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RESUMO 
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ADIÇÃO DE SAL COMUM (NaCl) NA RAÇÃO E NA ÁGUA NO 

CONTROLE DE Ichthyophthirius multifiliis E CRESCIMENTO DE 

JUVENIS DE JUNDIÁ Rhamdia quelen (HEPTAPTERIDAE) 

AUTOR: LUCIANO DE OLIVEIRA GARCIA 

ORIENTADOR: BERNARDO BALDISSEROTTO 

Data e local da defesa: Santa Maria, 14 fevereiro de 2005 

 
 A crescente proliferação de parasitas de peixes de água doce preocupa os produtores. Um 

dos principais causadores de sérias perdas na aqüicultura é o protozoário ciliado Ichhtyophthirius 

multifiliis, pois infestações severas deste parasita ocasionam grandes mortalidades, revertendo-se 

em perdas econômicas aos produtores.  Então, o objetivo deste estudo foi verificar a adição de sal 

comum (NaCl) na ração e na água no controle de Ichthyophthirius multifiliis e crescimento de 

juvenis de jundiá Rhamdia quelen (Heptapteridae).  Após o aparecimento das primeiras manchas 

brancas, indicando infestação pelo parasita, os mesmos foram transferidos para 18 caixas de 

polipropileno de 40 l, onde permaneceram por 30 dias. As dietas experimentais foram preparadas 

com acréscimo de NaCl (1,0; 2,0; 4,0 e 6,0 %) em uma ração base sem sal (0,0 %). Além disso, 

um grupo recebeu uma ração sem adição de sal e foi exposto a 4 g/l sal na água.  Juvenis foram 

coletados em diferentes tempos para que fossem feitas as análises de Na+, K+ e Cl- corporais. A 

adição de sal na ração provoca um aumento transitório nos níveis corporais de Na+, K+ e Cl- dos 
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juvenis, porém a melhor estabilização destes níveis iônicos em juvenis infestados com ictio é 

observada em exemplares expostos ao sal na água. Os resultados permitem concluir que uma 

dieta, contendo adição de cerca de 1,0 % de sal (31 mmol/kg de Na+  e 145 mmol/kg de Cl-) 

usando a formulação base leva a um aumento de  peso e biomassa dos juvenis de jundiá em 

relação ao tratamento com 6 % de sal na ração em um período de 30 dias, mas a maior 

sobrevivência ao ictio foi obtida com a exposição ao sal na água. 

 

Palavras chaves: Ictioftiríase; protozoário, dieta, Na+, Cl-,  infestação, mortalidade, íons 

corporais.  
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ABSTRACT 
Master Dissertation 

Animal Husbandry Graduate Course  

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

 

DIETARY AND WATERBORNE SALT (NaCl) ON THE CONTROL OF 

Ichthyophthirius multifiliis AND GROWTH OF JUVENILE SILVER CATFISH 

Rhamdia quelen (HEPTAPTERIDAE) 

AUTHOR: LUCIANO DE OLIVEIRA GARCIA 

ADVISER: BERNARDO BALDISSEROTTO  
 
 The increasing proliferation of freshwater fish parasites causes concerns to the fish 

farmers. One of the main diseases in fish culture is the ciliate protozoan Ichhtyophthirius 

multifiliis, because severe infections of this parasite provoke high mortalities, causing economical 

losses to the producers. The objective of this study was to verify the efficacy of the common salt 

(NaCl) in the food and in the water in the control of Ichthyophthirius multifiliis and growth of 

juvenile silver catfish Rhamdia quelen (Heptapteridae). After the appearance of the first white 

spots, indicating infection by this parasite, fish were transferred to eighteen 40 l polypropylene 

boxes and kept for 30 days. The experimental diets were prepared with salt supplementation (1.0, 

2.0, 4.0, and 6.0%) in a diet without salt (0.0%). In addition, in another treatment fish were fed 

with a diet without salt supplementation and exposed to 4 g/l salt in the water. Juveniles were 

collected at different times for analyses of whole body Na+, K+, and Cl-. Dietary salt 

supplementation provoked a transitory increase in the whole body Na+, K+ and Cl- of silver 

catfish juveniles, but a better stabilization of these ionic levels in infected juveniles was observed 

in specimens exposed  to salt in the water.  The obtained results allow to conclude that a diet 

containing 1.0 % salt (31 mmol/kg Na+ and 145 mmol/kg Cl-) using the present formulation 

increases weight and biomass of juvenile silver catfish in relation to the treatment with 6% of salt 

in the ration in 30 days, but the highest survival of infected fish was obtained with exposure to 

salt in the water. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 
 

O jundiá Rhamdia quelen (Heptapteridae) tem uma distribuição neotropical desde o 

sudeste do México até o centro da Argentina (SILFVERGRIP, 1996). É um peixe nativo que 

apresenta boa produtividade em cativeiro, boa aceitação no mercado consumidor (RADÜNZ 

NETO, 1981) e tem se destacado na comercialização brasileira de pescado (EMATER, 1995; 

IBAMA, 2000). A produção brasileira de peixes da espécie R. quelen atingiu 2.500 toneladas, 

colocando-a como quinta espécie nativa mais cultivada, e a sua produção cresce 

progressivamente (IBAMA,2000).  

Uma das principais causas das doenças, quando se pretende intensificar qualquer processo 

de confinamento de peixes é o estresse, que ocorre durante o transporte e o manuseio excessivo 

do peixe (BRANDÃO, 2004) e para o jundiá estas respostas fisiológicas são semelhantes aos 

demais peixes teleósteos (BARCELLOS et al. 2001).  

