeos!

Há também conhecimento de que alguns peixes e moluscos são portadores 

deste vírus. Por estas razões, recomenda-se filtrar a água de captação 

antes de sua entrada no canal de distribuição, a fim de evitar a introdução 

de predadores e competidores no viveiro, além de eliminar copépodos e 

pequenos crustáceos através da instalação de telas (mínimo de 300 micras) 

na comporta de entrada de água do viveiro.

17.2  Tratamento de pós-larvas com formali-
na apoiado por um diagnóstico de PCR

A técnica pode ser aplicada em duas etapas do cultivo.

a) Antes do povoamento:

As pós-larvas deverão ser certificadas livres de WSBV, mediante a técnica 

de PCR; Antes do povoamento as pós-larvas deverão ser submetidas a um 

banho de formalina. Podem ser utilizados tanques de aclimatação para tal 

procedimento. O tratamento com o agente estressante separará os animais 

sadios dos debilitados, possíveis portadores de patógenos. Também descartar 



e incinerar os organismos debilitados. Os animais possíveis portadores de 

patógenos devem ser descartados e incinerados.

b) Durante o cultivo:

Entre o 20º e o 30º dia de engorda, recomenda-se aplicar formalina nos 

viveiros a fim de eliminar protozoários (Atenção! Diluir o produto na água 

antes de aplicá-lo no viveiro). Os viveiros devem ser aerados mecanicamente 

por pelo menos 48h, uma exigência que muitas operações de cultivo 

dificilmente conseguirão cumprir. O pH da água baixará devido a formação 

de ácido fórmico, resultante da reação entre a formalina e o oxigênio da água; 

é necessário a aplicação de cal hidratada durante duas noites consecutivas 

para elevar o pH a níveis normais. Repetir o tratamento entre o 45º e o 60º 

dia de cultivo, ou quando surgir indícios do WSBV.

O tratamento com formalina é mais eficaz quando a predominância do 

WSBV é considerada baixa ou quando a infecção ainda se encontra em sua 

etapa preliminar.

É bom lembrar que estas são técnicas preventivas e não curativas, 

ou seja, para viveiros diagnosticados positivamente com o WSBV os 

resultados são inconsistentes.

I. Eliminar o vírus da água antes do povoamento:

As partículas virais (viriontes) conseguem sobreviver livremente fora do 

hospedeiro por até 3 dias (Lightner e Redman 1998). A partir desta observação 

foram planejadas várias estratégias visando interromper e prevenir a infecção 

de outros organismos aquáticos, adotando diversas medidas que objetivam 

minimizar riscos associados às enfermidades virais:

II. Desinfeção dos viveiros com uma solução clorada:

•	 Encher os viveiros até sua capacidade e aplicar no viveiro entre 20ppm e 

30ppm de hipoclorito de cálcio a 60%, dosagem equivalente a 15ppm e 

20ppm de cloro ativo. O cloro também auxiliará na redução do pH e na 

sedimentação de MO.

•	 Deve-se aplicar mais cloro nos casos em que a concentração de matéria 

orgânica é elevada;

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 90



•	 Deixar a água repousar com cloro durante 3 dias, em seguida realizar a 

calagem e a fertilização;

•	 Povoar o viveiro somente depois de transcorrer no mínimo 7 dias após a 

aplicação do cloro;

•	 Evitar bombear água não tratada no viveiro por pelo menos os 40 a 60 

dias subsequentes de cultivo;

•	 É necessário aeração mecânica para liberar o cloro da água, antes do 

povoamento de camarões.

III. Sanitização e Desinfeção de Equipamentos:

As seguintes medidas são recomendadas:

•	 Dividir a fazenda em módulos, de tal forma que cada área de engorda 

tenha seu próprio equipamento para o manejo e o acompanhamento do 

cultivo. Por exemplo, caiaques e barcos (utilizados para alimentação e 

amostragens populacionais), bandejas de alimentação, redes de tarrafa, 

baldes, etc;

•	 As redes (tarrafas, redes de despesca) e utensílios devem ser desinfetados 

usando banhos de imersão com uma solução de hipoclorito de cálcio 

(200ppm) ou iodo (200ppm) por um período de 5 min.;

•	 No caso de equipamentos de uso comum entre viveiros, por exemplo, 

caiaques, também recomenda-se a desinfecção.

Resumo
Visto a grande problemática causada pela Mancha Branca, foi necessária 

a implantação de medidas de precaução para minimizar a exposição dos 

camarões ao vírus. Dentre estas medidas temos: filtração da água de captação 

antes de sua entrada no canal de distribuição, a fim de evitar a introdução 

de predadores e competidores no viveiro; tratamento de pós-larvas com 

formalina antes do povoamento e durante o cultivo; desinfeção dos viveiros 

com uma solução clorada; sanitização e desinfeção de equipamentos, assim 

como a aplicação da técnica de PCR para verificar a presença ou ausência do 

vírus nos camarões dos cultivos.

e-Tec BrasilAula 17 – Biosseguridade no cultivo de camarões II 91



Atividades de aprendizagem
•	 Explique resumidamente quais os passos para a desinfecção dos viveiros 

com solução clorada.

Anotações
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Aula 18 –  Biosseguridade no cultivo de 
camarões III

Nesta aula, estamos encerrando o assunto “Biosseguridade no 

Cultivo de Camarões”. Aproveite as últimas dicas e tire suas dú-

vidas!

Continuando:

IV. Movimento de pessoal e visitantes na fazenda

Recomenda-se restringir a entrada de visitantes na fazenda, mas de uma 

forma que não resulte em uma completa isolação da operação de cultivo. 

Isto pode ser feito da seguinte forma:

a) Programar todas as visitas de técnicos, fornecedores e autoridades em 

um determinado dia da semana, agendando-as previamente com o res-

ponsável da fazenda. Confirmar a visita com o responsável no mesmo dia 

pela manhã, através de equipamentos de rádio localizados nos veículos 

e no escritório;

b) Não aceitar visitas de pessoas que já tenham estado no mesmo dia em 

outra fazenda. Restringir a entrada de pessoal que tenha visitado alguma 

operação infectada ou com problemas de caráter sanitário;

c) Não permitir a entrada de veículos externos na fazenda. Todos os veícu-

los de fora devem parar na entrada da operação de cultivo. Os visitantes 

devem se locomover, utilizando os veículos internos do empreendimento;

d) O pessoal que visita a fazenda deve trazer consigo um par de botas (prefe-

rivelmente de borracha) e passar através de tapete (s) sanitário (s) instalado 

(s) na entrada dos módulos de produção que constituem a fazenda, e;

e) Instalar valas e tapetes sanitários.



V. Instalação de valas e Arcos Sanitários

É necessário que se faça a instalação de valas, tapetes e arcos sanitários 

para minimizar o risco de introdução de enfermidades na operação de 

cultivo. Tal medida é indicada para controlar possíveis vetores associados ao 

tráfico daqueles veículos considerados indispensáveis ao funcionamento da 

fazenda, como os utilizados para o transporte de equipamentos e insumos 

de ração, fertilizantes, diesel, gás e alimentos.

Durante a despesca é importante que os veículos que entram e saem 

da fazenda sejam também desinfetados externamente. Esta medida é 

importante, pois permitem reduzir a disseminação de enfermidades oriundas 

de outras operações de cultivo, particularmente aquelas com indícios de 

problemas virais.

Existe uma gama de desinfetantes disponíveis no mercado que podem ser 

empregados como esterilizantes. O pessoal que manipula tais compostos 

deverá tomar as devidas precauções, necessárias a proteção dos olhos e da 

pele (verificar aula 11).

