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Apresentação

Este livro foi idealizado com o intuito de rever e atualizar 
conceitos sobre ranicultura. Direcionado a especialistas na área, 
pesquisadores, produtores e possíveis interessados no cultivo 
desses anfíbios de grande interesse zootécnico, a ideia inicial 
surgiu durante a disciplina de Ranicultura do Departamento de 
Aquicultura, oferecida para o curso de graduação em Zootecnia 
do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa 
Catarina, em Florianópolis, no segundo semestre do ano de 2011. 
Os alunos da disciplina mostraram-se interessados em organizar 
a princípio o que seria uma cartilha, o que foi feito após definidos 
os tópicos a serem trabalhados, organizada a divisão dos capítulos 
e estes elaborados, corrigidos e revisados exaustivamente durante 
o semestre. Como a maioria dos capítulos foi pesquisada e redigida 
pelos alunos com supervisão do responsável pela disciplina e 
demais colaboradores especialistas em assuntos relacionados à 
ranicultura, esta obra apresenta as informações compiladas, as 
quais tomaram maior dimensão e ganharam em qualidade, fato 
que nos levou ao formato final do livro.

As informações aqui contidas foram baseadas em artigos 
científicos, mas principalmente obtidas a partir de experiências 
pessoais dos organizadores. Os autores de cada capítulo 
consultaram cuidadosamente artigos científicos com o objetivo 
de passar ao leitor informações básicas e/ou aplicadas, em 
linguagem simples, tanto para o público universitário como para 
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os produtores em geral. Nos diferentes capítulos do livro, são 
abordados temas que vão desde a biologia de anfíbios anuros até 
as enfermidades mais comumente diagnosticadas e seu manejo 
preventivo, finalizando em procedimentos adequados de envio de 
amostras para diagnóstico laboratorial. Assuntos relevantes como 
o manejo nos diferentes sistemas de cultivo, incluindo o uso de 
indução hormonal à reprodução, são apresentados. Espera-se que 
este livro fortaleça os conceitos e atualize as discussões sobre o 
cultivo de rãs, servindo como um guia inicial para produtores e 
interessados na área da ranicultura.

Prof. Maurício Laterça Martins



68 

 

CAPÍTULO 8 
 
DOENÇAS PARASITÁRIAS EM RÃS 
 

Eliziane Silva1, Douglas Vieira Ribeiro2, Natalia da Costa Marchiori3 e Maurício Laterça 

Martins4 

 
1Departamento de Aquicultura, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Rod. Admar Gonzaga 1.346, 88040-900, Florianópolis, SC, Brasil. 
2Departamento de Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Rod. Admar Gonzaga 1.346, 88040-900, Florianópolis, SC. 
3Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Campo 

Experimental de Piscicultura de Camboriú, Rua Joaquim Garcia, s/no, Centro, CEP 88340-000 

Camboriú, SC, Brasil. 
4Laboratório AQUOS – Sanidade de Organismos Aquáticos, Departamento de Aquicultura, 

Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, Rod. Admar Gonzaga 

1.346, 88040-900, Florianópolis, SC.  

 

Doenças provocadas por protozoários 
 Tricodinídeos são protozoários ciliados, arredondados, que apresentam no centro do 

corpo um disco adesivo circundado por uma coroa de dentículos (figura 22). Seu tamanho varia 

com a espécie e podem chegar a 90 Pm de diâmetro, os menores têm cerca de 30 Pm. 

 Em condições normais, estão presentes nos tanques de criação de girinos. Todavia, em 

situações de deterioração ambiental, como excesso de matéria orgânica e baixo oxigênio 

dissolvido, os parasitos passam a proliferar. Essas condições também favorecem a multiplicação 

de bactérias oportunistas na superfície do corpo ou nas nadadeiras dos girinos. Nos girinos, esses 

protozoários provocam excesso na produção de muco na superfície do corpo e na nadadeira 

caudal, aspecto brilhante e, em casos severos, coloração marrom-clara na cauda indicando 

necrose. 

 Para controlar a proliferação de tricodinídeos sugere-se menor densidade de estocagem 

de girinos, consequentemente menor taxa de arraçoamento e menor concentração de matéria 