O progresso e desenvolvimento da piscicultura está relacionado diretamente com a 

possibilidade de se cultivar o maior estoque possível de peixes, no menor volume de água 

disponível (PAVANELLI  et al., 1998). Além disso, altas densidades de estocagem estão 

relacionadas com o crescimento de juvenis de jundiá quando confinados, pois com uma 

densidade de 100 juvenis/m3 se obtêm um maior peso (63,7 g), mas com 300 juvenis/m3 a 

produção aumenta  três vezes mais e com um bom rendimento (alevinos de 30 a 40 g) 

(BARCELLOS et al., 2004). No entanto, peixes mantidos em uma alta densidade de estocagem 

estão sujeitos a alterações na qualidade da água e essas variações são consideradas fatores 

estressantes que associados ao manejo, reduzem a capacidade imunológica do peixe 

(PAVANELLI et al., 1998; BRANDÃO , 2004).  

A grande maioria das doenças ocorre na primavera, pois após passarem pelo outono e o 

inverno, os jundiás encontram-se  enfraquecidos devido às baixas temperaturas e por reduzirem 

as suas atividades alimentares, metabólicas e imunológicas (BRANDÃO , 2004). 

Frente a grande variedade de doenças e parasitoses de peixes, no que se refere aos 

protozoários, verifica-se que a espécie mais importante é sem dúvida o Ichthyopthirius multifiliis. 

O seu ciclo de vida inclui uma fase  reprodutiva, o tomonte, um teronte infectivo e um trofonte, 

forma livre natante que irá penetrar no tecido do hospedeiro (McCARTNEY et al., 1985; 

DICKERSON & DAWE, 1995; XU et al., 2001). Este protozoário é um importante ectoparasita 
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que se localiza na pele, entre a derme e a epiderme e nas brânquias dos peixes, sendo sinais de 

infestação a irritação e os pontos brancos facilmente identificados a olho nu na pele. Este agente 

patogênico causa a doença conhecida como “doença dos pontos brancos”, “ich”,  ou ainda  

“ictioftiríase” (HOFFMAN & BAUER, 1971; NIGRELLI et al., 1976; KUBITZA, 1998; 

BRANDÃO, 2004). Trata-se de um protozoário ciliado da subordem Ophryoglenina da ordem 

Hymenostomatida, com distribuição geográfica que pode ser considerada mundial e sem 

especificidade parasitária, mas obrigatória quando na sua fase de trofonte (CHAPMAN, 1984).  

Quando parasitados, os peixes mostram movimentos violentos de fricção, chocando-se 

contra as paredes, fundo do viveiro, pedras, troncos e plantas aquáticas submersas e após algum 

tempo entram em estado de apatia (PRIETO et al., 1991). A parasitose é particularmente grave 

quando ocorre nas brânquias, pois causa sérios problemas respiratórios, e se não for combatida a 

tempo, pode provocar rapidamente a morte do hospedeiro (HOFFMAN & BAUER, 1971; 

NIGRELLI et al., 1976; PAVANELLI et al. 1998; BRANDÃO, 2004). O controle da ictioftiríase 

tem sido possível através da utilização de uma série de substâncias que são empregadas de forma 

efetiva. Entre estas encontra-se o sal comum, o verde de malaquita, a formalina, a combinação de 

verde de malaquita e formalina, azul de metileno e permanganato de potássio (VAN DUIJN, 

1956; KABATA, 1985; POST, 1987; CECCARELLI et al., 1994; TONGUTHAI, 1997; 

SRIVASTAVA, et al., 2004). A utilização de sal na água tem se mostrado muito eficaz no 

controle do I. multifiliis no jundiá (Miron et al., 2003) e em algumas outras espécies de água doce 

(SELOSSE & ROWLAND, 1990). 

A formulação de rações tem como objetivo básico encontrar uma mistura adequada de 

ingredientes capaz de ser processada adequadamente e que forneça todos os nutrientes exigidos 

para o crescimento, reprodução e adequada saúde dos peixes, de uma forma bem equilibrada 

(balanceada), palatável e a custo aceitável. Boa qualidade da água dos tanques e manejo 

nutricional adequado garantem a saúde e o desempenho produtivo dos peixes (KUBITZA,1998; 

RADÜNZ NETO, 2004). 

Os peixes de água doce perdem constantemente íons para o meio externo pela difusão 

através das brânquias, pela superfície do corpo e pela excreção nas fezes e urina. O balanço 

iônico é mantido pelo ativo fluxo de íons nas brânquias (EVANS, 1993; D’CRUZ & 

WOOD,1998) e pela dieta (SALMAN & EDDY, 1987; 1988; SMITH et al., 1989; 1995; 

D’CRUZ & WOOD,1998). As dietas são uma fonte importante de sais que podem satisfazer as 



  14

exigências do processo de osmorregulação dos peixes de água doce, pois suprindo estas 

necessidades deixa uma maior quantidade de energia, que seria gasta na osmorregulação, para o 

crescimento (GATLIN III et al., 1992). 

O uso do sal comum na dieta seria uma alternativa para tentar controlar a ictioftiríase, pois 

a ingestão de sal pode compensar a perda iônica que ocorre para o meio quando os peixes estão 

infestados, favorecendo o crescimento, e além disto, poderia  reduzir a virulência dos trofontes 

quando estes estivessem nos tecidos dos peixes.   

 

OBJETIVO GERAL 
 
 

Este trabalho teve por objetivo estudar a eficácia do tratamento do protozoário ciliado I. 

multifiliis através de diferentes concentrações de NaCl na dieta, bem como seu uso na água.  

