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RESUMO GERAL 

 

 

Este trabalho relata as atividades desenvolvidas na disciplina de estágio 

supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura, da Universidade 

Federal do Paraná – Setor Palotina. O estágio foi realizado em dois locais 

relacionados à ranicultura, sendo a primeira parte na empresa RANAC 

Agroindustrial Ltda., no município de Antônio Carlos (SC) e seus nove integrados 

(capítulo 1); e a segunda parte no Laboratório de Ranicultura da Universidade 

Federal do Paraná – Setor Palotina, Palotina (PR) (capítulo 2). De forma geral, 

pode-se acompanhar a rotina de trabalho de uma empresa que atua no segmento 

de produção de rãs a campo, no beneficiamento e venda de seus produtos e 

subprodutos, como a pesquisa e manutenção das atividades de um laboratório de 

caráter didático. Todas as experiências foram importantes para que os 

conhecimentos adquiridos ao logo do curso pudessem ser consolidados. 

 

Palavras-Chave: Ranicultura; Aquicultura; Manejo de animais. 
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RESUMO 

 
 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas na empresa RANAC 

Agroindustrial Ltda., em Antonio Carlos-SC e seus nove integrados. Dentro da 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório do curso Superior de Tecnologia 

em Aquicultura. Durante o estágio acompanhou-se várias atividades 

desenvolvidas pela empresa, sendo: seleção dos reprodutores; coleta de desovas; 

arraçoamento na mantença, girinagem, imagos e engorda; triagem de animais; 

transferência de animais; limpeza das baias; sifonagem dos tanques de girinos; 

qualidade da água; controle de enfermidades; despesca e abate, com orientação 

local do chefe de campo Fernando Caramori e do Engenheiro de Alimentos Flávio 

Lawless e supervisão do Prof. Andre Muniz Afonso. Os resultados finais do 

estágio foram considerados satisfatórios, os conhecimentos teóricos foram 

colocados em prática. Além das atividades técnicas desenvolvidas, através do 

contato com os integrados foi possível observar alguns entraves encontrados no 

dia a dia da atividade de ranicultura. 

 

Palavras-Chave: Ranicultura; produção integrada; manejo em aquicultura.
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Ranicultura no Brasil teve início na década de 30 com a introdução dos 

primeiros 300 animais da espécie Lithobates catesbeianus1 Shaw (1802), 

popularmente conhecida como rã-touro. Originária do Norte dos EUA e Sudeste do 

Canadá, a espécie se adaptou muito bem às condições climáticas brasileiras, o que 

privilegiou seu aspecto de reprodução e engorda, passando a atingir peso de abate 

e maturidade sexual com maior precocidade (FERREIRA et al., 2002). 

Ainda, segundo estes mesmos autores, outras espécies como a rã-pimenta 

e a rã-manteiga ou paulistinha, também podem ser criadas, mas em comparação à 

rã-touro apresentam um menor desempenho produtivo (baixa prolificidade), maiores 

dificuldades técnicas (poucos estudos) e burocráticas (grande número de 

autorizações). 

A ranicultura possui uma série de especificidades biológicas e técnicas em 

relação às demais atividades pecuárias. A adequação das instalações, da 

temperatura, da alimentação e do manejo das rãs é fundamental para viabilizar 

tecnicamente a produção e garantir sua rentabilidade (FEIX et al., 2006). 

A rã-touro, assim como todos os anfíbios, é um animal ectotérmico, ou seja, 

seu metabolismo está inteiramente dependente da temperatura ambiente. Esta 

característica tem uma grande influencia na produção comercial, pois, quando a 

alimentação e a nutrição ocorrem numa faixa de temperatura ótima, ocorre maior 

consumo de alimento por parte dos animais, possibilitando maior ganho de peso em 

menor espaço de tempo, que é o principal objetivo de uma criação zootécnica 

(BRAGA e LIMA, 2001).  

Os ranários comerciais são setorizados para abrigar as diversas fases do 

desenvolvimento do animal, apresentando uma variação na estrutura e condição das 

instalações. Estes são divididos em setor de reprodução, desenvolvimento 

embrionário, girinagem/metamorfose, engorda inicial e final, eventualmente algumas 

criações possuem o setor de estocagem (FERREIRA et al., 2002).  
                                                        
1 Anter iormente denominada Rana catesbeiana .  
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Desde o início da ranicultura no Brasil, foram propostos diversos sistemas de 

engorda dos animais. O Tanque-Ilha, que tem como característica básica a 

escavação na terra de um tanque com uma ilha central (FONTANELLO et al., 1993), 

Essa denominação foi devida à existência de uma área seca central com piso de 

concreto, onde os animais recebiam alimento, e ao redor da área central, uma 

piscina, com profundidade média de 50 cm e largura de 50 a 100 cm, sendo toda a 

área cercada com tela de náilon, inclusive o teto, para a proteção contra predadores. 

Tal sistema apresentava, inicialmente, alta mortalidade e canibalismo, pela diferença 

de crescimento entre os animais. Os resultados eram pouco efetivos, a higiene 

precária e o ambiente para o desenvolvimento dos animais inadequado. 

O sistema denominado Confinamento, que se caracterizava por tanques de 

menor tamanho, Esse tipo de ranário é constituído por compartimentos com formato 

retangular, com 4 a 12 m2, e possuíam piso de cimento, facilitando a limpeza. 

Cercados por placas pré-moldadas de argamassa armada e cobertos com telhas de 

fibrocimento, telas de náilon e com piscina que ocupa cerca de 25% da área da baia. 

O Sistema Anfigranja compreende um conjunto de instalações denominadas 

setores - reprodução, girinagem, recria e de apoio. Essas instalações estão 

associadas a técnicas de manejo especialmente desenvolvidas para cada um dos 

elementos da criação. A padronização das instalações e a sistematização do manejo 

de rotina têm possibilitado uma evolução gradativa dessa tecnologia. 

O sistema de engorda de rãs em gaiolas (Fontanello et al., 1988) foi 

desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesca (IP) na tentativa de diminuir o 

canibalismo e aumentar a produtividade por área (sistema em andares).o sistema 

Ranabox, o sistema denominado Inundado totalmente preenchido por água, 

eliminando a presença de abrigos e cochos, onde os animais permanecem com 

água até a “cintura” (5 cm) (MAZZONI et al., 1995)  e por fim os sistemas híbridos, 

que envolvem adaptações de dois ou mais sistemas.  

A mantença é a área do ranário onde os animais reprodutores (matrizes) 

devem permanecer durante os períodos não reprodutivos. Isto, porque vários 

ranários comerciais trabalham com baias (tanques) de mantença, ou repouso 

sexual, onde os reprodutores são colocados nas épocas mais frias do ano ou, ainda, 
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para se recuperarem do esforço reprodutivo. Nestes locais, eles são separados por 

sexo e tamanho, alimentados adequadamente e tratados quando apresentam algum 

dano externo ou fisiológico (FERREIRA et al., 2002). A temperatura, fotoperíodo e 

iluminação são fatores que influem diretamente no desempenho dos animais no 

setor de reprodução (FIGUEIREDO et al., 2001; AFONSO et al., 2010).  

