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RESUMO 

 

 

No presente relatório são demonstradas as atividades de estágio supervisionado 
obrigatório desenvolvidas na Unidade de Ensino e Pesquisa em Piscicultura 
(UNEPE - Piscicultura), no campus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) no período de 27 de agosto a 14 de novembro de 2018 
sob supervisão do Prof. Dr. Ricardo Yuji Sado e sob orientação do Prof. Dr. Álvaro 
José de Almeida Bicudo. As atividades desenvolvidas consistiram em acompanhar 
projeto de pesquisa realizado por alunos da graduação de Zootecnia, onde foi 
utilizado mananoligossacarídeo (MOS) e beta-glucana (BG) em dietas para o pacu 
(Piaractus mesopotamicus). Neste projeto foram avaliados os procedimentos para 
avaliação do desempenho zootécnico, hematologia, imunologia e histomorfologia 
intestinal da espécie. Além do projeto de pesquisa é caracterizada a estrutura e o 
local do estágio e são descritas atividades de auxílio e participação de aulas 
práticas, atividades da rotina da UNEPE - Piscicultura, como o manejo alimentar e o 
monitoramento dos parâmetros de qualidade de água. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE AQUICULTURA 

 

O estágio supervisionado obrigatório é uma disciplina final do curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, cujo 

relatório consiste na descrição da vivência e experiências adquiridas durante o 

período do estágio. É neste período que o aluno tem a oportunidade de colocar em 

prática e compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. A área 

da piscicultura foi escolhida pela atual relevância e o crescimento que apresenta, 

principalmente na região oeste do estado do Paraná, cujo breve panorama será 

descrito a seguir. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) (2018) a produção mundial de pescado atingiu 171 milhões de 

toneladas em 2016, com a participação de 47% da aquicultura (Figura 1). 

Demonstrando que a aquicultura tem sido responsável pelo crescimento da oferta de 

pescado para o consumo humano. 

 

 

Figura 1 - Participação da pesca e aquicultura na produção mundial de pescado. (FONTE: FAO, 

2018). 

  

A piscicultura brasileira no ano de 2017 produziu 691.700 toneladas de 

peixes, obtendo um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Esse avanço foi 

comandado pela região Sul (Figura 2), onde o estado do Paraná produziu 112.000 

toneladas. A tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) é a principal espécie cultivada no 
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Brasil representando 51,5% da produção, seguida por peixes nativos marcando 

43,7% da produção. Entre os peixes nativos a espécie que se destaca é o tambaqui 

(Colossoma macropomum) e seus híbridos (PEIXE BR, 2018). 

 

 

Figura 2 - Produção peixes cultivados no Brasil por região. (FONTE: Peixe BR, 2018). 

 

Outro peixe nativo é o pacu (Piaractus mesopotamicus) (Figura 3), é uma 

espécie muito cultivada nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, possui uma 

grande distribuição geográfica na América do Sul, sendo encontrado desde a Bacia 

dos Rios Paraguai-Uruguai até a Bacia do Rio Prata (ABIMORAD e CARNEIRO, 

2004). É uma espécie que aceita muito bem o arraçoamento, o que propicia o 

sucesso da criação em sistemas de cultivo intensivo. Além de ter características 

como precocidade, rusticidade, carne saborosa e ótimo crescimento (DIAS-

KOBERSTEIN et al., 2005).  
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Figura 3 - Ilustração representativa do pacu (Piaractus mesopotamicus). (FONTE: 
http://caicaraclubedepesca.com.br/pacu/). 

 

 No Paraná, 70% da produção de peixes cultivados é proveniente do Oeste do 

estado. Esta produção é resultado de trabalhos com o sistema de integração e altos 

investimentos desde a produção de alevinos até o abate em frigoríficos realizados 

por cooperativas instaladas na região (PEIXE BR, 2018). 

 

1.2 USO DE PREBIÓTICOS NA PISCICULTURA 

 

Com a adoção de técnicas utilizando aditivos alimentares na dieta espera-se 

que frente a condições adversas da criação intensiva, como em situações de 

estresse, a suplementação proteja os peixes, diminuindo o estabelecimento de 

doenças. Além de melhorar o desempenho zootécnico, reduzindo assim perdas 

econômicas na produção (CHAGAS, et al., 2009). 

Em geral, antimicrobianos são usados de quatro maneiras: terapêutica, 

metafilática, profilática e promotor de crescimento (SCHWARZ, et al., 2001). Tendo 

esta ampla forma de uso na produção animal, principalmente como promotor de 

crescimento, aumentou a resistência bacteriana causando preocupações tanto para 

a saúde animal quanto para a saúde humana (ARIAS e CARRILHO, 2012; MOTA, et 

al., 2005). O uso de prebióticos é uma alternativa promissora para substituir a 

administração de antibióticos em doses subterapêuticas, ou seja, com a função de 

promover o crescimento (PATTERSON e BURKHOLDER, 2003).  

Por definição, prebióticos são compostos não digeríveis pelas enzimas, sais e 

ácidos produzidos no processo de digestão dos animais afetando de modo benéfico 

o hospedeiro. Os prebióticos alteram a composição e o metabolismo da microbiota, 
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estimulam o crescimento de bactérias benéficas, que consequentemente diminuem 

a concentração de bactérias e microrganismos patogénicos, e protegem a mucosa 

intestinal (MACFARLANE, et al., 2006; SONG, et al., 2014; SOUSA, et al., 2011).  