 

Objetivos específicos 

 

 Avaliar o acréscimo de sal comum (NaCl) em diferentes concentrações na ração e na água 

com relação ao  crescimento, mortalidade e ganho de peso dos juvenis de jundiá infestados 

com o parasita I. multifiliis;  

 Verificar se o sal adicionado na ração e na água irá desempenhar um controle efetivo do 

parasita I. multifiliis; 

 Avaliar as concentrações dos íons sódio, potássio e cloro nos tecidos dos juvenis infestados 

com  parasita I. multifiliis. 
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Resumo 

 

 A crescente proliferação de parasitas de peixes de água doce preocupa os produtores. Um 

dos principais causadores de sérias perdas na aqüicultura é o protozoário ciliado Ichhtyophthirius 

multifiliis, pois infestações severas deste parasita ocasionam grandes mortalidades, revertendo-se 

em perdas econômicas aos produtores. Então, o objetivo deste estudo foi verificar a eficácia da 

adição de sal comum (NaCl) na ração e na água no controle de Ichthyophthirius multifiliis e 

crescimento de juvenis de jundiá Rhamdia quelen (Heptapteridae).  Após o aparecimento dos 

primeiros pontos brancos, indicando infestação pelo parasita, os mesmos foram transferidos para 

18 caixas de polipropileno de 40 l, onde permaneceram por 30 dias. As dietas experimentais 

foram preparadas com acréscimo de sal (1,0; 2,0; 4,0 e 6,0 %) em uma ração base sem sal (0,0 

%). Além disso, um grupo recebeu uma ração sem adição de sal e foi exposto a 4 g/l de sal na 

água.  Juvenis foram coletados em diferentes tempos para que fossem feitas as análises de Na+, 

K+ e Cl- corporais. A adição de sal na ração provoca um aumento transitório nos níveis corporais 

de Na+, K+ e Cl- dos juvenis, mas uma melhor estabilização destes níveis em juvenis infestados 

com ictio foi observada em exemplares expostos ao sal na água. Os resultados permitem concluir 

que uma dieta, contendo adição de cerca de 1,0 % de sal (31 mmol/kg de Na+  e 145 mmol/kg de 

Cl-) usando a formulação base leva a um aumento de  peso e biomassa dos juvenis de jundiá em 

relação ao tratamento com 6 % de sal na ração em um período de 30 dias, mas a maior 

sobrevivência ao ictio foi obtida com a exposição ao sal na água. 

 

Palavras chaves: Ictioftiríase; protozoário, dieta, Na+, Cl-, infestação, mortalidade, íons corporais. 
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1. Introdução  

 

Um dos mais importantes agentes patogênicos de peixes é o protozoário ciliado chamado 

Ichthyophthirius multifiliis (Selosse and Roland, 1990; Lom and Dykova, 1992; Tumbol et al, 

2001), encontrado nas pisciculturas e em peixes ornamentais de água doce do mundo inteiro 

(Hines and Spira, 1973; Nigrelli et al, 1976; Goven et al, 1980; Ewing and Kocan, 1992; 

Matthews, 1994; Dikerson and Dawe, 1995;  Nielsen and Buchmann, 2000; Xu et al, 2001). Esse 

agente é um ectoparasita que provoca a ictioftiríase (também chamada de doença dos pontos 

brancos ou ictio) (Ventura and Paperna, 1985; Wurtsbaugh and Tapia, 1988; Jessop, 1995; 

Traxler et al, 1998; Buchmann and Nielsen, 1999; Gleeson et al, 2000;  Buchmann et al, 2001).  

O I. multifiliis no seu estágio de trofonte é um parasita obrigatório (Chapman, 1984) que infesta 

as brânquias, a pele, os olhos e as nadadeiras dos peixes (Nigrelli et al, 1976, Chapman, 1984). A 

ictioftiríase causa danos no epitélio do hospedeiro durante o ciclo de vida do parasita 

ocasionando comprometimento da osmorregulação e troca de gases nas brânquias, podendo 

causar a morte do hospedeiro (Ewing et al, 1994; Tumbol et al, 2001).  

Consideráveis perdas causadas pela mortalidade ou crescimento reduzido em infestações 

não letais tem sido relatadas para o cultivo de carpa, truta arco-íris, tilápia, enguia, catfish de 

canal bem como para peixes ornamentais (Ling et al, 1991;  Lom and Dyková, 1992;  Matthews, 

1994; Buchmann and Bresciani, 1997; Scholz, 1999).  

O controle da ictiofitiríase tem sido possível através da utilização de uma série de 

substâncias que são empregadas de forma efetiva. Entre estas se encontra o sal comum (NaCl), o 

verde de malaquita, a formalina, a combinação de verde de malaquita e formalina, azul de 

metileno e permanganato de potássio (Van Duijn, 1956; Hoffmann, 1978; Kabata, 1985; Post, 

1987; Selosse and Roland, 1990; Alcântara Rocha, 1994; Srivastava et al, 2004). Algumas destas 
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substâncias são prejudiciais ao peixe e ao homem, podendo causar até mesmo câncer em seres 

humanos, como é o caso do verde de malaquita, um conhecido agente carcinogênico e 

teratogênico (Nelson, 1974; Srivastava et al, 2004).  

A ictiofitiríase pode ser tratada com sucesso utilizando-se 4-5 g/l de sal comum por 2 

semanas em perca prateada (Bidyanus bidyanus), perca dourada (Macquaria ambigua) , “Murray 

code” (Maccullochella peeli), o bagre Tandanus tandanus (Selosse and Rowland, 1990) e o 

jundiá (Rhamdia quelen) (Miron et al., 2003), mas em algumas espécies, como no catfish de 

canal, estas doses de sal não tem o efeito desejado (Tieman and Goodwin, 2001). Estas soluções 

de sal comum reduzem a virulência dos trofontes de I. multifiliis nos peixes, sendo que durante os 

primeiros seis dias de tratamento há uma eliminação da forma livre (teronte). Os trofontes nos 

peixes tratados apareceram diminuídos e em pequeno número e a disfunção osmorregulatória do 

teronte pode impedir o desenvolvimento do estágio de trofonte (Selosse and Rowland, 1990). A 

ictioftiríase também causa uma perda aguda dos íons Na+ e Cl- para o meio externo, de modo que 

a adição de NaCl potencialmente pode ser usada como um tratamento para a ictiofitiríase para 

minimizar o impacto fisiológico da aguda perda iônica, como também eliminar o parasita 

(Tumbol et al, 2001). 