A rã é um animal com baixo coeficiente de domesticação, que sempre foge 

ou se esconde ao menor sinal de perigo. Então, é importante evitar situações de 

estresse para o animal em todas as fases, na época de reprodução, o estresse pode 

causar “abortos” (perda dos óvulos por extravasamento, que geralmente ocorre em 

locais secos) e ser o fator gerador de diversos tipos de doenças. Assim, aconselha-

se nos criadores evitar barulho em excesso, troca constante de tratadores, limpeza 

muito frequente ou qualquer outra situação estressante (ROCHA et al., 2010).  

No sistema de reprodução coletivo, as desovas na região subtropical do 

Brasil ocorrem entre a primavera e o verão, em regiões mais quentes do país, elas 

podem ocorrer durante o ano todo. A desova da Lithobates catesbeianus tem em 

média cerca de 5.000 ovos, sendo que uma mesma fêmea, conforme sua idade e 

peso, pode liberar 20.000 ovos por postura. Contudo, para efeito de planejamento de 

um ranário, considera-se 3.000 ovos um número viável em cada desova (RIBEIRO 

et al., 1998; FERREIRA et al., 2002).  

Após a ocorrência das desovas e seu recolhimento, estas são transportadas 

para o setor de eclosão, onde deverão permanecer até que os ovos eclodam (5 a 7 

dias), quando as larvas atingem o estágio de nado livre, inicia-se o fornecimento de 

alimento (ração) na forma farelada, em quantidades mínimas. Na fase de girinagem 

propriamente dito, os animais permanecem no tanque de “start” no mínimo, 15 dias 

ou até atingirem o peso de 1g. São então realocados para os tanques de girinagem 

e metamorfose, até a metamorfose (FERREIRA et al., 2002).  

Segundo Afonso (2005) a classificação zootécnica para os girinos aplicável à 

produção comercial, quatro fases são consideradas: G1 onde suas características 

principais são: possuem vitelo, por isso, ainda não procuram alimento externo; 

possuem brânquias externas em ambos os lados do corpo e não possuem pulmões 

funcionais; ficam mais presos as laterais do tanque de cultivo do que nadando. Na 
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fase G2 os animais já procuram por alimento em todas as partes do tanque, raspam 

suas laterais, superfície e filtram o fito e zooplâncton existente na água; suas 

brânquias agora são internas e já possuem pequena participação pulmonar na 

respiração, por isso podem ser vistos boqueando na superfície do tanque; possuem 

crescimento substancial, podendo atingir em alguns casos até 30g ou mais (Figura 

1).  

A fase G3, apresentam respiração pulmonar com maior significância, é 

comum a observação de animais vindo à tona buscar o ar atmosférico; a presença 

das pernas é sua marca mais evidente, indica que pouco falta para que a 

metamorfose seja concluída; a alimentação constante ainda é marca presente neste 

girino. Já a fase G4 eles possuem os quatro membros (braços e pernas); não 

respiram mais através de brânquias, por isso precisam de um ponto de apoio na 

superfície da água; não se alimentam até que a metamorfose se complete, pois a 

cauda e o corpo adiposo ou gorduroso constituem suas reservas nutricionais (Figura 

1).  

 

Figura 1. Ciclo vital de uma rã (Amphibia, Anura). A) Ovos; B, C, D) Formas larvais em 
diferentes fases de desenvolvimento; E) Fase final do desenvolvimento larval ou clímax da 

metamorfose; F) Rã adulta (Segundo MICROSOFT CORPORATION, 1999). 

 

A densidade para povoamento desses tanques é de 1 girino para cada litro 

de água, devido à necessidade de espaço para crescimento. O tempo de 

permanência dos animais nesse setor será de aproximadamente três meses durante 
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a primavera e verão. A alimentação oferecida pode ser constituída de ração farelada 

com 40% de proteína de origem animal e vegetal (FERREIRA et al., 2002). É 

importante que o ranário possua abundância de água, pois a qualidade da água 

mantém a saúde e o equilíbrio dos animais nessa fase aquática.  

No setor de pré-engorda os animais permanecem por um período de 30 

dias, onde os imagos (rãs recém-metamorfoseadas) “aprendem a comer”. Nessa 

fase, eles apresentam um crescimento exponencial, passando de 4 a 5 g para 20 a 

30 g. O principal objetivo nesse setor, além do condicionamento, é realizar a seleção 

dos animais que apresentam potencial de crescimento, ou seja, maior precocidade. 

Isso será evidenciado nos primeiros 30 dias de engorda. A densidade recomendada 

é de 100 rãs/m2 e a taxa esperada de canibalismo, mortalidade e de animais que 

não se desenvolvem adequadamente é em média de 30%. As rãs com peso médio 

em torno de 20 a 30 g são então transferidas para o setor de engorda propriamente 

dito, onde permanecerão durante mais três meses ou até atingir peso de abate. 

(FERREIRA et al., 2002).  

Após, em média, três meses de engorda, o peso esperado para realizar o 

abate, seja qual for o sistema utilizado, será de aproximadamente 250 g 

(RODRIGUES et al., 2007). Esse peso de abate foi determinado para as condições 

brasileiras, conforme a conversão alimentar atingida pelo animal e pela procura 

(demanda) feita pelo mercado consumidor.  

A ranicultura é uma alternativa de empreendimento agroindustrial 

relativamente recente no Brasil. Uma de suas principais vantagens é a necessidade 

de pouco espaço em relação às outras atividades, entre outras que não adotem 

sistemas de produção intensiva (pecuária e avicultura) e como desvantagens as 

especificidades biológicas e técnicas em relação às demais atividades 

agropecuárias. 

Nessa perspectiva as pesquisas na área de ranicultura procuram otimizar as 

técnicas de manejo alimentar, sanitário e reprodutivo para viabilizar a produção e 

garantir rentabilidade.  
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO  

 

A RANAC Agroindustrial Ltda., localizada na cidade de Antônio Carlos, no 

Estado de Santa Catarina, Brasil, criada em 2010 pelo engenheiro de alimentos 

Flávio Lawless, é empresa frigorífica especializada em abate e preparação de 

carnes de rã, registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF), sendo classificada 

como entreposto de pescados. É uma empresa do Brasil, que possui habilitação 

para exportar a para: EUA, Canadá, Europa, Oriente Médio, Mercosul e Ásia. Desta 

forma, a RANAC tornou-se empresa referência na qualidade em seus produtos, e de 

controle total no seu processo de criação e preparação de carnes. Para o 

abastecimento de água, a empresa conta com um poço artesiano (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Instalações da Ranac Agroindustrial Ltda (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

A RANAC trabalha em sistema de integração com os produtores, processo 

semelhante ao das empresas frigoríficas de aves no Brasil. Ela firma o contrato com 

os produtores, fornecendo assistência técnica, licenciamento ambiental, adquire e 

repassa rações, fornece animais em diferentes fases de vida, transporte na 

transferência destes nas fases de desenvolvimento e dos animais para o abate. 

Conta hoje com nove integrados. 
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1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O estágio foi realizado no período de 03 de Janeiro de 2013 a 02 de 

Fevereiro de 2013, totalizando 240 horas, no município de Antônio Carlos (SC), na 

empresa RANAC Agroindustrial Ltda., e dos 9 integrados: 1 integrado (In1) que 

possui tanques de terra para alojar os girinos até a fase G3; 2 integrados (In2 e In3) 

que possuem tanques de terra para alojar os girinos até a fase G3 e tanques de 

alvenaria para a fase final da metamorfose (G4 ou clímax); e outros 6 integrados 

(In4, In5, In6, In7, In8 e In9) que possuem baias de engorda inicial e engorda final. 