VI. Despesca de Emergência

Em caso de um problema viral no viveiro, recomenda-se tomar as seguintes 

providências:

a) Se o camarão está muito pequeno (menor de 5g):

•	 Informar as fazendas vizinhas sobre a existência de um problema viral, re-

comendando evitar o bombeamento de água durante e após a despesca;

•	 Limitar ainda mais o tráfego de pessoal externo a fazenda;

•	 Tratar a água dos viveiros com hipoclorito de cálcio (contendo 65% de 

cloro ativo), a uma concentração de 30ppm antes de esvaziá-los;

•	 Remover todo camarão morto para evitar a disseminação de enfermidades.

Manejo e Sanidade no Cultivoe-Tec Brasil 94



b) Se o camarão já alcançou o peso de mercado:

•	 Informar as fazendas vizinhas da existência de um problema viral, reco-

mendando evitar o bombeamento de água durante e após a despesca;

•	 Limitar ainda mais o tráfego de pessoal externo a fazenda;

•	 Não esvaziar a água do viveiro;

•	 Despescar com redes de arrasto ou tarrafa;

•	 Tratar a água dos viveiros com hipoclorito de cálcio (contendo 65% de 

cloro ativo), a uma concentração de 30ppm antes de esvaziá-los;

•	 Evitar ao máximo a presença de aves próximas ao viveiro;

•	 Processar o camarão em plantas beneficiadoras observando as éticas de 

manejo por elas utilizadas. Por exemplo, o tratamento de efluentes com 

cloro, a incineração dos dejetos sólidos (cabeças e cascas), etc.

VII. Amplificação a resistência e a resposta imunológica

Os animais invertebrados de uma forma geral carecem de uma memória 

imunológica específica. A resposta imunológica dos crustáceos pode ser 

ativada mediante os seguintes componentes:

a) Níveis elevados de vitaminas;

b) Combinação de elementos minerais (Se);

c) Oligosacarídeos;

d) Beta-glucanos;

e) Cultivo de bactérias atenuadas (probióticos).
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VIII. Reduzindo o Risco Financeiro

A incidência de problemas virais em uma fazenda de cultivo de camarões 

reflete no final do dia perda econômica, podendo levar em casos mais graves 

a completa falência do empreendimento. Por isto é de extrema importância, 

a implementação de algumas medidas que objetivam a redução do risco 

financeiro na operação aquícola. 

Entre estas podemos citar:

a) Aumentar o grau e a frequência de observação dos viveiros;

b) Elevar o número de bandejas de alimentação por área cultivada;

c) Monitorar a incidência de epizootias bacterianas;

d) Reduzir as taxas de conversão alimentar;

e) Manter o fundo dos viveiros o mais limpo possível.

Resumo
Esta aula é complementar à aula anterior, visando boas práticas de manejo e 

biosseguridade. Restringir a entrada de pessoas e veículos, implantar tapetes, 

despescas de emergência, entre outros fatores, podem minimizar o risco de 

contaminação da fazenda. Devemos ficar atentos e saber que todo cuidado 

ainda é pouco quando se trata de enfermidades virais. 

Atividades de aprendizagem
1.  Como podemos ampliar a resistência e a resposta imunológica dos ca-

marões?

2.  Qual a finalidade do uso de tapetes e valas sanitárias?
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Aula 19 –  Manejo Sanitário na Criação 
de Rãs I

Nesta aula vamos aprender um pouco sobre as medidas sani-

tárias imprescindíveis na criação de rãs e sobre as instalações 

do cultivo. Várias são as situações vistas como responsáveis por 

falhas na sanidade da criação, ou seja, erros ou negligências no 

manejo sanitário.

19.1  Pré - requisitos para instalação de um 
ranário

Para uma criação ser bem sucedida, devemos observar alguns aspectos 

importantes:

•	 O futuro criador necessita de informações de fonte idônea, que o torne 

apto para realizar um bom planejamento das instalações;

•	 O terreno deve ser suficiente para a construção planejada e deve ter água 

de boa qualidade e vazão adequada para atender os requisitos do projeto;

•	 As rãs são extremamente dependentes da temperatura ambiente, por-

tanto, se desenvolvem melhor em regiões mais quentes;

•	 Necessário que exista mão de obra constante, em tempo integral;

•	 Verificar a proximidade com os centros consumidores e as facilidades das 

vias de acesso;

•	 Um ranário completo é divido basicamente nos setores de: reprodução, de-

senvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda (Figura 19.1).



Figura 19.1: Cadeia produtiva da ranicultura ilustrada com as 
instalações de um ranário
Fonte: LIMA, S. L., AGOSTINHO, C. A.   A Tecnologia da Criação de Rãs.  

19.2 Setor de Reprodução
Área do ranário onde os reprodutores (matrizes) devem permanecer durante 

as épocas mais quentes do ano. 

Para a escolha de um bom reprodutor, deve-se observar algumas características 

como peso corporal dos animais (acima de 250g), idade não superior a 3 

anos e ausência de ferimentos externos. 

No sistema de reprodução coletivo as desovas na região subtropical ocorrem 

entre a primavera e o verão, e em regiões mais quentes, pode ocorrer durante 

o ano todo. 

Este setor deve simular as condições do meio ambiente natural. É composto 

de um tanque principal com uma ilha central onde é realizada a alimentação, 

e tanques de postura medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 x 0,15m, que 

são chamados de “moteizinhos”. Esses tanques de postura são procurados 

pelos machos na época de reprodução (território de acasalamento). 

A cópula ocorre dentro da água e geralmente à noite. Os óvulos são 

colocados sobre a água e o esperma depositado sobre eles ocorrendo então 

uma fecundação externa. Para o recolhimento das desovas, é necessário 

aguardar aproximadamente 2 horas, este tempo seria definido como “tempo 

de segurança”, para que se tenha certeza que a fecundação tenha ocorrido. 
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Os ovos são recolhidos com apetrechos simples, como baldes, recipientes de 

plástico ou puçás e devem ser depositados delicadamente no balde para o 

transporte ao próximo setor. 

As rãs são animais bastante “tímidos”, que fogem e se assustam com 

facilidade. Qualquer estresse causado, principalmente na época de 

reprodução, pode vir a causar “aborto” e ser um fator gerador de doenças. 

Portanto, é aconselhável que se evite o barulho, troca constante de tratadores, 

limpeza em excesso ou qualquer outra situação estressante. 

Saiba mais

•	 A desova de Rana catesbeiana tem em média cerca de 5.000 ovos, 

sendo que uma mesma fêmea, conforme sua idade e peso, pode vir 

a atingir 20.000 ovos por postura?

•	 Os machos coaxam para atrair as fêmeas e disputam o território de 

acasalamento com outros machos, defendendo-o muitas vezes até 

a morte. 

19.3 Setor de Desenvolvimento Embrionário
Os ovos trazidos do setor de reprodução devem permanecer no setor de 

desenvolvimento embrionário até sua eclosão. 

Existem dois tipos de tanques nesse setor, um dos tipos é igual ao tanque 

de postura e o outro seria um pouco maior, com 0,4m de profundidade, 

chamados de tanques de “start de crescimento”. Também são utilizadas 

incubadoras, que são quadros de tela de nylon, colocadas dentro dos tanques 

de eclosão para melhor oxigenação dos ovos. 

Os ovos devem ser despejados dentro do tanque de eclosão, sobre a 

incubadora, com muito cuidado, e permanecer assim durante 5 a 7 dias. 

Após a eclosão das larvas, quando já tiverem atingido o estágio de nado 

livre, a incubadora deve ser retirada e assim, a alimentação na forma de 

ração farelada pode ser introduzida em quantidades bastante pequenas. 

O girino nessa fase é onívoro, porém ainda pode estar se alimentando de 

reservas nutritivas do ovo, por isso é natural que se alimentem pouco. 