Junto ao êxito do tratamento da ictioftiríase, pela quebra do ciclo de vida do I. multifiliis, 

o NaCl pode também atuar como um agente terapêutico geral pela promoção à produção de muco 

e a cura do dano na pele e tecido branquial, e pelo ato de ter benefícios osmorregulatórios, 

anestésico e possivelmente efeitos anti-bacterianos no peixe infestado e estressado (Selosse and 

Rowland, 1990).  

Diante dos prejuízos causados pelo I. multifiliis no cultivo de peixes, é de fundamental 

importância estudar estratégias de controle para combater as infestações causadas por este 

parasita. Como visto, a utilização do sal comum na água (4-5 g/l) tem se revelado uma estratégia 
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eficiente para o tratamento da ictioftiríase em, algumas espécies, mas sua aplicação em tanques 

de cultivo é dispendiosa e pode causar alterações no meio ambiente, por aumentar a quantidade 

de sais na água que sai dos tanques. Uma vez que o acréscimo de Na+ na dieta pode ser tão 

importante quanto o presente na água para suprir as necessidades fisiológicas em truta arco-íris 

(Smith et al. 1989; 1995; Pyle et al, 2003), o uso do sal comum na dieta seria uma alternativa 

para tentar controlar a ictioftiríase, pois a ingestão de sal pode compensar a perda iônica que 

ocorre para o meio, favorecendo o crescimento, e além disto, reduzir a virulência dos trofontes 

quando estes estivessem nos tecidos dos peixes. Portanto, este trabalho tem por objetivo estudar a 

eficácia de diferentes concentrações de NaCl na dieta no tratamento do protozoário ciliado I. 

multifiliis.  

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Animais experimentais 

 

Foram utilizados 960 juvenis de jundiá com idade aproximada de 30 dias, comprimento 

inicial de 4 cm e peso inicial de 0,72 g  obtidos de piscicultores da região de Santa Maria, 

localizada no sul do Brasil. Estes juvenis não apresentavam nenhum sinal ou sintoma aparente de 

qualquer enfermidade ao chegarem no laboratório de fisiologia de peixes da Universidade 

Federal de Santa Maria e foram transferidos para 6 caixas plásticas  

com capacidade para 250 l de água (volume útil 220 l). Foram acondicionados 160 juvenis/caixa, 

densidade de estocagem de 0,7 juvenis/l (aproximadamente 0,6 g/l), com aeração (2 bombas de 

20 W/caixa), para um período de aclimatação às condições laboratoriais e de infestação pelo 

parasita Ichthyophthirius multifiliis.  
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2.2. Infestação dos juvenis 

 

No 3º dia foi adicionado um juvenil contaminado com o parasita em cada caixa de 250 l 

para que ocorresse a infestação dos demais. Os juvenis começaram a apresentar os pontos 

brancos após 9 dias e foram então transferidos para 18 caixas de prolipropileno, com capacidade 

para 40 l (volume útil 36 l) de água, aonde permaneceram durante os 30 dias experimentais. 

Nestas foram colocados 50 juvenis/caixa, densidade de estocagem de 1,4 juvenis/l 

(aproximadamente 1 g/l) e aeração com bomba de 10 W/caixa. Utilizou-se um sistema de 

circulação aberta (100 ml/min), proporcionando uma troca diária de 4 vezes o volume de água 

das caixas, com exceção do tratamento no qual à água foi adicionado 4 g/l de sal, onde houve 

apenas renovação de 15% da água/dia.  

Em testes complementares de mortalidade os juvenis foram transferidos para as caixas de 

40 l (12 caixas e 10 juvenis /caixa) dois dias após o aparecimento dos pontos brancos. Neste teste, 

com duração de 4 dias, houve apenas renovação de 15% da água/dia  em todos os tratamentos, e a 

densidade de estocagem foi 0,3 juvenis/l (0,2 g/l). A aeração foi a mesma da descrita 

anteriormente.  

 

2.3. Dietas experimentais 

 

A ração oferecida aos juvenis de jundiá nos dois experimentos foi preparada de acordo 

com Coldebella e Radünz Neto (2002). A mesma teve o acréscimo de diferentes concentrações de 

sal comum iodado (NaCl) (0,0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0%) e celulose (6,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,0 %)  com 

uma conseqüente diminuição desta nas mesmas proporções da adição de sal (Tabela 1). O sal 
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utilizado na formulação das rações foi o sal comercial Cisne (Companhia Nacional S.A. RN - 

Brasil), e o utilizado em adição na água foi o sal comercial Milla (Comércio e moagem de sal 

Mossoró – SC - Brasil).  As concentrações dos íons nas 5 dietas experimentais (0, 1, 2, 4 e 6 % de 

adição de sal na ração)  foram expressas em média ± erro padrão e seus valores para Na+ foram 

respectivamente 3 ± 0,1; 31 ± 0,6;  63 ± 1,3; 127 ± 1,3 e 151 ± 1,3; para K+ 56 ± 4,4; 42 ± 0,9; 40 

± 0,4; 48 ± 1,3; 41 ± 2,2 e para Cl- 108 ± 35; 145 ± 34; 436 ± 128; 1104 ± 118; 1403 ± 242 

mmol/kg de ração.  

 

2.4. Manejo dos tanques 

 

A alimentação dos juvenis ocorreu sempre no mesmo horário (8 h) e a quantidade de 

ração oferecida aos juvenis foi de 5 % da sua biomassa/dia, durante os 30 dias do experimento. 

Trinta minutos após a alimentação eram retirados as fezes e restos de rações por sifonagem. A 

retirada de água das caixas, durante o processo de sifonagem, foi de aproximadamente 15 % do 

total das caixas e a mesma quantidade era reposta nas mesmas condições da que estava nas caixas 

antes da alimentação. Nas caixas com sal adicionado na água foi retirado 15 % de água e esta era 

reposta com a mesma proporção de sal, 4 g/l.  