Durante o estágio acompanhou-se várias atividades desenvolvidas pela empresa, 

sendo: seleção dos reprodutores; coleta de desovas; arraçoamento na mantença, 

girinagem, imagos e engorda; triagem e transferência de animais; limpeza das baias 

que incluem a qualidade da água, sifonagem, controle de enfermidades; despesca e 

abate, para assim aplicar o conhecimento teórico adquirido durante o curso de 

Tecnologia em Aquicultura em situações práticas. 
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2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2.1 SETOR DE REPRODUÇÃO 

O setor de Reprodução da empresa RANAC era dividido em dois galpões: 

um para mantença, área do ranário onde os reprodutores permaneciam durante 

todas as épocas do ano, para maturação e repouso sexual; e outro galpão para o 

acasalamento. 

 

2.1.1 Mantença  

A área de mantença era composta por um galpão, que possuía seis baias, 

separadas entre si, cada qual medindo 18m², com área seca nas laterais e uma 

piscina no meio com 0,15m de profundidade. Três eram destinados para os machos 

e outras três para as fêmeas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Baia de mantença (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Antes de adentrar as baias, o funcionário passava por pedilúvio contendo 

Iodophor2 na concentração de 2%, como medida profilática às contaminações 

microbianas. 

O manejo diário dessas baias compreendia: a troca da água das baias por 

duas a três vezes (quando a temperatura da água das baias passava de 28ºC); 

arraçoamento, por meio do fornecimento de uma ração comercial extrusada para 

peixes carnívoros contendo 42% de proteína bruta (PB), duas vezes ao dia, na 

proporção de 2% do peso vivo; e a retirada dos animais mortos ou feridos que eram 

removidos com o auxílio de balde e levados até a fossa séptica. 

Uma vez por semana, as baias passavam por uma lavagem completa, 

realizada com o auxílio de vassoura, esponja e água corrente. O manejo anterior era 

feito com um espaçamento de tempo maior, o que ocasionava o aparecimento de 

limo intenso nas paredes das baias. Este fator dificultava a locomoção dos animais, 

levando-os a problemas articulares, principalmente nos membros posteriores, além 

de propiciar o risco de acidentes por parte dos funcionários (Figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 4. Fêmea de rã-touro americana com lesão em membro inferior (Ranac, Antônio Carlos -SC). 

 

                                                        
2 Fármaco de nome comercia l  Biofor® (Labora tór io Chemitec).  
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2.1.2 Acasalamento 

 

A área de acasalamento era composta por três galpões separados entre si, 

cada qual medindo 30m². Cada galpão possuía duas baias de seleção de 12m² e 

uma área gramada com nove piscinas de acasalamento, em formato quadrado, com 

área de 1m² e profundidade de 0,15m. 

Estes galpões eram caracterizados pela mimetização das condições 

ambientais próprias da primavera/verão, quando são controlados fatores como o 

fotoperíodo (12:12), a temperatura (26 a 28ºC) e a umidade relativa do ar (80%). 

Cabe lembrar que esse manejo permitia a obtenção de desovas ao longo de todo o 

ano. 

Os animais eram selecionados nas mantenças, e caso possuíssem as 

condições ideais para o acasalamento eram transferidos para esta área. Tais 

condições incluíam: nos machos, o canto de advertência (coaxar que dá nome à 

espécie); presença de calo nupcial desenvolvido, que é a região gular com 

tonalidade amarelo-esverdeada, mais forte e enrugada que a das fêmeas; a 

presença do reflexo de amplexo, caracterizado pela resposta (abraço) do animal 

quando se passa o dedo em sua região torácica; e aspecto saudável, isento de 

feridas ou traumas.  

Já para as fêmeas, observam-se se as mesmas apresentavam o abdômen 

bem abaulado, que caracteriza ovário maduro e bem desenvolvido; palpa-se a 

região abdominal para averiguar se a mesma apresenta-se bem flácida, ou seja, 

sem a presença de grumos ou ovócitos agrupados formando nódulos; e se a elas 

apresentam aspecto saudável, sem feridas ou traumas (Figura 5). 

Em cada área gramada eram colocados nove machos e 15 fêmeas, os quais 

ficavam por uma semana, até que fossem trocados por outros animais com as 

mesmas características de aptidão ao acasalamento. O primeiro manejo da manhã 

incluía a verificação de desovas, que, quando presentes, eram coletadas e 

transferidas para os tanques de embrionagem. Todo este procedimento era feito 
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com extremo cuidado, pois o estresse causado por barulho excessivo ou 

movimentos bruscos pode levar as fêmeas ao abortamento3, representado por perda 

da desova em meio à grama. Cabe ressaltar que o funcionário, ao adentrar esse 

recinto, também passava por um pedilúvio, nas mesmas condições da área de 

mantença, de modo a evitar contaminações microbianas. 

A coleta era feita com o auxílio de uma garrafa “pet” cortada, de maneira que 

os ovos fossem captados aos poucos e em seguida transferidos para o balde 

(Figuras 6, 7 e 8). 

 

 

Figura 5. Fêmea de rã-touro americana com características de aptidão ao acasalamento (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 

 

                                                        
3 Ação de abortar.  
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Figura 6. Coleta de desova no Setor de Reprodução (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Figura 7. Detalhe mostrando a leve sucção dos ovos com o auxílio de uma garrafa "pet" (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 
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Figura 8. Transferência da desova para o balde (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Para garantir a coleta total da desova baixava-se o cano de drenagem da 

piscina, pelo lado de fora, de forma bem lenta, com o auxílio de uma peneira, os 

ovos restantes eram coletados e transferidos para o mesmo balde (Figuras 9, 10, 11 

e 12). 
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Figura 9. Coleta final da desova restante nos motéis (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 10. Detalhe mostrando a peneira com a desova da rã-touro americana (Ranac, Antônio Carlos 
- SC). 
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Figura 11. Peneira repleta de ovos, pronta para ser transferida (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 12. Transferência da desova da peneira para o balde (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Após o término da drenagem o funcionário voltava para dentro da baia e, 

com um auxilio de uma mangueira, jogava água lentamente, em toda a piscina, para 
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retirar os ovos que ficavam presos nas laterais e no fundo, principalmente para 

retirar o excesso de albumina, repetindo o processo de coleta externo, até que não 

houvessem mais ovos a serem coletados (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Retirada dos ovos remanescentes e da albumina em excesso (Ranac, Antônio Carlos - 
SC). 

 

Quando da coleta externa, caso ocorressem grumos, os mesmos eram 

removidos da massa de ovos, como forma de prevenção ao crescimento de fungos. 

A limpeza final do motel4 era feita com o auxílio de uma esponja e água 

corrente, sem a utilização de produtos químicos. Em seguida sua água era reposta e 

promovia-se a troca da água dos demais motéis. A grama do galpão era aparada no 

momento da troca dos casais, que também incluía uma limpeza geral das baias e 

motéis. 