Após este período os animais são transferidos para o tanque de “start”, onde 

permanecerão por 15 dias e então são destinados ao setor de Girinagem. 
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19.4 Setor de Estocagem
Após a permanência dos animais no setor de Eclosão ou Desenvolvimento 

Embrionário, a sequência lógica seria o encaminhamento para os tanques de 

Girinagem até o completo crescimento e metamorfose. Porém, comumente 

a produção ultrapassa a capacidade suporte dos tanques, ou, muitas vezes, 

a época propícia para metamorfose passa e uma grande parcela dos girinos 

não entra na fase de metamorfose. 

O criador, deparando-se com tal situação, pode optar pela venda do excesso 

de girinos ou pela estocagem desses animais impedindo sua metamorfose. 

Isto é possível controlando a temperatura da água, a densidade de estocagem 

a alimentação fornecida. 

A época mais fria do ano é a melhor para fazer a estocagem, pois o controle 

das temperaturas mais baixas são mais facilmente realizadas, oscilando na 

faixa de 16 a 23°C. A quantidade de alimento a ser fornecida é de 1 a 2% 

do peso vivo dos animais por dia. A densidade de estocagem é de até 20 

girinos/ L de água, dependendo o tamanho do animal. Se os girinos forem 

muito grandes, a densidade deve ser diminuída. 

19.5 Setor de Girinagem ou Metamorfose
Este setor é constituído de tanques com pouca profundidade (0,40m) e uma 

rampa seguida de uma canaleta, com a finalidade de receber os girinos para 

o seu desenvolvimento e transformação em imagos. A parte do tanque que 

contém água é denominada Girinagem e a parte da canaleta, Metamorfose. 

Nesta parte, o animal irá se alimentar com ração sólida misturada com um 

devido indutor biológico (larva de mosca) para que comece a se adaptar, já que 

o estímulo visual na alimentação é muito importante para as rãs. Os girinos 

sofrerão metamorfose e passarão de onívoros para carnívoros, podendo haver 

uma queda de resistência, requerendo uma alimentação balanceada.

A densidade de estocagem deve ser de 1 girino/L e os animais permanecem 

nesse setor por aproximadamente três meses, durante a primavera e o verão. 

Não esquecer:

•	 É necessário que se tenha entrada de água constante e em abundância 

para manter a quantidade de oxigênio; da mesma maneira, que um es-

coamento para uma boa renovação;
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•	 A água deve ser de boa qualidade, livre de poluentes, algas e de predado-

res que costumam entrar ao acaso (peixes, caramujos, larvas de libélulas);

19.6  Setor de Pré-engorda ou Seleção 
Fenotípica

Quando as rãs sofrem metamorfose, mudam seu hábito alimentar de 

onívoras para carnívoras (caçadoras e canibais). Podemos dizer que as imagos 

possuem um apetite voraz, sendo extremamente necessária a separação por 

tamanho, minimizando as perdas. 

No setor de Pré-engorda as imagos permanecem por 30 dias, onde aprendem 

a “comer”. Nesta fase apresentam um rápido crescimento, passando de 

4-5g para 20-30g, e é aqui onde é realizada a seleção natural dos animais 

que apresentam maior potencial de crescimento, prevalecem os mais fortes 

e os mais fracos são eliminados por canibalismo ou outros fatores.

A densidade recomendada para este setor é de 100 rãs/m2e a taxa de 

mortalidade é de aproximadamente 30%. 

19.7 Setor de Engorda
Após passarem o tempo necessário no setor de Pré-engorda, as rãs são 

transferidas para o setor de Engorda, destinado ao crescimento e aumento 

de peso, para posterior abatimento e comercialização. 

Sistemas utilizados:

•	 Tanque-Ilha: utilizado no início da ranicultura no Brasil (década de 70), 

constituído de um tanque escavado na terra e a alimentação a base de 

restos orgânicos depositados no centro da ilha;

•	 Confinamento: caracterizado por tanques menores, construídos e co-

bertos com alvenaria, é utilizado atualmente pelos grandes ranários bra-

sileiros;

•	 Anfigranja: sistema que possui abrigos, cochos e piscinas, construído 

originalmente em alvenaria, disposto em galpões cobertos pela telha de 

amianto. Ainda usado atualmente;
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•	 Gaiolas: sistema desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesca 

(IP) com o intuito de minimizar o canibalismo e aumentar a produtividade 

por área (sistemas de andares), porém não se tornou um sistema comer-

cial e foi abandonado quando uma empresa privada colocou no mercado 

um sistema muito semelhante, chamado Ranabox. 

•	 Ranabox: caracterizado pela criação de rãs em andares, e vem sofrendo 

inúmeras adaptações desde sua colocação no mercado em meados dos 

anos 90. 

•	 Climatizado: desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesca, o 

sistema preconiza a utilização de plástico PVC, polietileno ou lona para a 

cobertura dos diversos setores do ranário, com exceção do setor de Esto-

cagem de girinos. O sistema é bastante utilizado atualmente;

•	 Híbridos: os sistemas que sofrem modificações e adaptações ao longo 

do tempo, porém, apresentam princípios básicos de sistemas já existen-

tes, são denominados de híbridos;

•	 Inundado: o sistema apresenta-se completamente preenchido por água, 

eliminando a presença de abrigos e cochos. Os animais permanecem com 

a água até a “cintura” (0,05m), capturam o alimento que é jogado a lanço 

na água do tanque e a densidade utilizada é em torno de 100 rãs/m2. 

Após três meses de engorda, o peso esperado para o abate é de 170-200g, 

conforme determinado para as condições brasileiras (conversão alimentar e 

procura pelo mercado consumidor). 

Resumo
Desde a década de 70 a ranicultura vem sofrendo processos de adaptação 

quanto ao manejo de suas instalações. Nesta aula verificamos os setores 

presentes na criação de rãs e cada etapa de cultivo necessária para o bom 

crescimento e desenvolvimento do animal, para posterior comercialização. 
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Atividades de aprendizagem
1. Cite os principais setores de um ranário e quais os fatores que mais cha-

mam atenção em cada um deles:

2. Descreva rapidamente quais os sistemas utilizados no setor de Pré-engorda:

Anotações
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Aula 20 –  Manejo Sanitário na Criação 
de Rãs II

Assim como a piscicultura, a ranicultura enfrenta problemas com 

enfermidades, portanto, certos cuidados devem ser tomados 

para que os animais sofram o menor estresse possível, evitando 

queda da imunidade e problemas sanitários. Nesta aula conhe-

ceremos algumas medidas necessárias para o bom desenvolvi-

mento do cultivo e algumas das enfermidades mais relatadas na 

ranicultura, seus sinais clínicos e causas.

20.1  Alguns cuidados necessários para 
manutenção da qualidade do cultivo

•	 Fonte de água de boa qualidade e renovação constante;

•	 Controle dos parâmetros como pH, alcalinidade, condutividade, dureza, 

amônia, nitrito, nitrato, fósforo, cloretos, ferro e principalmente oxigênio 

da água;

•	 O local onde o ranário se encontra deve estar sempre livre de mato para 

evitar a presença de predadores;

•	 Retirar os animais doentes ou mortos do plantel, devendo lançá-los em 

fossa sépticas ou serem incinerados;

•	 Constante limpeza dos tanques e baias, escovando principalmente os 

cantos onde ocorre maior incrustação;

•	 Desinfetar os tanques com água sanitária ou cloro e deixá-los em repou-

so durante alguns dias antes de receberem novos animais;

•	 Deve-se analisar bem a composição da ração a ser utilizada para as rãs e 

avaliar o nível de proteína digestível;

•	 Evitar o constante fluxo de pessoas para minimizar o estresse dos animais;

•	 Assepsia periódica dos utensílios e viveiro (200g cal/m2, 10 dias de sol) e 

ao final do ciclo de engorda;



•	 Evitar consanguinidade;

•	 Exposição dos ovos ao sol;

•	 Triagem dos animais para evitar canibalismo;

Se mesmo assim alguma ocorrência incomum acontecer, como mortalidade 

provocada por enfermidades, todo cuidado é pouco. É recomendado 

suspender a alimentação e isolar os animais em uma baia ou tanque para 

promover a quarentena ou reestabelecimento dos animais em tratamento.