 

2.5. Análise de biometria e níveis de íons corporais 

 

Para que fossem feitas as análises iônicas de Na+, K+ e Cl- corporais foram coletados 3 

juvenis/caixa, em diferentes tempos (0, 6, 12, 24, 26, 36 h e 2, 4, 10, 20, 30 dias) sempre antes da 

alimentação. Os juvenis foram coletados aleatoriamente, independente do seu comportamento 
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(natação normal ou sem equilíbrio). Depois de coletados os juvenis foram medidos, pesados, 

sacrificados e digeridos com ácido sulfúrico (98 %) por 36 h. As análises de Na+ e K+ foram 

realizadas utilizando-se um fotômetro de chama (Micronal B262), e a análise de Cl- foi realizada 

através da técnica de Zall et al. (1956). Dados de peso foram utilizados para o cálculo da taxa de 

crescimento específico conforme Jobling (1994) e biomassa total (peso médio x número de 

exemplares restantes ao final do tratamento). O comportamento alimentar e a natação dos juvenis 

foram observados durante todo o período experimental em vários períodos no decorrer do dia, e 

principalmente antes, durante e após a alimentação dos mesmos. Também foi realizada a coleta 

de água das caixas de todos os tratamentos para análise dos íons Na+, K+ e Cl- na água. 

 

2.6. Qualidade da água 

 

O pH da água foi monitorado diariamente com um pHmetro DMPH-2 (Digimed, São 

Paulo, Brasil) . Os valores de amônia total foram verificados semanalmente através do método de 

Nessler segundo Greenberg et al. (1976) e os valores de amônia não-ionizada foram calculados 

segundo Piper et al. (1982). O oxigênio dissolvido e a temperatura foram medidos diariamente 

com oxímetro YSI (modelo Y5512), sendo que a temperatura do laboratório foi mantida com a 

utilização de um ar-condicionado. Os níveis de alcalinidade total e o nitrito, foram determinados 

semanalmente segundo Boyd, 1998 e a dureza total da água pelo método titulorimétrico de 

EDTA (Greenberg et al., 1976)  
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2.8. Análise estatística 

 

Foram realizadas análises de variância de dois fatores (tempo x tratamento) para 

comprimento, peso médio, taxa de crescimento específico, biomassa total e íons corporais, 

seguida do teste de Tukey. A homogeneidade das variâncias dos diferentes grupos foi verificada 

com o teste de Levene. Para os dados de mortalidade compararam-se os diferentes tratamentos 

através de uma análise de variância de um fator, seguida do teste de Tukey. Os cálculos 

estatísticos foram efetuados com o programa Statistica versão 5.0 (1997). Os valores foram 

expressos como média + erro padrão e o nível mínimo de significância foi de 95% (P < 0,05). 

 

3. Resultados 

 

A qualidade da água das caixas permaneceu em níveis considerados bons para o cultivo 

da espécie estudada para os parâmetros de  pH (7,6 ± 0,2),temperatura (24,0 ± 1ºC), oxigênio 

dissolvido (5,8 ± 0,1 mg/l), amônia total (máximo de 0,2 ± 0,05 mg/l), amônia não ionizada 

(máximo de 0,05 ± 0,01 mg/l), alcalinidade total (39,2 ± 0,2 mg/l de CaCO3), nitrito (abaixo de 

0,05 ± 0,01 mg/l) e dureza (18,5 ± 0,1 mg/l de CaCO3). As concentrações dos íons Na+, K+ e Cl- 

da água das caixas foram respectivamente 0,95; 0,05 e 0,32 mmol/l.  

No primeiro dia de experimento os juvenis infestados formaram grupos dentro de cada 

caixa, nadando geralmente próximo ao fundo, alimentaram-se normalmente, buscando o alimento 

logo que era oferecido e não havia regurgitação do mesmo. A partir do 2º dia foram notados 

choques entre os juvenis, batidas nas laterais da caixa, subida até a superfície da lâmina d’água e 

próximo à aeração. Também ocorreu uma notável diferença na procura pelo alimento, pois alguns 
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buscavam o alimento e outros não, sendo que alguns após a ingestão regurgitavam este alimento. 

Os juvenis que apresentavam maior quantidade de pontos brancos na pele e comportamento 

anormal afastaram-se do restante do grupo. 

A partir do 8º dia os pontos brancos começaram a desaparecer gradualmente, em todos os 

tratamentos, de modo que no 10º dia não foram mais encontradas os mesmos na superfície 

corporal dos juvenis e nem no restante do experimento (10º ao 30º dia). 

O tratamento com sal adicionado na água apresentou mortalidade significativamente 

menor (4,3 ± 0,06 % ao final de 30 dias) que o tratamento sem sal na água e sem adição de sal na 

ração. Os níveis de sal na ração não influenciaram significativamente a mortalidade e o 

comprimento entre os tratamentos (Tabela 2 e Figura 2 A). Juvenis alimentados por 30 dias com 

a ração contendo 1% de sal na ração apresentaram peso e biomassa significativamente maior que 

os exemplares alimentados com 6% de sal na ração. Não houve diferença significativa do peso e 

da biomassa entre os demais tratamentos (Figura 1A e 1B). A taxa de crescimento específico dos 

juvenis alimentados por 10 dias com a ração sem adição de sal (0 %) apresentou valor 

significativamente maior que os juvenis alimentados com a ração contendo 4 % de sal (Figura 

2B). Nos primeiros 10 dias, quando os peixes apresentavam sintomas de infestação,  a taxa de 

crescimento específico foi negativa (exceto tratamento com 2 % de sal na ração), ou seja, os 

peixes perderam peso em relação ao início do experimento (Figura 2B). Além disso, aos 20 dias o 

tratamento com sal na água apresentou valores significativamente maiores de peso e 

comprimento que o tratamento com mesma ração e sem sal na água (figura 3A e 3B).  