 

                                                        
4 Na ranicul tura,  motel  é o mesmo que pisc ina  de acasalamento.  
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2.2 GIRINAGEM 

 

2.2.1 Setor de Desenvolvimento Embrionário e Girinagem Inicial 

 

A área de desenvolvimento embrionário era composta por uma estufa, 

contendo 16 tanques de polietileno de 5.000 litros. O manejo diário desses tanques 

compreendia: a sifonagem uma vez ao dia; arraçoamento, por meio do fornecimento 

de ração comercial em pó para peixes onívoros, com 28% de PB, distribuída a lanço 

na superfície da água com auxílio de uma peneira, na proporção de 7% do peso vivo 

do lote por dia, divididos em dois tratos diários (8, e 15 horas).  

O controle do pH, utilizando-se pHmetro, realizado duas vezes ao dia, antes 

do arraçoamento; limpeza dos tanques vazios, feita com auxílio de uma esponja e 

água corrente sem a utilização de produtos químicos, e preparação dos tanques 

com lâmina d’água de cerca de 5 a 10cm para receber as desovas do dia. 

Após o término da coleta dos ovos, o funcionário levava o balde de plástico 

com a desova a qual era encaminhada ao setor de embrionagem e eclosão, onde 

era mantida em tanques de polietileno, com água de pH neutro e boa concentração 

de oxigênio dissolvido (entre 3 e 5 mg/L), ou seja, em condições ideais para o 

primeiro estágio da vida de um girino de rã-touro. 

Para colocar a desova no tanque, a temperatura e o pH eram monitorados 

com auxilio de um pHmetro e um termômetro digital, para que estivessem 

equivalentes aos da água dos motéis. Em seguida, colocava-se o balde de plástico 

dento do tanque e de forma bem lenta, com o auxílio de uma das mãos, os ovos 

eram despejados lentamente (Figuras 14, 15 e 16). 
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Figura 14. Preparo para despejar a desova (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 15. Uso da mão para auxiliar o despejo da desova (Ranac, Antônio Carlos - SC). 



28 

 

 

Figura 16. Desova se espalhando ao longo do tanque (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Despejando lentamente a desova, ela se espalhava por todo o tanque. Em 

cada tanque colocavam-se todas as desovas coletadas no mesmo dia, ou seja, 

dependia de como fosse cada desova. 

A eclosão ocorria após quarenta e oito horas (girinos ou larvas de rã). Então 

o nível era elevado para que o volume de água chegasse até 40 a 50cm e mantendo 

uma renovação em 5% ao dia. A alimentação desses girinos, em condições normais, 

era iniciada até os sete dias de vida, após a absorção do saco vitelínico, sendo 

baseada no plâncton presente na água, além do fornecimento de ração em pó para 

peixes onívoros, com 28% de PB. 

Os animais permaneciam nesses tanques entre 15 a 20 dias. Após esse 

período, os girinos eram pesados por amostragem, ou seja, coletavam-se 100 

animais com o auxílio de uma peneira, que eram colocados em “beckers” de 

polipropileno, previamente tarados, e, com auxílio de uma balança eletrônica digital, 

o lote era pesado e anotava-se o seu valor. Esse processo era feito por mais duas 

vezes para se tirar uma média, e então era feita uma estimativa de peso para 12.000 

animais. 
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Após a estimativa do peso, era baixado o cano de drenagem do tanque, de 

forma bem lenta, e, com o auxílio de uma peneira, os girinos eram coletados e 

transferidos para o “becker” e pesados, até que o peso de 12.000 girinos fosse 

atingido. 

Posteriormente, os girinos eram colocados em sacos plásticos, com 

aproximadamente 8 litros de água (um terço do volume do saco). Em seguida todo o 

ar era retirado da embalagem e, com o auxílio de uma mangueira, injetava-se 

oxigênio puro. Para amarrar a boca do saco eram utilizadas câmaras de ar cortadas 

em tiras. Quando chegavam aos produtores, eram transferidos para os tanques 

escavados. 

 

2.2.2 Girinagem (Crescimento e desenvolvimento de girinos) 

 

O manejo diário desses tanques compreendia: arraçoamento, por meio do 

fornecimento de ração comercial em pó para peixes onívoros, com 28% de PB, duas 

vezes ao dia (09 e 15 horas); troca parcial da água entre 2 a 5% do volume total por 

tanque; controle do pH e transparência da água; e verificação da temperatura. 

Os integrados In1, In2 e In3, possuíam em suas propriedades tanques de 

terra (10 m de comprimento, por 4 m de largura e 1 m de altura, com borda livre de 

0,2 m, cada), que recebiam os girinos na fase G2 os levando até à fase G3, quando 

então eram transferidos para tanques de metamorfose5. A captação de água se dava 

através de nascentes em que o pH variava entre 6.2 e 6.8. 

Durante a primeira semana do estágio, em conversas e obtendo informações 

sobre o processo diário de manejo e despesca com os integrados, foi constatado 

que eles não faziam a calagem regular e, principalmente, a adubação dos tanques, 

informaram que, quando o faziam, utilizavam às vezes a dolomita para corrigir o pH 

                                                        
5 Metamorfose na ranicul tura,  é processo pelo  qual  o gi r ino se t ransforma em uma 
rã.  
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e o Triclorfone6 (parasiticida de ação sistêmica para uso interno e externo), na 

proporção de 1g do produto para cada 1.000 litros de água, com o intuito de 

combater as odonatas7, que segundo eles, nessa concentração, matava os insetos e 

não os girinos. 

Dessa forma, foi combinado com funcionários da empresa e com os 

integrados que possuíam tanques escavados, uma calagem nos tanques na 

propriedade do integrado In1. Antes de começar a calagem, foi mostrada e explicada 

a importância sobre a utilização correta dos equipamentos de proteção individual 

(EPIs) necessários ao procedimento, tais como: óculos, máscara e luvas. 

Em seguida foram orientados de como devia ser espalhado o cal virgem na 

proporção de 100 g/m² de área (Figuras 17, 18 e 19). 

 

 

Figura 17. Calagem em viveiro de criação de girinos (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

                                                        
6 Fármaco de nome comercia l  Neguvon® (Laboratór io Bayer).  
7 Fase l arval  da l ibélula. 



31 

 

 

Figura 18. Calagem em viveiro de criação de girinos, com detalhe para o uso dos equipamentos de 
proteção individual (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 19. Tanque após a calagem (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Após termino do processo, os produtores foram orientados a deixar os 

tanques expostos ao sol por no mínimo 7 (sete) dias para que fosse feita uma boa 
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desinfecção e, posteriormente, realizar a adubação com esterco de gado e não 

utilizar a adubação química, como era feita por um dos integrados. 

No dia da adubação, foi demonstrado como se fazia o espalhamento do 

adubo no fundo do viveiro (Figura 20 e 21) e foi explicada a importância de ser feita 

uma boa adubação nos tanques, pois os estercos de animais contêm os mesmos 

nutrientes que os fertilizantes químicos, porém em quantidades muito menores. 

Quando o esterco é jogado no viveiro, bactérias presentes naturalmente nesse 

ambiente fazem a sua decomposição, liberando para a água os nutrientes que ele 

contém, uma vez que os fertilizantes químicos dissolvem-se mais rapidamente e as 

bactérias não participam desse processo de liberação de nutrientes. A adubação 

orgânica ajuda a desenvolver fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos que servem de 

alimentos aos girinos, pois estes são onívoros. Com isso diminui o consumo da 

alimentação artificial pela ração. (Figura 22). 