20.2  Causas de mortalidade nas falhas de 
sanidade

20.2.1 Por agentes bacterianos
20.2.1.1 Doença da perna vermelha “redlegdisease”
É causada por uma série de agentes bacterianos, sendo os principais, 

Aeromonas hydrofila; Pseudomonas aeruginosae bactérias do grupo 

das Enterobacteriaceas. Os animais contagiados apresentam derrame 

hemorrágico nas pernas e abdômen e ainda, úlceras nas patas, dedos, 

mandíbulas e pele; nos girinos a doença provoca pontos hemorrágicos 

e ulcerações na cauda e derrame hemorrágico nas pernas emergentes.  

Pode causar letargia e anorexia, sendo altamente letal e associada à baixa 

qualidade e circulação de água, excesso de matéria orgânica, más condições 

de higiene e limpeza dos tanques, excesso de sobras alimentares, dejetos 

e pele; introdução de animais assintomáticos ou capturados na natureza e 

captação de água onde existam peixes contaminados. 

O controle pode ser realizado através de manejo adequado, antibióticose 

permanganato de potássio. Para aumentar a resistência dos animais é 

recomendável a utilização de vitaminas e probióticos. 

Figura 20.1: Doença da perna vermelha em rã e girino de Rana catesbeiana. 
Fonte: Maurício Laterça Martins
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20.2.1.2 Micobacterioses
Causada por Mycobacterium fortuitum, M. marinum e outras. Os animais 

apresentam letargia, anorexia e nódulos disseminados pelos órgãos internos, 

que causam atraso de desenvolvimento e até a morte. A ocorrência pode 

estar associada à presença de animais portadores e estranhos dentro do 

recinto de criação, água contaminada, troca de reprodutores e alimento 

contaminado. 

20.2.2 Por agentes fúngicos
20.2.2.1 Saprolegnose 
Esta doença é causada por fungos micelianos de vida aquática (Saprolegnia e 

Achlya) que possuem esporos ativos e podem comprometer todo o corpo do 

animal. Formam tufos grandes, brancos (acabam ficando escurecidos pela 

grande quantidade de sujeira presente nos tanques de cultivo) e provocam 

lesões graves e hemorrágicas na pele dos girinos. 

Causada pela grande quantidade de matéria orgânica, podem sobreviver em 

locais secos pela formação dos esporos bastante resistentes. 

20.2.3 Por agentes virais
20.2.3.1 Necrose Hematopoiética Epizoótica (EHN)
Esta doença é causada por Ranavirus (família Iridoviridae) e pode ser transmitida 

através da água, de cultivo para cultivo; pela transferência de peixes, aves e 

contato com utensílios contaminados; pode 

ser replicado no fluído corporal e carcaças 

decompostas na água e surgir pelas altas 

densidades no cultivo. Causa anorexia, 

inchaço ventral, baixa temperatura corporal, 

pulmões hemorrágicos e com muito ar, 

aumento na mortalidade, diminuição na 

qualidade da água. Em resumo, afeta o 

estado geral de saúde causando erosões na 

nadadeira, pele, descoloração, hemorragias, 

hipertrofia do baço e fígado, ascite e líquido 

sanguinolento com focos de necrose. 

Outros parasitos também são causadores de enfermidades em rãs, como os 

nematoides, protozoários, monogenéticos, digenéticos, cestoides, anelídeos, 

acantocéfalos, crustáceos, entre outros. 

Figura 20.2: Rã apresentando pontos hemorrágicos 
na pele causado por Ranavirus. 
Fonte: http://www.natuurbericht.nl
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Alguns exemplos:

Trichodina (protozoário ciliado) → causa excesso na produção de muco, 

lesões e infecções secundárias.

Gorgoderina vitelli loba (digenético) → ataca a bexiga urinária das rãs 

causando descamação e perda de sangue.

Longibuccacatesbeianae (nematóide) → causa apatia, anorexia, aumenta 

a quantidade de muco no estômago, causa hemorragias e processos 

inflamatórios.

Algumas doenças também podem ocorrer por falhas no manejo alimentar, 

como é o caso de:

Canibalismo: Falhas no manejo alimentar, como qualidade, quantidade e 

distribuição dos alimentos provocando diferenças marcantes no crescimento 

dos animais. Geralmente quando há troca da marca e tipo da ração e/ou 

mudanças bruscas no regime alimentar, parte dos animais não se adaptam 

completamente favorecendo o canibalismo. 

Obstrução Intestinal: Causada por algum corpo estranho, presença 

de material estranha no alimento. Pode ocorrer a invalidação intestinal 

(associado geralmente pela má qualidade da ração – muito fibrosa ou muito 

seca, presença de substâncias tóxicas), promovendo alterações graves nos 

processos digestivos, como necrose e hemorragias. 

Presença de gases no intestino: ocorre em girinos e imagos e está 

relacionado ao fornecimento de alimento altamente fermentativo e 

conservado em temperaturas desapropriadas, o que pode promover a 

fermentação. Causam a ruptura da parede abdominal e exposição dos 

órgãos internos, levando à morte. Em girinos maiores a principal ocorrência 

é a dificuldade de natação e flutuabilidade. 

Avitaminose do Grupo B: Associado à falta de vitaminas na ração. Causa 

parada no desenvolvimento e descoordenação dos girinos, e nos animais 

jovens está associada à incapacidade de recolhimento da língua projeta para 

fora da boca quando da captura de alimentos e desvio lateral da cabeça. 
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Alguns outros sinais clínicos causados por bacterioses secundárias são:

•	 Opacidade dos olhos;

•	 Manchas claras na cabeça (canibalismo, insolação);

•	 Encefalites (alterações no equilíbrio do animal);

•	 Membros anteriores formados e não liberados (falta de vitamina A, 

mutações gênicas);

•	 Obstrução intestinal por alimento inadequado;

Causadas geralmente por: 

•	 Falta de triagem por tamanho;

•	 Excesso de material em suspensão e terra na água;

•	 Piso e parede ásperos;

•	 Variações bruscas de temperatura;

•	 Poluição química ou orgânica (borrifamento com 

produtos);

•	 Aflatoxinas (toxina gerada pelos fungos);

•	 Aproveitamento de fezes de engorda para “alimentar” girinos.

Resumo
Os indicadores de perda da sanidade nos animais são geralmente a apatia, 

parada de crescimento, mudança de hábitos normais e opacidade. O 

criador só terá a capacidade de perceber que os animais estão tendo 

comportamento atípico, se o acompanhamento do cultivo for diário. 

Os sinais geralmente precedem em alguns dias a ocorrência de alguma 

enfermidade e subsequente mortalidade. Para que a criação se desenvolva 

com o risco mínimo, devemos ter muito cuidado, nos preocupando sempre 

em atingir um equilíbrio entre meio ambiente/patógeno/animal cultivado. 

A aclimatação e a adaptação dos animais são essenciais para que o animal 

Figura 20.3: Animal com presença 
de deformações causadas por defi-
ciência genética (consanguinidade)
Fonte: Maurício Laterça Martins 
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fique menos estressado e o mais importante de tudo é que se tenha sempre 

em mente as boas técnicas de criação: manejo zootécnico (no intuito utilizar 

tecnologias apropriadas), manejo alimentar e manejo sanitário. Quando 

um dos fatores é negligenciado, é muito provável que as enfermidades 

aparecerão. Algumas das doenças mais conhecidas em rãs são: a doença da 

perna vermelha, Necrose Hematopoiética Epizoótica (EHN), Saprolegnose, 

entre outras disfunções causadas por bacterioses secundárias, falta de 

manejo alimentar e sanitário, podendo causar perda total da criação. 