As medidas de Na+ corporais, iniciadas logo após o aparecimento dos pontos brancos, 

demonstraram que há uma redução significativa dos níveis corporais deste íon nos tratamentos 

sem adição de sal na água e com 0 % (entre 26 e 36 h) e 4 % de sal na ração (entre 12 e 24 h) em 
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relação ao tempo zero (Tabela 4). Nos tratamentos sem adição de sal na água e com 1, 2 e 6 % de 

sal na ração e no tratamento com adição de sal na água não houve uma alteração significativa dos 

níveis corporais de Na+ em relação ao tempo zero após o aparecimento dos pontos brancos 

(Tabela 4 e figura 4A). No entanto, nos peixes submetidos aos tratamentos sem sal na água e 

alimentados com 4 % de sal na ração os valores de Na+ corporais após 10 dias aumentaram 

significativamente em relação aos tempos de 12 a 96 h. Os valores de Na+ corporais após 30 dias 

aumentaram significativamente nos peixes submetidos aos tratamentos sem sal na água e 

alimentados com ração sem adição de sal em relação aos tempos de 26 a 48 h, e nos alimentados 

com 2 % de sal na ração de sal na ração em relação ao tempo de 96 h, e nos alimentados com 6 % 

de sal na ração em relação aos tempos de 12, 24, 48 e 96 h (Tabela 4). O tratamento com 4 g/l de 

sal dissolvido na água apresentou valores significativamente maiores de Na+ corporal que o 

tratamento com a mesma ração, mas sem adição de sal na água, nos períodos de 12 h a 10 dias e 

30 dias (Figura 4A). 

As medidas de K+ corporais demonstraram que há uma redução significativa dos níveis 

corporais deste íon nos tratamentos sem adição de sal na água e com 1 %  (entre 24, 36 e 96 h) e 

2 % de sal na ração (entre 48 e 96 h) em relação ao tempo zero (Tabela 5). Os valores de K+ 

corporais aumentaram significativamente após 20 dias nos peixes submetidos aos tratamentos 

sem sal na água e alimentados com 0 %  de sal na ração em relação aos tempos de 24 a 48 h, nos 

alimentados com 1, 2 e 3 % de sal na ração em relação ao tempo de 96 h, nos alimentados com 4 

% de sal na ração em relação aos tempos de 24 a 96 h (Tabela 5). O tratamento com 4 g/l de sal 

dissolvido na água apresentou valores significativamente maiores de K+ corporal que o 

tratamento com a mesma ração, mas sem adição de sal na água, nos períodos de 6, 24, 26, 48, 96 

h e 20 dias (Figura 4B). 
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As diferentes dietas nos tratamentos sem sal na água não alteraram significativamente os 

níveis de Cl- corporais (Tabela 6). O tratamento com 4 g/l de sal dissolvido na água apresentou 

valores significativamente maiores de Cl- corporal que o tratamento com a mesma ração, mas 

sem adição de sal na água, nos períodos de 12 h, 10 e 20 dias (Figura 4C).  

No teste de mortalidade  foram notados os mesmos comportamentos citados 

anteriormente, porém os juvenis estavam muito mais infestados pelo “ich” A procura pela 

alimentação ocorria, por parte de alguns juvenis, mas estes buscavam o alimento e logo depois o 

regurgitavam, com exceção dos juvenis que estavam no tratamento com sal dissolvido na água (4 

g/l). O tratamento com sal na água apresentou uma mortalidade significativamente menor (50 % 

após 4 dias) (P < 0,05) que os demais tratamentos (100 % em 2 dias). 

 

4. Discussão 

 

A mortalidade dos juvenis de jundiá, em maior ou menor escala, ocorreu de acordo com o 

estágio da doença. O aparecimento dos pontos brancos pode ser considerado como um indicador 

da progressão da doença (Tumbol et al, 2001) e está relacionado com a mortalidade. Nos 

tratamentos sem adição de sal na água a mortalidade foi menor no experimento com circulação 

aberta que no experimento com renovação ocasional de água provavelmente porque no primeiro 

os peixes ficaram em caixas com água corrente, a qual possivelmente removia a forma livre 

natante do I. multifiliis, diminuindo a infestação dos peixes. O tratamento sem o uso de agentes 

químicos, como colocar os peixes em uma pequena lâmina d’água e que seja trocada 

constantemente, ou transferência dos peixes de um tanque para outro diariamente pode ser usado 

com sucesso (Brown and Gratzec, 1980; Selosse and Roland, 1990). Porém, estes tratamentos 

aumentam o estresse dos peixes, aumentando a probabilidade de mortalidade (Selosse and 



  27

Roland, 1990). Entretanto, o fluxo de água não foi efetivo para eliminar o ictio do bagre de canal 

(Tieman and Goodwin, 2001).  

A resposta para tratamentos com a utilização de sal varia de acordo com a espécie e a 

concentração de sal, sendo que 3 g/l foi completamente ineficaz (100 % de mortalidade) para 

tratar bagre de canal (Tieman and Goodwin, 2001), entretanto, para peixes australianos tratados 

com 5 g/l de sal comum adicionado na água os pontos brancos desapareceram em  

aproximadamente 7 dias (Selosse and Roland, 1990). Para juvenis de jundiá o sal comum, 4 g/l, 

na água dos tanques ocasionou uma diminuição gradual dos pontos brancos e 100 % de 

sobrevivência (Miron et al., 2003). No presente estudo os tratamentos com adição de sal na ração 

apresentaram a maior taxa de mortalidade, 30 %, e a menor taxa mortalidade ocorreu no 

tratamento com sal adicionado na água, 4,3 % ao final dos 30 dias.  