Após espalhar o esterco no tanque, os integrados e funcionários foram 

orientados para encher o tanque e deixar o adubo e a cal agirem entre dois á cinco 

dias, para só então fazerem o povoamento. Também foram orientados sobre o uso 

do disco de secchi, sendo que, dos integrados, somente um o possuía; os outros 

mediam a transparência com o braço, alternativa ensinada em um curso ministrado 

por palestrante contratado pela empresa. 

 

 

Figura 20 – Adubação de viveiro para criação de girinos (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Figura 21. Viveiro adubado para criação de girinos (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 22. Tanque pronto para receber os girinos (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Já com os tanques aptos para receberem os girinos após a calagem, 

adubação, medição da transparência e pH, foi explicado o procedimento correto de 

como realizar o povoamento. Foi aconselhado a colocar um girino por litro de água 

contida no tanque. Ao fazer a transferência, colocar o saco dentro da água na 

margem do tanque e deixa-lo lá por mais ou menos uma hora (Figura 23) para que a 

temperatura da água contida no saco se igualasse com a do tanque. 

 

 

Figura 23. Saco com os girinos deixados na superfície para aclimatação (Ranac, Antônio Carlos - 
SC). 

 

Após ser feita a climatização, mostrou-se como devia ser o procedimento de 

entrada dos girinos no tanque, explicando que deviam primeiramente deixar um 

pouco de água do tanque entrar no saco plástico, para os girinos se acostumarem 

com o pH e realizar a troca. Em seguida, soltava-se os girinos bem lentamente para 

que não ocorressem traumas (Figuras 24, 25 e 26). 
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Figura 24. Abrindo o saco para a introdução dos girinos em viveiro preparado (Ranac, Antônio Carlos 
- SC). 

 

 

Figura 25. Realizando a troca parcial da água do saco com a do viveiro (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Figura 26. Povoamento do viveiro (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

O tempo de permanência dos animais nesse setor era de aproximadamente 

três a quatro meses, durante a primavera e verão. Já no outono e inverno, esses 

animais permaneciam de cinco a sete meses. 

 

2.2.3 Metamorfose 

 

Após permanecer nos tanques de terra, os girinos na fase final do estágio 

G3 e início do G4 eram levados para os tanques de metamorfose, ou seja, tanques 

de alvenaria construídos com áreas para apoio, para os animais não se afogarem. 

Esses pontos de apoio faziam parte da própria estrutura da baia. Como medida 

auxiliar, eram colocadas nos tanques plantas aquáticas como o aguapé (Eichhornia 

crassipes) e placas de isopor, de modo a aumentar a superfície de contato e 

proteção (Figura 27). 
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Figura 27. Tanque com ponto de apoio para os girinos no processo final de metamorfose (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 

 

O manejo diário desses tanques compreendia: arraçoamento, por meio do 

fornecimento de ração comercial farelada duas vezes ao dia e realizando a transição 

da farelada para uma ração comercial 32% PB extrusada de 2mm para animais 

recém metamorfoseados (imagos); troca total da água, controle do pH e 

transparência da água e verificação da temperatura (Figura 28). 
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Figura 28. Girinos na fase G4 e alguns animais que já completaram a metamorfose (Imagos) (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 

 

O único integrado que não possuía os tanques para receber os girinos no 

final da metamorfose era o In1. Por isso, os animais eram transportados em uma 

caixa de 1.000L, na carroceria da caminhonete da empresa, até os outros integrados 

(In2 e In3). 

Após a metamorfose completa, as rãs jovens ou imagos eram transferidos 

para a baias de engorda inicial. Esse transporte era feito através de sacos de pano 

de algodão com partes de aguapé para manter a umidade e evitar a desidratação 

dos animais (Figura 29). 
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Figura 29. Aguapés (Eichhornia crassipes) utilizados nos sacos de transporte de imagos (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 

 

Os tanques eram secos e, com ajuda de um balde, eram contados os 

imagos para colocar no saco para transporte (em cada saco de pano 100 a 150 

animais). Em seguida os sacos eram amarrados com folhas de palmeiras e 

colocados em caixas de transportes. Em cada caixa de transporte colocavam-se três 

sacos, ou seja, até 450 imagos. 

As caixas eram cobertas com um sombrite8 (80%) e molhadas com água 

para que os panos ficassem úmidos, deixando os animais mais confortáveis para o 

transporte. Este transporte só era feito nas primeiras horas da manhã ou no final da 

tarde, exceto nos dias nublados, que podia ser feito em qualquer horário. 

 

 

 

                                                        
8 Sombrinte com 20% de t ransparência 
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2.3 ENGORDA INICIAL  

 

O setor de engorda inicial era o local onde os animais permaneciam por um 

período de 30 dias, no qual os imagos “aprendiam a comer”. Nessa fase, eles 

apresentam um crescimento exponencial, passando de 4 a 5 g para 20 a 30 g. O 

principal objetivo nesse setor, além do condicionamento, era realizar a seleção dos 

animais que apresentavam maior potencial de crescimento, ou seja, maior 

precocidade. 

O manejo diário dessas baias compreendia a troca total da água; o 

arraçoamento, por meio do fornecimento de uma ração comercial com 38% de PB, 

extrusada, inicialmente, com 2mm de diâmetro de pélete; controle do pH da água; 

verificação da temperatura; e lavagem das baias. A cada 15 dias era realizada uma 

triagem nas baias, que consistia numa redistribuição dos animais em baias por 

tamanhos próximos, de modo a evitar o canibalismo inerente à espécie. 

Quando os animais chegavam nas propriedades dos integrados (In3), que 

possuíam apenas o setor de engorda, descarregavam-se as caixas da caminhonete, 

abriam-se os sacos e retiravam-se os pedaços de aguapé. Após isto, os animais 

eram mergulhados em um balde com solução de Iodophor a 2,25% de iodo livre, um 

a um e, sem seguida eram alojados nas baias conforme o número de baias livres. O 

ideal era que fossem alojados de 950 a 1100 imagos por baia9 (2x2m2), ou seja, 238/ 

m2 (Figura 30). 

Após alguns dias, alguns dos animais alojados apresentavam feridas 

cutâneas e extremidades carcomidas (Figura 31). 

 

                                                        
9 Densidade ut i l izada pela empresa.  
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Figura 30. Baia com imagos recém-alojados (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 31. Imago apresentando feridas cutâneas e extremidades carcomidas (Ranac, Antônio Carlos - 
SC). 
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Essas baias que apresentaram problemas eram de produtores que 

possuíam o piso em alvenaria, por isso a empresa determinou que os produtores as 

azulejassem. As baias onde os animais apresentaram os sinais clínicos acima 

descritos foram monitoradas e o pH apresentou valor igual a 9.8 e a temperatura da 

água estava em 28ºC. Aconselhou-se realizar de três a quatro trocas da água ao dia. 

O pH e a temperatura da água de entrada também foram aferidos, apresentando 

valores de 24ºC e 6.8, respectivamente. 

Foi então verificado onde era feita a captação de água nessas propriedades. 

No integrado Renato, não foram observados problemas com o pH, pois ele possuía 

um filtro mecânico no local de captação da água (Figura 32 e 33). 

 

 

Figura 32. Captação de água em produtor integrado (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Figura 33. Filtro mecânico na captação de água em produtor integrado (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Na propriedade do integrado (In4) a captação de água era realizada em um 

riacho e foi constatado um índice de mortalidade altíssimo decorrente das feridas 

cutâneas, extremidades carcomidas e algumas enfermidades (Figura 34). O pH no 

local de captação era de 6,5 e a temperatura de 24ºC. Em seguida verificou-se a 

caixa d'água (Figura 35), onde se constatou que havia muita matéria orgânica. 