Atividades de aprendizagem
1. Cite as principais doenças que acometem as rãs, suas causas e principais 

sinais clínicos:

2. Quais os cuidados necessários para que se mantenha um bom ambiente 

de cultivo? 

Anotações
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Glossário complementar

ABIÓTICO: 
É o conjunto de todos os fatores não vivos de um ecossistema, mas que influenciam no 
meio biótico, como temperatura, pressão, pluviosidade, relevo, etc. 

ANIMAL AQUÁTICO:
 peixes, moluscos, crustáceos e outros animais destinados à aquicultura, em qualquer fase 
de seu desenvolvimento.

ANTIBACTERIANOS: que mata ou impede o desenvolvimento ou a reprodução de bactérias.

ASSEPCIA: 
prática que visa à redução de contaminação (por bactérias, vírus, fungos e outros 
parasitas).

BIÓTICO:
 É o conjunto de todos os organismos vivos como plantas, animais e decompositores, que 
vivem em um ecossistema.

CERTIFICADO 
SANITÁRIO:

 documento emitido pelo órgão oficial, do qual consta o estado sanitário do estabele-
cimento de cultura no que diz respeito ao monitoramento das doenças de notificação 
obrigatória e as de certificação, em conformidade com a legislação vigente.

ECTOTÉRMICOS:
 referente a animais cuja temperatura varia conforme a do ambiente que os rodeia. Sinonimo 
de Pecilotermicos.

EMBOLIA:
 É denominada embolia a obstrução de um vaso pelo deslocamento de um êmbolo até 
o local da obstrução, que pode ser um corpo estranho, um trombo, tecido adiposo ou ar, 
denominada embolia gasosa. 

ESPÉCIE EXÓTICA:
 espécie aquática de origem e ocorrência natural fora dos limites das águas sobe jurisdi-
ção federal, mesmo que tenha sido já artificialmente introduzida em tais águas.

EXOFTALMIA: 
A exoftalmia é a protuberância do olho anteriormente para fora da órbita. Ela pode ser 
tanto bilateral quanto unilateral.

FÁRMACO:

 Na terminologia farmacêutica fármaco designa uma substância química conhecida e de 
estrutura quimica definida dotada de propriedade farmacológica. Em termos correntes, a 
palavra fármaco designa todas as drogas utilizadas em farmácia e com ação farmacológi-
ca ou pelo menos com interesse médico.

FOCO DE DOENÇA: aparecimento de uma doença em um estabelecimento de aquicultura.

GUIA DE TRÂNSITO 
ANIMAL (GTA):

 é o documento obrigatório para trânsito de animais aquáticos emitido para qualquer 
movimentação e finalidade.

HEMORRAGIA: Hemorragia ou sangramento é a perda de sangue do sistema circulatório.

LARVA:
 período da vida dos animais aquáticos que sucede o embrião, podendo apresentar várias 
fases de desenvolvimento.

LOTE:
 grupo de animais aquáticos de um estabelecimento de aquicultura que pertença à 
mesma espécie, proceda da mesma desova e tenha compartilhado o mesmo suprimento 
de água.

MOLUSCO:
 animal aquático pertencente ao filo Mollusca, do subgênero Metazoos, caracterizado por 
corpo mole e sem divisões, a maioria das espécies está envolto em uma concha calcárea, 
incluindo, entre outros, ostras, mexilhões e vieiras (pectens).

MONITORAMENTO 
DAS POPULAÇÕES: 

acompanhamento sanitário acrescido de análises laboratoriais que incluem: testes soro-
lógicos, provas com materiais biológicos ou não e análises epidemiológicas das condições 
de saúde dos animais aquáticos, com padronização dos resultados.

PARENTAL:
 Via parenteral é toda aquela que não precisa passar pelo sistema digestivo antes de 
chegar ao sangue. A via parenteral é a que chega ao sangue direto. Exemplos: injeções 
intramuscular, endovenosa, intradérmica e subcutânea.

PRODUTOS 
DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS: 

produtos destinados à cria (ovos, embriões, cistos, gametas, larvas, alevinos e outros), ao 
consumo humano, ao consumo animal, ou para uso farmacêutico, biológico ou industrial.



PRODUTO 
BIOLÓGICO: 

reagente biológico utilizado para o diagnóstico de certas doenças, soro para a prevenção 
e o tratamento de certas doenças, vacina para prevenção de doenças, material genético 
de agentes infecciosos e tecido endócrino de peixes ou utilizados em peixes.

QUARENTENA:
 instalação ou conjunto de instalações mantidas em completo isolamento e em condições 
de biossegurança, destinadas à recepção de animais aquáticos vivos, em qualquer de 
suas fases de desenvolvimento, após o processo de translado ou importação. 

QUIMIOTERÁPICOS:
 São substâncias antimicrobianas produzidos por síntese química em laboratório e não 
por micro-organismos.

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: 

médico veterinário responsável pelo controle sanitário dos estabelecimentos de aquicultu-
ra.

SEMENTE:
 toda forma jovem de animal aquático, incluindo ovo, ovo embrionado, alevino, náuplio, 
larva e pós-larva.

TERATOGÊNICO: Chamamos de agente teratogênico tudo aquilo capaz de produzir dano ao embrião. 

TOXINAS:
 É uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo ao 
entrar em contacto ou através de absorção.

TRANSMISSÃO 
HORIZONTAL: 

Forma de transmissão de doença onde os patógenos são transmitidos por contato direto 
entre os animais, contato com fluidos corporais, excreções contaminadas ou ainda 
proveniente da água, que é a principal via de contaminação por bactérias, protozoários e 
alguns vírus;

TRANSMISSÃO 
VERTICAL: 

Forma de transmissão de doença onde os patógenos infectam os espermatozoides e/ou 
ovócitos e os animais já nascem com a doença. 

VIBRIOSE: 
Doença que apresenta como agente etiológico bactérias autóctones de ambiente 
marinho. 

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. Selecione a opção que melhor completa as lacunas da seguinte 
afirmativa:

 “Quanto _____________________a intensidade do cultivo, _____________________a 
densidade de animais no ambiente e ________________________ será a sua 
exposição ao estresse”.

a) menor; maior; maior

b) menor; menor; maior

c) maior; maior; maior

d) menor; menor; menor

e) “c” e “d” estão corretas 

2. Assinale a resposta que corresponde às palavras faltantes nas 
frases abaixo:

 “________________________ é o termo utilizado para definir o estado ou 
condição de um organismo ser infestado, restrito à presença de 
parasitos externos”. 

 “A transmissão das enfermidades parasitárias, bacterianas e 
virêmicas ocorrem através de ________________________ ou ________________________”. 

 ________________________ é uma doença que resulta de uma infecção e pode 
ser transmissível. 

a) fômito, vírus, bactérias, doença não-infecciosa;

b) vetor, hospedeiro, parasitas, fungos;

c) infecção, vetor, fômito, doença infecciosa;

d) infestação, bactérias, vírus, doença infecciosa;

e) infestação, fômito, vetor, doença infecciosa.



3. Sobre os fungos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) micro-organismos procariontes;

b) micro-organismos eucariontes;

c) inclui os micro-organismos como bolores e leveduras.

d) possuem parede de quitina;

e) se desenvolvem como hifas.

4. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 - As bactérias são classificadas como:

a) esféricas (cocos);

b) alongadas e forma de bastão (bacilos);

c) espiraladas (espirilos);

d) formato de meio-espiral (vibriões);

e) ramificadas.