O Na+ pode absorvido pelos peixes de água doce pela captação branquial da água e 

também via dieta (Smith et al, 1995). Este ganho de Na+  pode variar de acordo com mudanças 

que ocorram no influxo branquial ou no influxo dietário. Estudos anteriores demonstraram que 

uma fonte de Na+ na dieta  pode ser muito importante para as exigências fisiológicas no caso da 

truta arco íris (Smith et al, 1989, 1995; D’Cruz and Wood, 1998; Pyle et al, 2003). Entretanto, a 

alimentação pode satisfazer os requerimentos nutricionais excedendo em valor qualquer aspecto 

regulatório de Na+ (Salman and Eddy, 1988; Smith et al, 1995). O Na+ que é absorvido da dieta 

aumenta os níveis deste íon no plasma sanguíneo sem qualquer efeito na concentração do 

músculo, fígado ou rins (Smith et al, 1995). 

No presente estudo os peixes foram alimentados com dietas contendo diferentes 

suplementações de NaCl na ração e um maior aumento dos juvenis de jundiá em peso e  biomassa 

(ao menos em relação ao tratamento com 6,0% de sal) foi observado nos exemplares alimentados 

com 1,0 % de adição de sal à formulação base (Na+ - 31 e Cl- - 145 mmol/kg de ração). Para 
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juvenis de “red drums” (Sciaenops occelatus) em água doce a perda de íons em baixa salinidade 

limita significativamente o crescimento, e a adição de 2% NaCl na dieta melhora o crescimento e 

a eficiência alimentar (Holsaple, 1990; Gatlin et al, 1992). Contudo, a suplementação de NaCl  de 

0,25 a 2,0 % em uma dieta basal purificada (0,06% de Na+ e 0,17% de Cl-) não apresentou 

nenhum efeito no bagre de canal (Ictalurus punctatus) em água doce (Murray and Andrews, 

1979; Gatlin et al, 1992). 

Após o aparecimento dos pontos brancos nos juvenis de jundiá ocorreu uma perda de íons 

Na+ e K+ para o meio nos tratamentos sem adição de sal na água. Passado 10 dias, com o 

desaparecimento dos pontos brancos, ocorre um aumento dos níveis destes íons até o período 

final do experimento, havendo uma recuperação destes níveis, os quais aproximam-se dos valores 

do início do experimento. Esta perda de íons também foi observada em exemplares infestados de 

“goldfish” (Carassius auratus) (Tumbol et al, 2001). Esta perda de íons é uma resposta 

compensatória à infestação pelo parasita, pelo estresse causado pelo mesmo ao hospedeiro e 

também devido aos danos nos tecidos dos juvenis, principalmente nas brânquias, provocados por 

este agente etiológico (Ewing et al, 1994; Tumbol et al, 2001). Os distúrbios iônicos ocorrem de 

acordo com as respostas compensatórias para suprir as necessidades dos íons. Os peixes que 

sobrevivem à infestação são capazes de restaurar os íons até valores positivos após a infestação e 

subseqüente traumas (Tumbol et al, 2001).A hiperplasia das células de muco também tem um 

efeito benéfico, pois reduz a velocidade da perda de íons durante a infestação pelo ictio (Handy et 

al, 1989; Fergusson et al, 1992; Tumbol et al, 2001). Geralmente os tratamentos recomendados 

para o uso contra infestações por I. multifiliis são com os agentes químicos verde de malaquita, 

formalina , sulfato de cobre, azul de metileno e permanganato de potássio ou combinações entre 

eles (Hoffman, 1978; Selosse and Roland, 1990; Tonguthai, 1997) e o sal (Selosse and Roland, 

1990; Tonguthai, 1997; Tumbol et al, 2001; Tieman and Goodwin, 2001; Miron et al, 2003). 
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O verde de malaquita tem sido usado como ectoparasiticida em peixes cultivados desde 

1936 (Foster and Woodbury, 1936; Srivastava et al, 2004), e usado para o controle do I. 

multifiliis no bagre de canal (Leteux and Meyer, 1972; Schachte, 1974; Tonguthai, 1997; Moore, 

1998; Tiemann and Goodwin, 2001; Srivastava et al, 2004), e peixes ornamentais (Rodriguez and 

Fernandes, 2001; Srivastava et al, 2004), mas este agente químico ocasiona carcinogênese, 

mutagênese, fraturas cromossomais, teratogênicidade e redução na fertilidade (Nelson, 1974; 

Bills et al, 1977; Schnick and Meyer, 1978; Meyer and Jorgensen, 1983; Srivastava et al, 2004). 

Além disso, é um risco em potencial para a saúde humana pelo consumo de alguns peixes 

tratados com verde de malaquita (Klein, 1991; Srivastava et al, 2004), pois resíduos deste agente 

químico permanecem nos tecidos (Poe and Wilson, 1983; Srivastava et al, 2004). Em outro 

estudo, com enguia (Anguilla anguilla), não foram detectados resíduos de verde de malaquita ou 

leuco-verde de malaquita (0,15 mg/l) em um período de 11 meses (Bregwerf et al., 2004).  

Neste trabalho foi utilizado o sal comum iodado (NaCl) por se tratar de uma substância de 

fácil acesso aos produtores (para tratamento em pequenos reservatórios), por não representar 

nenhum risco a saúde humana (quando manuseado) e por ser essencial ao desenvolvimento dos 

peixes, sem ocasionar danos ao mesmo.   

A utilização de sal na água diminui a perda de íons corporais Na+ e K+ dos peixes para o 

meio, mantendo próximos os níveis destes íons aos do início do experimento, indicando que a 

utilização desta substância auxilia na manutenção iônica corporal. 