Dessa forma, os canos foram desconectados e realizou-se uma limpeza, com auxilio 

de uma esponja e água corrente. 
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Figura 34. Baia de alvenaria apresentando mortalidade de animais (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 35. Local de captação de água de produtor integrado (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Esse produtor foi aconselhado a limpar as caixas de 40.000L e refazer seu 

sistema de captação, colocando um filtro mecânico, para não prejudicar os 
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reservatórios de água na propriedade e melhorando a qualidade de águas que 

abastecem o ranário. 

Outro problema enfrentado pelos produtores na engorda inicial era o 

canibalismo. Eles foram orientados a alojar menos animais nas baias, passar a 

alimentar de 3 a 4 vezes por dia e realizar a triagem uma vez por semana (Figura 

36). 

 

 

Figura 36. Imagos apresentando feridas de canibalismo (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

2.4 ENGORDA FINAL 

 

O Setor de Engorda, é destinado a obter o crescimento e a engorda dos 

animais até atingirem o peso ideal para o abate, que para a Ranac Agroindustrial era 

fixado entre 250 e 260g (Figura 37). 

O manejo incluía a troca de água, realizada duas vezes ao dia; o 

arraçoamento, feito duas vezes ao dia, com uma ração comercial de 38 a 40% de 
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proteína bruta. Diariamente, também, monitoravam-se a temperatura e o pH e uma 

vez por semana era realizada a triagem dos animais, para evitar o canibalismo. 

 

 

Figura 37. Baia semi-alagada de engorda final (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Quando uma baia era desocupada, ela passava por um processo de limpeza 

com vassoura e água sanitária, para que o excesso de limo, que se acumula com o 

passar do tempo, fosse removido em parte, deixando-se uma pequena quantidade 

para evitar a exposição total do cimento, que poderia levar os animais a feridas 

cutâneas (Figura 38). 
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Figura 38. Animais adultos apresentando feridas cutâneas e extremidades carcomidas (Ranac, 
Antônio Carlos - SC). 

 

Na propriedade do integrado In 4, havia um índice muito alto de mortalidade 

de animais próximos ao peso de abate. Esses animais apresentavam manchas 

vermelhas pelo corpo, que posteriormente avaliadas10, demonstraram ser causadas 

pela bactéria Edwardsiella sp. (Figura 39). Também havia animais com 

incoordenação motora (Figura 40); edemas variados, dando indícios de distúrbio de 

natureza renal, infecciosa ou mesmo traumática; e uma opacidade de córnea, 

ocasionada por trauma, infecção, entre outros (Figuras 41 e 42).  

 

                                                        
10 Este estudo fo i  real izado pela acadêmica Regina Anunciata Castaman, do Curso 
Superior de Tecnologia em Aquicul tura da UFPR, Setor Palot ina,  e será publ icado 
ainda este ano no Evento de In ici ação Cient í f ica da universidade.  
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Figura 39. Rã-touro adulta apresentando manchas avermelhadas pelo corpo (Ranac, Antônio Carlos - 
SC). 

 

 

Figura 40. Rãs-touro adultas apresentando incoordenação motora (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Figura 41. Rã-touro apresentando edema corpóreo (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 42. Rã-touro apresentando opacidade de córnea (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

Sob orientação do professor Andre Muniz Afonso, foi lavada uma baia pela 

manhã e na parte da tarde quando seca, revestimos ela com um plástico para evitar 
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que a água entrasse em contado com o piso de cimento, para verificar se realmente 

era o cimento que estava proporcionando os problemas de mortalidade dos animais 

(Figuras 43 e 44). 

 

 

Figura 43. Baia sendo revestida com plástico (Ranac, Antônio Carlos - SC). 

 

 

Figura 44. Baia totalmente recoberta com plástico (Ranac, Antônio Carlos - SC). 
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Em seguida foram selecionando alguns animais, de baias que apresentavam 

alto índice de mortalidade. Antes de serem colocados na baias, os animais 

passaram por um banho de imersão em um balde com água e solução de Iodophor 

à 2%. Após passarem pela imersão foram colocados 300 animais na baia, ou seja, 

numa densidade baixa, pois a grande maioria das baias dos integrados na fase final 

de engorda, trabalhavam com 450 a 500 animais por baia. Essa baia foi monitorada 

durante oito dias, onde observou-se que os animais não apresentavam mais 

problemas como feridas cutâneas e extremidades carcomidas. Porém, após o quinto 

dia, alguns animais apresentaram incoordenação motora, ainda assim numa taxa 

bastante inferior, sugerindo uma combinação de fatores. 

O pH da baia com revestimento foi monitorado duas vezes ao dia (pela 

manhã e tarde), onde apresentou os valores entre 6,8 e 7,3. Já o pH das baias não 

revestidas variava de 7,8 a 9,8. O pH da água de entrada era de 6,8, conforme 

descrito anteriormente. 

No integrado In6, havia um índice médio de mortalidade. Ao ser aferido o pH 

da água de captação, proveniente de uma riacho e estocada em reservatório na 

propriedade, o mesmo apresentou-se como 8,6 e temperatura de 28ºC. Foi 

questionado a quanto tempo não era feito a limpeza nesse reservatório, o mesmo 

informou que nunca havia sido feita. Em seguida o reservatório foi drenado e 

contatou-se que havia muita matéria orgânica e até mesmo um tatu em estado de 

decomposição. Após a limpeza do reservatório constatou-se que o índice de 

mortalidade diminuiu significativamente, pois o pH se estabilizou em 7,3. 

Em visitas diárias aos ranários foi constatada muita sobra de ração nas 

baias, pois a alimentação era feita ad libitum. Dessa forma, os integrados e 

funcionários foram orientados para que diminuíssem a quantidade de ração 

fornecida por trato ou que eles alimentassem uma certa quantidade e quando 

terminassem de arraçoar, voltassem para dar uma passada novamente alimentando 

em pequenas quantidades para melhorar a qualidade da água nas baias. 

Quando os animais atingiam o peso final, as baias eram selecionadas e era 

marcada a data para o abate. Os animais das baias selecionadas passavam por um 

jejum de 48 horas, para a limpeza do trato digestório. No dia marcado, os animais 
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eram colocados em sacos de polietileno, na proporção de 50 animais por saco e em 

seguida numa caixa de transporte própria, semelhante a utilizada no transporte de 

frangos. Após a coleta, os sacos eram acondicionados na caminhonete e molhados 

com água, para evitar a desidratação. Além disso, recobriam-se os sacos com um 

sombrite, de modo a evitar o excesso de insolação. Ao chegar no frigorifico, essas 

caixas eram colocadas numa área em frente à entrada para a área suja do mesmo, 

onde ficavam até o dia seguinte, onde eram abatidos. 

 

2.5 ABATE 

 

As caixas com os sacos contendo os animais eram pesadas uma a uma, 

anotando-se o valor, de forma que o produtor pudesse ser remunerado11. Após a 

pesagem, os sacos com os animais eram colocados em uma cuba e posteriormente 

cobertos com gelo para que ocorresse a insensibilização através de choque térmico 

(termonarcose). 