5. Associe a primeira coluna à segunda, sendo que cada sinail clínico 
é particularidade de UMA doença:

I. intestino contendo gás

II. manchas na pele que variam de esbranquiçadas a cinza

III. a bactéria é gram-positiva

IV. manchas brancas ou tufos semelhantes a algodão pelo corpo

V. pele e extremidades hemorrágicas e/ou inflamadas

(   ) Bacteriose causada por Streptococcus sp.

(   ) Fungos

(   ) Septicemia hemorrágica bacteriana
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(   ) Colunariose

(   ) Vibriose

 Qual a sequência encontrada?

a) I, II, III, IV e V

b) V, II, IV, I e III

c) III, IV, V, II e I

d) IV, V, III, I e II

e) II, V, III, I e IV

6. Assinale a afirmativa CORRETA:

a) Peixes infectados por fungos nadam letargicamente e boiam na superfície. 

b) Os Vibrios geralmente são agentes secundários que se estabelecem em 

lesões na superfície corporal dos peixes e possui patogenicidade bastante 

diferente de Aeromonas hydrophila.

c) A colunariose manifesta-se principalmente em ambientes com baixas 

temperaturas, baixa concentração de amônia e de matéria orgânica ou 

baixos níveis de oxigênio. 

d) Se as condições do cultivo forem boas não haverá problemas, pois as 

bactérias só podem iniciar uma infecção em situações de estresse. 

e) Em caso de enfermidade causada por fungo, o diagnóstico deve ser feito 

através de sinais clínicos, exame de hifas ao microscópio e identificação do 

fungo em cultura. 

7. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Tricodinídeos são protozoários ciliados encontrados frequentemente na 

superfície dos peixes.

b) Piscinoodinium pillulare é um parasita obrigatório e não tem especificidade 

parasitária, invade o tegumento e brânquias dos hospedeiros. 

c) A presença do parasita Ichthyophthirius multifiliis é caracterizada pela 

formação de pequenos pontos brancos na superfície da pele e brânquias 

dos peixes infestados. Os animais reagem à irritação provocada pelo 

parasita, esfregando-se nas paredes e no fundo dos viveiros (flushing).
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d) A ocorrência de parasitose por Piscinoodinium sp. tem coincidido com 

superpopulação, excesso de matéria orgânica e alterações na temperatura, 

podendo ou não vir associados a outros parasitos. 

e) Os helmintos de forma alongada da Classe Monogenea são na sua maioria 

ectoparasitos, podendo ser encontrados somente no intestino.

8. Qual destas alternativas pertence às características da parasitose 
provocada por Dolops sp. e Argulus sp.?

a) Parasitas visíveis a olho nu.

b) Causam danos diretos nos tecidos corporais. 

c) Provocam focos de necrose nos locais agredidos e hipertrofia do epitélio 

de revestimento das brânquias.

d) O aparecimento está relacionado ao excesso de matéria orgânica no viveiro.

e) Todas as alternativas estão corretas. 

9. Um peixe se esfrega vigorosamente nas paredes do aquário e 
apresenta grande quantidade de muco na superfície do corpo. Isto 
pode ser um caso de:

a) infestação por Dolops ou Argulus, importantes protozoários.  

b) lerneose, causada por uma espécie de crustáceo.

c) lerneose, causada por uma espécie de helminto. 

d) infestação por monogenoidea, um helminto.

e) infestação por monogenoidea, um crustáceo.

10. Assinale a alternativa que melhor completa a seguinte sentença: 
“Os helmintos de forma alongada da Classe ____________________ são na 
sua maioria ectoparasitos, podendo ser encontrados na superfície 
do corpo, cavidades nasais, e branquiais dos peixes”.

a) Trichodinidea

b) Lernaea

c) Monogenea

d) Dolops 

e) Argulus

e-Tec Brasil 120 Manejo e Sanidade no Cultivo



11. Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

(   ) Parasitas monogenéticos reproduzem-se com grande rapidez.

(   )  Lernaea sp. apresentam uma âncora que é introduzida no corpo do peixe 

para fixação.

(   ) A lerneose pode atingir órgãos internos como fígado, rins e cérebro.

(   )  Parasitas dos gêneros Dolops e Argulus são conhecidos como “piolho-

de-peixe”. 

(   ) Os monogenóides pertencem ao grupo dos crustáceos.

 Qual a sequência encontrada?

a) F, V, V, F, V 

b) F, F, V, V, V 

c) V, V, V, V, F

d) V, V, F, V, F 

e) V, F, V, V, V 

12. Assinale a alternativa que melhor completa a frase a seguir: 
“Durante o transporte, os animais são expostos a um estado de 
______________________________ e mesmo que tenham sido adquiridos de uma 
larvicultura com um bom controle sanitário, podem apresentar 
_____________________________. 

a) enfermidade, patógenos.

b) anorexia, patógenos.

c) estresse baixo, sinais de asfixia.

d) estresse elevado, patógenos de forma assintomática.

e) enfermidade, sinais de asfixia.
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13. Considerando o planejando da operação de transporte, qual a 
alternativa que está fora do contexto?

a) Constante mudança das caixas de transporte durante o deslocamento. 

b) Depuração na propriedade de origem dos animais. 

c) Redução do tempo médio entre o acondicionamento dos animais no local 

de saída e chegada.

d) Qualidade da água de transporte dos animais.

e) Guia de Transporte Animal (GTA) assinado pelo Médico Veterinário 

responsável. 

14. Assinale a alternativa que NÃO faz parte das práticas adotadas 
para minimizar a transmissão e contaminação dos animais devido 
o transporte entre cultivos:

a) Realização da quarentena.

b) Calagem e adubação dos viveiros de terra.

c) Tratamento profilático.

d) Controle do trânsito de funcionário e equipamentos.

e) Aclimatação na chegada dos animais.

15. Qual destas vias de transmissão de patógenos pode ser considerada 
VERTICAL?

a) Água

b) Urina

c) Gametas

d) Muco

e) Fezes

16. Assinale a afirmativa CORRETA:

a) Cada equipamento deve ser limpo com uma substância específica e seu 

tempo de ação não precisa ser respeitado.

b) A limpeza e desinfecção devem ser realizadas sempre após o uso dos utilitários.
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c) Os cuidados sanitários são necessários apenas para as larvas e ovos, pois os 

reprodutores são resistentes.

d) A limpeza física faz com que o ambiente fique livre dos patógenos.

e) A desinfecção física é feita por utensílios como vassouras, escovas, 

lavadoras de alta pressão.

17. Qual das substâncias abaixo produz melhores resultados na 
desinfecção dos ovos?

a) peróxido de hidrogênio.

b) iodo-povidine.

c) ozônio.

d) antibióticos.

e) Glutaraldeído, mas ainda não é licenciado para uso na aquicultura no Brasil.

18. Assinale a alternativa INCORRETA referente ao acondicionamento 
do alimento na propriedade:

a) Os sacos de ração devem ser colocados em local seco e arejado, sem a 

presença de animais (principalmente roedores) e sem luz. 

b) A área entre os sacos de ração deve ser bastante larga (aproximadamente 

1m entre cada saco) para que os roedores não fiquem no entremeio.

c) As pilhas formadas não devem entrar em contato com o chão e paredes 

para evitar que absorvam a umidade do local.

d) A altura das pilhas deve ser seguida conforme orientação do fornecedor 

para evitando esmagamento e compactação do alimento. 

e) O local de armazenamento deve ser destinado apenas para alimentos, 

evitando a contaminação por produtos químicos.