O uso do sal comum na dieta, além de ser barato e de fácil controle, evitaria a utilização 

dos agentes químicos, os quais muitas vezes são prejudiciais ao homem e ao peixe, afetando  a 

sua integridade física, ocasionando danos aos tecidos e teratogênicidade (Nelson, 1974; Selosse 

and Roland, 1990; Srivastava et al, 2004).  
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Este estudo demonstrou que o tratamento com 1,0  % de sal na dieta melhora o 

crescimento (aumenta significativamente o peso e a biomassa) de juvenis de jundiá infestados 

com ictio em relação ao tratamento com 6 % de sal na ração em um período de 30 dias, mas não 

influencia a mortalidade quando a utilização da ração ocorre no início do aparecimento dos 

sintomas (pontos brancos e natação sem equilíbrio). Assim sendo o melhor tratamento, para 

juvenis de jundiá,  parece ser ainda acrescentar 4 g/L de sal na água, pois melhora a 

sobrevivência quando os peixes são tratados logo após a observação dos primeiros pontos 

brancos.  
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Tabela 1 – Composição da ração (%) usada na alimentação dos juvenis de jundiá durante o 

período experimental. 

NaCl na ração (%) Composição (%) 

0  1  2  4 6 

Levedura de cana 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 

Farelo de soja  33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 

Milho triturado (grãos) 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

Óleo de canola  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Farelo de trigo 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Premix vitaminíco1  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Premix  mineral2  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Celulose 6,0 5,0 4,0 2,0 0,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

1Conteúdo (kg): Vit. A: 6.000.000 UI; Vit. D: 1.000.000 UI; Vit. E: 100.000 UI; Vit. K: 5.000 

UI; riboflavina: 10.000 mg; ácido pantotênico: 30.000 mg; niacina: 60.000 mg; Vit. B12: 20.000 

mcg; biotina: 600 mcg; ácido fólico: 2.500 mcg; tiamina: 10.000 mg; piridoxina: 20.000 mg. 

2Conteúdo (kg): Cu: 12.001 mg; Fe: 75.000 mg; Mn: 99.974 mg; I: 998 mg; Se: 250 mg; Zi: 

90.001 mg. 
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Tabela 2 – Taxa de mortalidade (%) de juvenis de jundiá alimentados com ração suplementada 

com diferentes níveis de sal (NaCl) e com sal adicionado a água (4 g/l) e infestados com o 

protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis.  

NaCl na ração (%) Sal na água Tempo 

(dias) 0 1 2 4 6 4 g/l 

10 24±2,3A 19±1,3A 20±2,2A 19±4,0A 23±1,9A 3,4±0,04B

20 27±2,6A 22±1,5A 22±2,4A 22±4,4A 26±2,1A 3,7±0,05B

30 30±2,9A 24±1,7A 25±2,8A 25±5,0A 29±2,4A 4,3±0,06B

 

Valores expressos como média + erro padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa 

entre os tratamentos, não havendo diferença significativa entre os tempos testados. 
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Tabela 3 – Arquivo em anexo no CD. 

Tabela 4 – Arquivo em anexo no CD. 

Tabela 5 – Arquivo em anexo no CD.
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Figura 1 – Efeito de diferentes níveis de NaCl na ração no peso (A) e na biomassa (B) de juvenis 

de jundiá Rhamdia quelen infestados com o protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis.  

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos no mesmo intervalo de 

tempo (P < 0,05). Não houve diferenças significativas entre os tratamentos nos intervalos de 

tempo de 10 e 20 dias. 
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Figura 2 - Efeito de diferentes níveis de NaCl na ração em relação ao comprimento (A) e a taxa 

de crescimento específico (B) de juvenis de jundiá Rhamdia quelen infestados com o protozoário 

ciliado Ichthyophthirius multifiliis. 

(A) Não houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

(B) Letras diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos no mesmo intervalo de 

tempo (P < 0,05). Não houve diferenças significativas entre os tratamentos nos intervalos de 

tempo de 20 e 30 dias. 
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Figura 3 – (A) Peso (g) e (B) comprimento (cm) de juvenis de jundiás Rhamdia quelen infestados 

com o protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis em diferentes intervalos de tempo nos 

tratamentos sem adição de sal na ração e na água e 4 g/L sal na água. 

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos no mesmo intervalo de 

tempo (P < 0,05). 
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Figura 4 - Níveis corporais de Na+ (A),  K+ (B) e Cl- (C) em juvenis de jundiás Rhamdia quelen 

infestados com o protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis em diferentes intervalos de 

tempo nos tratamentos sem adição de sal na ração e na água e 4 g/L sal na água.Letras diferentes 

indicam diferença significativa entre os tratamentos no mesmo intervalo de tempo (P < 0,05).  
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
 

 O presente trabalho vem a contribuir, na busca por novas alternativas nutricionais, 

para controlar um dos agentes patogênicos mais importantes da aqüicultura dulcíaquicola do 

mundo, que é o protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis. Este trabalho utilizou diferentes 

níveis de sal comum (NaCl) na ração, visando um controle do parasita e também verificar qual o 

comportamento dos níveis corporais dos íons Na+, K+ e Cl- dos peixes. 

Nosso estudo, permite então concluir que: 

- O melhor nível de adição de sal na ração para juvenis de jundiá infestados com o 

protozoário ciliado Ichthyophthirius multifiliis é de 1,0 % (31 mmol/kg de Na+  e 145 mmol/kg de 

Cl-), pois  apresentam os melhores resultados para o crescimento em peso, e biomassa em relação 

ao tratamento com 6 % de sal na ração em um período de 30 dias; 

- Os níveis corporais dos íons Na+, K+ e Cl- dos juvenis de jundiá infestados com o 

parasita inicialmente sofrem uma diminuição seguida de uma oscilação, e estes níveis são 

restabelecidos após o desaparecimento dos pontos brancos; 

- Os níveis de sal na ração não interferem na diminuição da mortalidade dos juvenis de 

jundiá infestados com o parasita, não havendo um controle efetivo do parasita; 

- O sal comum adicionado na água (4 g/L) é a melhor maneira de se tratar o “ich” , pois 

melhora a sobrevivência dos peixes quando são tratados logo após o aparecimento dos pontos 

brancos. 
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