Após insensibilização os animais eram pendurados em gancho de aço 

inoxidável pela porção distal do membro posterior em nória mecanizada. Com a 

utilização de uma tesoura um funcionário realizava um corte superficial transversal 

na região gular dos animais e em seguida seccionava os grandes vasos sanguíneos, 

de modo a realizar a operação denominada de “sangria”. Os animais permaneciam 

nessa área por aproximadamente 10 minutos. 

Através da passagem pelo “óculo” os animais entravam na “área limpa”. 

Trocava-se a posição das rãs na nória, prendendo-as pela mandíbula, de maneira 

que elas ficassem com as cabeças voltadas para cima (1º transpasse). A pele era 

retirada com a utilização apenas das mãos soltando-a da parte superior presa à 

região gular e puxando-a em direção à cloaca, que saia inteiramente, como se fosse 

uma roupa. A carcaça novamente era colocada na nória através do membro 

posterior (2º transpasse) e com auxílio de tesoura era realizada a abertura do ventre 

no sentido anteroposterior. Logo em seguida as patas eram retiradas na altura de 
                                                        
11 Por peso vivo.  
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suas articulações utilizando-se tesoura. Em seguida eram removidas as vísceras, 

utilizando-se somente as mãos, o funcionário retirava todos os órgãos no sentido 

cloaca-cabeça, e também a cabeça. Por fim, retiravam-se os resíduos de sangue 

coagulado e as carcaças eram retiradas da nória e colocadas em bandejas de 

policloreto de vinila (PVC) cobertas com gelo.  

Quando retiradas do resfriamento as carcaças eram colocadas em caixas de 

PVC sobre uma mesa de aço inox e com auxílio de tesoura são realizados os cortes 

comercias. A embalagem continha tanto os cortes como também as carcaças 

inteiras em sacos plásticos com a logomarca da empresa.  

Em uma mesa de aço inox o peso do produto era conferido com o auxílio de 

uma balança e após pesagem o produto final era lacrado em sua embalagem 

comercial. Então os produtos eram levados imediatamente para a câmara de 

congelamento a -35ºC, por uma hora e em seguida para a câmara de estocagem a -

18ºC. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Com o estágio realizado na empresa RANAC Agroindustrial Ltda. foi 

possível observar o grande potencial da atividade de ranicultura e o quanto ela vem 

se expandindo em nosso país.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de lidar com o manejo em todas 

as fases da criação, colocando a teoria vista em aulas durante o período letivo na 

prática, vendo assim, as dificuldades encontradas e a necessidade de profissionais 

especializados na área. 
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RESUMO 

 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas na Universidade Federal 

do Paraná – Setor Palotina, no Laboratório de Ranicultura, sob a supervisão e 

orientação do Professor Andre Muniz Afonso. Em contato com o laboratório desde o 

ano de 2011 foi possível realizar várias atividades práticas, onde foi possível 

acompanhar os principais processos de manejo da rã-touro americana (Lithobates 

catesbeianus), como: arraçoamento, controle de temperatura, qualidade de água, 

marcação dos animais, reprodução através da indução hormonal, moscário para 

reprodução de larvas e quarentena, processo pelo qual os animais são submetidos 

após chegarem de outros ranários. Também foi possível compreender a 

necessidade de estar constantemente buscando atualização para enfrentar os 

desafios necessários para alcançar o sucesso nas atividades de pesquisa e 

extensão. 

 

Palavras-Chaves: Rana catesbeiana; manejo em aquicultura; laboratório de criação 
de rãs. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Laboratório de Ranicultura da Universidade Federal do Paraná (LabRan – 

UFPR) está localizado no antigo prédio do seminário, no Setor Palotina, no 

município de Palotina (PR). Ele foi implantado em agosto de 2010 de modo a 

oferecer apoio às atividades da Disciplina de Ranicultura e à pesquisas e 

experimentos científicos.  

Atualmente conta com 9 baias, que podem ser convertidas em tanques, uma 

geladeira com “freezer”, microscópio e mesa para microscópio, lupa, balança 

eletrônica, paquímetros e outros instrumentos de precisão, material cirúrgico de 

dissecção, moscário, entre outros. 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

Devido ao contato com o Laboratório de Ranicultura, ao vinculo como 

bolsista de Iniciação Cientifica na realização de varias atividades desde 2010, 

realizou-se varias atividades no laboratório juntamente com Professor Andre Muniz 

Afonso e outros alunos (Figura 45). Estágio esse realizado no período de 10 de 

Outubro de 2012 a 01 de Janeiro de 2013, totalizando 110 horas. 
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Figura 45. Laboratório de Ranicultura da UFPR (Palotina, PR). 

 

2.1 MANEJO DE ROTINA 

 

Todos os dias ao chegar no laboratório, era verificado se teria algum animal 

fora das baias e quando havia, era verificado cada baia para ver qual baia o animal 

pertencia e como se deu o motivo da fuga e arrumar para que não ocorresse mais 

fugas. Após verificava se havia animais mortos nas baias, caso houve-se, o animal 

era retirado e embalado em saco plástico e levado ao congelador imediatamente, 

para posteriormente ser realizada uma necropsia, para identificar a causa de sua 

morte. 

A água de abastecimento do laboratório era proveniente da SANEPAR12, 

devido a isso eram feitas aferições duas vezes ao dia para conferir o pH e Cl da 

água de entrada do laboratório. Conforme os resultados se executavam os seguintes 

procedimentos: 

                                                        
12 Companhia de águas e esgotos do Estado do Paraná.  
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- Se Cloro fosse maior ou igual a 0,5 ppm, para os girinos era feita uma 

pequena descarga e completado o nível do tanque, já para os imagos e rãs a 

descarga e renovação eram totais;  

- Se Cloro fosse menor ou igual a 0,5 ppm, para os girinos era realizado uma 

descarga de 25% e completado o nível do tanque, já para os imagos e rãs a 

descarga e renovação eram totais. 

Como no laboratório, as três primeiras baias eram compostas por piscinas 

de lona (Sistema Rana Piscina13) para realizar a descarga era ligado o registro e a 

água ficava circulando, mas como os restos de alimentos e fezes não saiam como 

um todo, era necessário realizar uma sifonagem, com auxilio de uma mangueira. 

Para as demais baias e tanques era utilizado uma mangueira acoplada a uma 

torneira e lavavam-se as baias. Em seguida fechava-se deixando encher até 

completar o nível desejado. 

O arraçoamento era feito conforme a temperatura da água dos tanques, se 

fosse maior ou igual a 15ºC é arraçoado e for menor ou igual a 14ºC, não era 

alimentado. O arraçoamento era realizado duas vezes ao dia (09 e 15 horas) com 

uma ração comercial para peixes contendo 38% PB, cada tanque ou baia tinha suas 

quantidades de alimentos a serem fornecidas, ou seja, com auxilio de uma balança e 

copos descartáveis era pesado a quantidade necessária para cada baia ou tanque. 