19. Assinale a alternativa INCORRETA referente à alimentação dos 
peixes:

a) manter a constância dos horários de alimentação;

b) observar a granulação da ração em relação ao tamanho dos peixes; 

c) definir um percentual em relação ao peso vivo;
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d) observar sempre a origem, composição, qualidade e prazo de validade da 

ração utilizada na propriedade;

e) oferecer sempre a mesma quantidade de alimento, até o fim do ciclo produtivo.

20. Na frase: “Os peixes quando alimentados, necessitam de ________________
________________ quantidade de oxigênio para os processos de respiração 
e digestão e quando em ________________________________ temperaturas, esta 
demanda fica ainda ________________________________”, qual a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas?

a) maior, baixas, maior.

b) maior, baixas, menor. 

c) maior, altas, menor.

d) menor, baixas, menor.

e) maior; altas; maior.

21. Associe a primeira coluna à segunda:

I. Malha da rede de arrasto.

II. Plataforma de manejo.

III. Classificação, transferência e retirada dos peixes ao final do cultivo.

IV. Bomba de peixes.

V. Rede de arrasto.

VI. Saco plástico.

(   ) Etapas da despesca.

(   ) Auxilia na despesca de tanques-rede.

(   ) Equipamento utilizado na despesca de tanques-rede de grande volume.

(   ) Deve ser ajustada ao tamanho dos peixes que serão capturados.

(   ) Geralmente utilizado para transportar alevinos e juvenis.
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(   ) Geralmente utilizada para despescar tanques de terra.

 A sequência encontrada é:

a) II, III, I, V , IV e VI

b) V, IV, I, III , II e VI

c) III, II, IV, I, VI e V 

d) V, II, I, IV , III e VI

e) III, V, IV, II , I e VI

22. Qual das medidas abaixo NÃO é relacionada à prevenção do off-flavor?

a) Elevar salinidade da água.

b) Aumentar turbidez mineral da água.

c) Realizar testes de sabor nos peixes.

d) Estimar número e peso médio dos peixes.

e) Controle biológico das cianofíceas.

23. Com relação a carregamentos e transferências internas dos 
animais, qual dessa atitude é INADEQUADA?

a) Usar sal na caixa de transporte.

b) Deixar os animais em jejum.

c) Alimentar os animais antes da despesca.

d) Fornecer oxigenação adequada às caixas de transporte.

e) Separar os animais por tamanho e peso.

24. Assinale a alternativa CORRETA com relação aos banhos de imersão:

a) O banho rápido utiliza baixa concentração do produto e dura 

aproximadamente 5 minutos.

b) O banho de fluxo utiliza alta concentração do produto e dura entre 30 e 

60 minutos.

c) O banho prolongado utiliza baixa concentração do produto e dura entre 

8 e 12 horas.
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d) O banho rápido utiliza elevada concentração do produto e dura entre 8 e 12 horas.

e) O banho de curta duração utiliza alta concentração do produto e dura 15 minutos.

25. Qual das características abaixo é desejada em um produto químico 
utilizado como terapêutico na aquicultura?

a) Não oferecer perigo à saúde humana.

b) Degradar facilmente.

c) Não causar danos aos animais.

d) Não influenciar na qualidade da água.

e) Todas as alternativas estão corretas.

26. Assinale a afirmativa CORRETA:

a) Em animais anoréxicos, administrar o medicamento misturado à 

alimentação é a melhor alternativa.

b) A administração por via injetável é eficiente e barata.

c) A forma mais comum de administração de medicamentos é através de 

banhos terapêuticos. 

d) Recomenda-se que os banhos terapêuticos sejam feitos em tanques 

grandes, para que a droga não fique muito concentrada.

e) O remanejamento, por si só, já é suficiente como medida profilática, 

dispensando outros tipos de tratamento.

27. Com relação à anestesia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O estágio normalmente utilizado para biometria e manuseio de peixes 

reprodutores é a anestesia profunda, durando de 1 a 3 minutos.

b) Diversos autores acreditam que 10 minutos deve ser o tempo máximo de 

anestesia.

c) É essencial que os peixes estejam em bom estado de saúde para resistir 

ao manuseio.

d) Os anestésicos são, geralmente colocados na ração do animal a ser 

manuseado.

e) Cada anestésico tem sua própria forma de utilização e esta deve ser 

respeitada para evitar danos biológicos e econômicos.
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28. Qual a forma CORRETA de utilizar e armazenar o anestésico 
benzocaína?

a) colocar diretamente na água (10g para um litro de água), após o uso 

armazenar em geladeira.

b) diluir em acetona ou álcool (100g para um litro de solvente), após o uso 

armazenar em geladeira.

c) colocar diretamente na água (100g para um litro de água), após o uso 

armazenar em um vidro escuro.

d) diluir em acetona ou álcool (10g para um litro de solvente), após o uso 

armazenar em um vidro escuro.

e) diluir em acetona ou álcool (100g para um litro de solvente), após o uso 

armazenar em um vidro escuro.

29. Assinale a alternativa que melhor completa a sentença a seguir: 
“Biologicamente a operação de anestesia tem por objetivo 
_____________________________”

a) minimizar o estresse dos animais durante o cultivo.

b) manter os animais imóveis para facilitar a captura.

c) anestesiar os peixes sem causar danos ao crescimento ou reprodução, durante 

manejos de rotina.

d) minimizar o estresse dos animais na despesca.

e) facilitar o abate dos animais.

30. Assinale a resposta CORRETA:

a) Repovoamento é definido como sendo a prática de introdução de 

espécies nos mares e oceanos;

b) A prática de peixamento pode apresentar problemas para a piscicultura 

comercial que utiliza o sistema de tanques-rede;

c) Altas densidades de estocagem, manejo intenso e o grande aporte de 

matéria orgânica proveniente da alimentação e de excretas não gera 

desequilíbrio no ambiente de cultivo;
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d) Fugas, entradas e saídas dos animais presentes nos lagos de represa não 

causam problemas para o ambiente em que estão inseridos; 

e) O plantel de reprodutores das centrais das hidrelétricas é utilizado apenas 

em um ciclo reprodutivo.

31. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Espécies nativas podem trazer consequências mais graves quando 

introduzidas em tanques-rede do que se a espécie utilizada for exótica. 

b) A maior quantidade de alimentos presente nos arredores dos tanques-

rede pode atrair os peixes do ambiente natural, facilitando as trocas de 

patógenos entre os mesmos. 

c) A captura de reprodutores infectados e altas densidades no cultivo de 

tanques-rede podem provocar estresse nos animais, culminando em 

enfermidades.

d) A atividade de repovoamento é realizada por entidades e órgãos 

públicos e também por empresas operadoras de usinas hidrelétricas 

com a finalidade de minimizar o impacto provocado pela construção de 

barragens nos rios. 

e) Algumas doenças que não eram comuns de serem encontradas em cultivos 

em tanque de terra estão surgindo nos animais cultivados, visto a troca de 

patógenos oriunda de repovoamentos e presença de tanques-rede. 

32. O fenômeno “maré vermelha” é causado pela proliferação de:

a) cianofíceas.

b) dinoflagelados.

c) clorofíceas.

d) bivalves.

e) mexilhões.

33. A enfermidade conhecida como “mal do pé” é causada por um:

a) protozoário.

b) fungo.
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c) poliqueto.

d) crustáceo.

e) trematódeo.

34. Qual destas enfermidades pode reduzir a gônada e afetar a 
gametogênese?

a) bucefalose.

b) polidiariose.

c) Perkinsus.

d) mal do pé.

e) todas as enfermidades acima.

35. Qual das enfermidades abaixo vem causando maiores prejuízos 
para a indústria de camarão mundial?

a) Síndrome de Taura.

b) Síndrome da Mancha Branca.

c) Necrose Hematopoiética e Hipodermal Infecciosa.

d) Mionecrose Infecciosa. 

e) Doença do Baculovirus penaei.