Uma vez por semana eram lavadas as instalações do laboratório, para retirar 

o excesso de sujeiras, fezes e ração proveniente do manejo semanal. Eram 

anotados todos os dados possíveis que surgiam no decorrer do dia e manejo 

(mortalidade; temperatura da água e do ambiente, com seus respetivos horários; 

quantidade de ração ofertada por período, entre outros) 

 

 

                                                        
13 Sistema patenteado, com sede no munic ípio de Sã José dos Campos, que possui  
parcer ia técnico-c ient í f ica com o Laboratór io de Ranicul tura da UFPR.  
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2.2 MARCAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

A marcação dos animais era feita quando eles estavam na fase de imago, 

devido ao menor sangramento e melhor recuperação. Para realizar a marcação, os 

animais passam por um período de jejum por 24 ou 48 horas. Então eles eram 

retirados das baias e colocados em um balde contendo gelo e água para que os 

animais fossem insensibilizados através de choque térmico, com consequente 

paralisação dos animais. Em seguida os animais eram seguros, um a um e com 

auxílio de uma tesoura pequena previamente higienizada em álcool comum e 

iodopovidona, cortavam-se os artelhos (dedos), conforme Martof (1953) (Figura 46). 

 

 

Figura 46. Marcação de anfíbios anuos segundo Martof (1953). 
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2.3 REPRODUÇÃO 

 

A reprodução no laboratório era realizada através de indução hormonal, com 

a utilização de hormônio sintético. Os animais eram selecionados e colocados em 

baias separados em machos e fêmeas. Para realizar a seleção, os machos 

apresentavam as características de aptidão à reprodução. Os machos apresentavam 

as região gular flácida e amarelada, emissão do canto de acasalamento (canto de 

advertência), calo nupcial desenvolvido e presença do reflexo de amplexo nupcial. 

As fêmeas apresentavam a cavidade celomática abaulada. Para realizar a indução 

os animais passavam por um jejum de 24 horas para limpeza do trato digestório. 

Quando completado 24 horas de jejum, era aplicado 1mL de GnRH sintético 

nas fêmeas (hora zero), após isto eram alojadas novamente na baia. A segunda 

aplicação nas fêmeas ocorria dez horas após a hora zero, utilizando-se a mesma 

dosagem hormonal.  

Após se completar 24 horas da primeira aplicação na fêmea, no dia 

seguinte, era aplicado 0,1mL do mesmo hormônio nos machos. Após uma ou duas 

horas da aplicação nos macho era coletado o sêmen, por meio da introdução de 

uma pipeta de 1mL na cloaca, sendo, posteriormente armazenado numa proveta 

graduada de 10mL, onde era realizada a medição do volume espermático. 

A cada coleta separava-se uma gota do material para verificação da 

motilidade e vigor com auxílio de um microscópio óptico (espermatoscopia). 

Após a coleta no machos dava-se início a coleta dos ovócitos. Para tal, 

utilizava-se uma bacia plástica de peso conhecido, com capacidade média para oito 

litros, completamente seca e limpa. O procedimento era realizado por meio da 

compressão lateral das fêmeas, na altura dos ovidutos, no sentido anteroposterior. 

Em seguida, a bacia era pesada para que fosse obtido o peso dos ovócitos e então 

calculada quantidade de ovos. 
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O sêmen que estava em uma proveta era diluído em água com pH neutro e 

sem cloro e despejado sobre os ovócitos contidos na bacia, sendo agitada, 

manualmente, por até dois minutos. 

Em seguida utilizando um balde com cerca de 20 litros de água, a mistura 

contida na bacia era despejada com cuidado, sendo manipulada por meio de 

movimentos ondulatórios contínuos, de modo que fosse promovida uma hidratação 

dos ovos por cerca de 20 a 30 minutos. Ao término da hidratação, os ovos eram 

transferidos para bacias plásticas, para que ocorresse a eclosão. 

 

2.4 MOSCÁRIO 

 

Como coadjuvante na alimentação dos imagos, há o moscário que é o local 

onde se criam moscas para a produção de ovos dos quais se obterão as larvas. O 

moscário é construído em madeira e tela de nylon branca (2 mm) e serve para 

produção de larvas que complementarão e estimularão os imagos na alimentação.  

O moscário era manejado pela manhã, antes dos outros setores. 

Inicialmente eram separadas as larvas com quatro dias de vida do substrato da 

bandeja, com o auxílio de uma peneira, de modo que pudessem ser servidas às rãs 

juntamente com a ração. 

Em seguida preparavam-se as bandejas de engorda para as larvas de dois 

dias, onde eram misturadas três medidas de farelo de trigo para uma medida de 

ração de peixe (farelada) e água morna ou temperada, de modo que o material 

ficasse homogêneo e úmido. Em seguida eram colocadas as larvas no centro desta 

bandeja, recobrindo-as com uma fina camada do material misturado. 

Em seguida era feito o revolvimento do contido nas bandejas das larvas com 

três dias de vida e se o mesmo estivesse seco era acrescentando um pouco de 

água morna ou temperada deixando-o levemente úmido e homogêneo. 
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Após isto era preparado uma bandeja com três medidas de farelo de trigo e 

água morna ou temperada, misturando-se até que ele ficasse homogêneo e úmido. 

Então formavam-se pequenos bolinhos enfileirados lado a lado, de maneira que 

existisse um pequeno espaço (até 0,5 cm) entre eles, para postura das moscas. A 

bandeja que era retirada do moscário no dia era colocada em uma prateleira para 

que no dia seguinte fosse realizado o seu manejo. 

A cada sete dias era necessário fazer uma renovação das moscas, dessa 

forma selecionava-se uma pequena parcela das larvas que seriam servidas para aas 

rãs e colocava-se elas num prato pequeno (vaso plástico de planta ou flor), de modo 

que empupassem. Quando necessário era trocada a água, que ficava em um 

pratinho de flor com uma esponja bem umedecida e outro pratinho de flor contendo 

leite em pó, para alimentação das moscas. 

 

2.5 QUARENTENA 

 

Quando chegavam animais de outros locais esses animais eram colocados 

em uma baia especifica para a quarentena, colocando uma identificação com uma 

placa escrito “QUARENTENÁRIO”, esse animais não ficavam menos que 30 dias na 

quarentena. 

Não era alojada mais que 50 animais / m². Os animais não eram alimentados 

no primeiro dia. Sempre com a chegada desses animais era trazido uma certa 

quantidade de ração que o animal já esta acostumado para realizar a transição. 

Essa transição não poderia ser menor que três dias, onde primeiramente se 

colocava 70% da ração antiga e 30% ração nova, esse porcentagem de troca era 

feita até que a porcentagem da ração total chegasse a 100%. 

Na parte da manhã era feito a renovação da água e depois uma banho de 

imersão com iodophor, por 15 minutos se a temperatura de água fosse igual ou 

superior a 25°C e 30 minutos se temperatura de água fosse inferior a 25°C. Após o 

tempo necessário conforme a temperatura, era feito uma nova renovação, em 
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seguida os animais da baia eram alimentados com uma taxa de 1,5% do peso vivo 

(PV) da biomassa. 

A tarde era realizado a renovação da água, em seguida os animais da baia 

eram alimentado com uma taxa de 1,5% do peso vivo (PV) da biomassa. Esses 

animais eram marcados ainda no período da quarentena. 
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3. CONCLUSÕES 
 

O período de estágio no Laboratório de Ranicultura da Universidade Federal 

do Paraná, Setor Palotina me proporcionou uma base do manejo 

diário(arraçoamento, qualidade de água e triagem), reprodução, marcação, manejo 

sanitário e abate, os quais fazem parte do dia a dia de um ranário. Além de colocar 

os conhecimentos adquiridos ao logo do curso em prática. 
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