36. Qual das enfermidades abaixo teve seu aparecimento no Brasil 
desencadeado pelo alto índice de chuvas?

a) Síndrome de Taura.

b) Síndrome da Mancha Branca.

c) Necrose Hematopoiética e Hipodermal Infecciosa.

d) Mionecrose Infecciosa. 

e) Doença do Baculovirus penaei.
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37. Assinale a alternativa que melhor completa a seguinte sentença: 
“Biosseguridade em aquicultura refere-se ao conjunto de medidas 
pró-ativas direcionadas à prevenção e/ou à diminuição da (o) 
______________________”

a) má qualidade das larvas.

b) infecção causada por vírus, bactérias ou parasitas.

c) incidência de animais doentes.

d) prevenção de doenças infecciosas.

e) risco de transmissão de doenças infecciosas.

38. Assinale a afirmativa INCORRETA:

a) Os animais estranhos e indesejados como aves também podem ser 

transmissores assintomáticos de algumas doenças. 

b) Deve-se eliminar com urgência todo animal doente ou moribundo do 

viveiro, pois são disseminadores de doença.

c) Os ovos também podem vir contaminados com patógenos, especialmente vírus.

d) No caso de camarões, é necessária a aclimatação dando atenção especial 

à salinidade e a uma cadeia alimentar bem formada.

e) Não há fundamento em afirmar que o uso constante de antibióticos 

origina cepas mais resistentes.

39. Entre os possíveis vetores de doenças na carcinicultura, NÃO 
podemos citar:

a) Partículas virais.

b) Larvas SPF.

c) Alimento fresco contaminado.

d) Trânsito humano entre uma fazenda e outra.

e) Utilização de pós-larvas “certificadas”.
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40. Assinale a afirmativa CORRETA:

a) A utilização de vacinas é uma excelente alternativa na carcinicultura.

b) Insetos e crustáceos aquáticos, incluindo camarões marinhos, 

siris, caranguejos, copépodes, lagostas e camarões de água doce 

(Macrobrachium sp.) são vetores em potencial de doenças que ocorrem 

na carcinicultura.

c) É desnecessário haver comunicação entre o laboratório de larvicultura e 

o produtor, pois apenas com um bom manejo é possível eliminar todos 

os problemas.

d) A sanidade dos animais é de responsabilidade apenas do produtor, pois 

ele possui todos os elementos para julgar a qualidade das pós-larvas. 

e) Ao detectar uma enfermidade já estabelecida no cultivo, o foco deve ser 

totalmente mantido no uso de medicamentos, para tentar reverter a situação.

41. Em relação às medidas recomendadas para sanitização e desinfecção 
de equipamentos na carcinicultura, qual a alternativa INCORRETA?

a) Equipamentos de uso comum entre um viveiro e outro devem ser 

desinfectados.

b) Dividir a fazenda em módulos, de tal forma que cada área de engorda tenha 

seu próprio equipamento para o manejo e o acompanhamento do cultivo. 

c) Durante a despesca é importante que os veículos que entram e saem da 

fazenda sejam também desinfetados externamente.

d) Redes, caiaques e barcos devem obrigatoriamente ser desinfectados 

através de banho de imersão.

e) A sanitização e desinfecção são atitudes tomadas apenas em caso de 

enfermidades.

42. Assinale a afirmativa INCORRETA:

a) Recomenda-se filtrar a água de captação antes de sua entrada no canal 

de distribuição, para evitar a entrada de outros animais.

b) As larvas livres de WSSV são certificadas pela técnica PCR.

c) A aplicação de formalina pura nos viveiros tem o intuito de eliminar o WSSV.
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d) A aplicação de formalina diluída nos viveiros tem o intuito de eliminar 

protozoários.

e) As partículas virais sobrevivem por até 3 dias fora do hospedeiro.

43. Com relação à desinfecção dos viveiros, qual dessa ação NÃO faz 
parte do procedimento?

a) aplicação de hipoclorito de sódio 60%.

b) aplicação de maiores quantidades de cloro quando houver muita matéria 

orgânica.

c) aeração mecânica antes do povoamento.

d) deixar a água com cloro repousar por 3 dias.

e) povoamento de viveiro no dia seguinte à aplicação do cloro.

44. Com relação à movimentação de pessoal e visitas em fazendas 
de carcinicultura, existem recomendações de biosseguridade. 
Assinale a afirmativa que NÃO está de acordo:

a) programar todas as visitas em um determinado dia da semana, 

agendando-as previamente com o responsável da fazenda. 

b) não aceitar visitas de pessoas que já tenham estado no mesmo dia em 

outra fazenda. 

c) a entrada de veículos é permitida, pois estes não irão entrar em contato 

com a água.

d) solicitar que os visitantes usem botas e passem por valas sanitárias.

e) instalar valas e tapetes sanitários.

45. Os itens abaixo são reconhecidos por estimular a resposta 
imunológica de camarões, MENOS:

a) beta-glucanos.

b) vitaminas.

c) bactérias atenuadas (probióticos).

d) oligossacarídeos.

e) vacinas.
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46. Assinale a afirmativa INCORRETA:

a) Recomenda-se que os animais recém-chegados sejam submetidos a uma 

quarentena de até três semanas.

b) As duas formas mais comuns de entrada de patógenos no cultivo são através da 

introdução de peixes doentes/portadores e através de alimento contaminado.

c) Existem certas doenças consideradas de notificação obrigatória, no 

aparecimento de alguma delas nos cultivos é de bom senso e obrigação 

do produtor alertar as autoridades sanitárias da região. 

d) O manejo profilático deve ser aplicado somente em casos de enfermidade 

no cultivo.

e) Alguns patógenos podem passar de um tanque para outro, através de 

simples fômitos, como redes, puçás e boias.

47. Na criação de rãs existem diferentes setores divididos em:

a) girinagem, metamorfose e engorda. 

b) reprodução, girinagem, metamorfose e engorda. 

c) reprodução, desenvolvimento embrionário, girinagem.

d) reprodução, desenvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda. 

e) reprodução, desenvolvimento embrionário, metamorfose e engorda.

48. Para que a criação se desenvolva com o risco mínimo, devemos 
ter muito cuidado com determinados aspectos no cultivo, MENOS:

a) Atingir equilíbrio entre meio ambiente/patógeno/animal cultivado.

b) A aclimatação e a adaptação dos animais são essenciais para que o 

animal fique menos estressado.

c) Boas técnicas de criação: manejo zootécnico (no intuito utilizar tecnologias 

apropriadas), manejo alimentar e manejo sanitário. 

d) A falta de manejo alimentar e sanitário, pode causar perda total da 

criação, quando um dos fatores é negligenciado, é muito provável que 

as enfermidades apareçam e vão embora de forma fácil e sem prejuízos.

e) Instalação e proliferação na ranicultura das seguintes doenças: Necrose 

Hematopoiética Epizoótica (EHN), a doença da perna vermelha, 

Saprolegnose, entre outras disfunções causadas por bacterioses secundárias.
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49. São sistemas utilizados no setor de engorda em ranicultura:

a) Tanque-ilha, Confinamento e Lanternas.

b) Anfigranja, Gaiolas e Inundado.

c) Ranabox, Climatizado e Cultivo em tanque rede. 

d) Híbridos, Ranabox e Espinhéis. 

e) Anfigranja, Tanque-ilha e Longline. 

50. São doenças que podem causar mortalidades no cultivo de rãs:

a) Síndrome da Mancha Branca e Bucefalose.

b) Doença dos pontos brancos e Mal do pé.

c) Doença da perna vermelha e Saprolegnose.

d) Columnariose e Necrose Hematopoiética Epizoótica.

e) Micobacteriose e Doença dos pontos brancos. 

Anotações
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