O mananoligossacarídeo (MOS) é um carboidrato não digerível, derivado da 

parede celular de cepas seleccionadas de leveduras vivas de Saccharomyces 

cerevisiae, constituindo uma fonte rica em manose disponível para adesão 

bacteriana, adsorvendo e impedindo a ligação dos patógenos a parede intestinal 

(SONG, et al., 2014). Com a inibição dos patógenos com os enterócitos, não é 

possível que os patógenos sobrevivam, possam consumir nutrientes e causar 

infecções nas células intestinais (SAAD, 2006). Com isso promove melhora na 

saúde intestinal e melhor aproveitamento dos ingredientes pelo aumento da 

integridade das vilosidades intestinais (SADO e SOUZA, 2017). 

A beta-glucana é derivada da parede celular de bactérias, fungos, plantas e 

leveduras e é um prebiótico que apresenta aumento nos parâmetros de 

desempenho e sobre o sistema imune. A partir da interação da glucana com 

receptores específicos presentes nos macrófagos, ocorre a identificação de 

proteínas e moléculas características de vegetais e microrganismos. Estas proteínas 

e moléculas não são encontradas na superfície celular de animais multicelulares, 

com isso, ocorre o estímulo do sistema imune (DALMO e BOGWALD, 2008; SADO e 

SOUZA, 2017; SONG, et al., 2014). 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Dois Vizinhos foi 

fundada no ano de 2005 após o antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná (CEFET-PR) receber o título de Universidade pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Antes do CEFET-PR, que iniciou as atividades em 2003, existia 

desde 1997 no local uma Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) da Escola 

Agrotécnica Federal (EAF) de Rio do Sul - SC. 

Atualmente o campus Dois Vizinhos possui uma ampla estrutura com salas de 

aula, laboratórios, biblioteca, restaurante universitário, salas de professores, 

secretarias e unidades experimentais para cursos de graduação e pós-graduação. 

Os cursos de graduação oferecidos na instituição são Agronomia, Zootecnia, 

Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia e Engenharia de Software. 

A unidade experimental onde foi realizado o estágio é a Unidade de Ensino e 

Pesquisa em Piscicultura (UNEPE - Piscicultura). Possui 5 (cinco) tanques externos 

que são utilizados para mantença dos peixes que serão utilizados nos projetos de 

pesquisa. Destes um possui 20 m3 (5 m de comprimento × 2 m de largura × 2 m de 

profundidade), com sistema de drenagem tipo monge (Figura 4A). Os outros quatro 

tanques possuem individualmente 10,8 m3 (3 m de comprimento × 2 m de largura × 

1,8m de profundidade) com sistema de drenagem tipo cachimbo feitos com tubos de 

PVC (Figura 4B). 

 

  

Figura 4 - Tanque de 20 m
3
 (5 × 2 × 2 m) com sistema de drenagem tipo monge (A) e tanques de 

10,8 m
3
 (3 × 2 × 1,8 m) com sistemas de drenagem tipo cachimbo (B) (FONTE: Arquivo pessoal). 

  

Também apresenta um galpão de alvenaria de 170 m² (Figura 5A) onde estão 

instaladas 14 caixas de polietileno de 250 L, com filtro biológico (Figura 5B), 
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interligadas em um sistema de recirculação de água, com aeração suplementar e 

controle de temperatura da água. A fonte de água disponível é subterrânea, 

proveniente de poço, sendo armazenada em caixa d’ água de 5.000 L para posterior 

distribuição em toda a unidade. 

Também possui uma extrusora de ração com capacidade de produção de 40 

kg/h acoplada com esteira rotativa e sistema de aquecimento elétrico para secagem 

(Figura 5C-D).  

 

  

  

Figura 5 - Galpão de alvenaria (A), caixas de polietileno com capacidade de 250 L e filtro biológico 
(B), extrusora de ração (C), e esteira rotativa para secagem (D). (FONTE: Arquivo pessoal). 

 

As espécies de peixes mantidas no setor são a tilápia-do-Nilo (Oreochromis 

niloticus), o pacu (Piaractus mesopotamicus), a carpa ornamental (Cyprinus carpio 

var. koi) e o jundiá (Rhamdia quelen). 

A UNEPE - Piscicultura contêm dois laboratórios, sendo que um deles é 

munido com equipamentos de apoio como geladeiras, refrigeradores, estufa de 

secagem e esterilização, autoclave, banho-maria, destilador de água e pia com 

torneira. No outro laboratório existem equipamentos para a realização de diferentes 

análises, como: centrífugas de tubos, centrífuga para microhematócrito, 

espectrofotômetro, medidor de pH, microscópicos, balança analítica, balanças de 

precisão e agitadores magnético (Figura 6A-B). 
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Figura 6A-B - Laboratório com equipamentos para realização de diferentes análises (FONTE: Arquivo 
pessoal). 
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades foram realizadas no período de 27 de agosto a 14 de novembro 

de 2018. Durante o estágio foi acompanhado as rotinas da UNEPE - Piscicultura nos 

projetos de pesquisa em execução. Estas atividades foram realizadas pela seguinte 

equipe: Taíse Betina Schmitt, estagiária da UFPR - Setor Palotina, pela Médica 

Veterinária Maday Priscila Piva Deon, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia (PPGZO) da UTFPR - campus Dois Vizinhos e os alunos Gabriel 

Kyoshi Rodrigues e Thaís Michele Pereira do Bacharelado em Zootecnia da UTPFR 

- campus Dois Vizinhos.  

Foi realizada uma apresentação do campus pelo supervisor Prof. Dr. Ricardo, 

mostrando cada departamento, assim como a localização das instalações da 

UNEPE - Piscicultura e uma breve descrição do funcionamento e pesquisas já 

realizadas na unidade. Foi realizada uma reunião, onde foi apresentado o tema e o 

objetivo do experimento a ser desenvolvido pela equipe descrita, bem como, pré 

estabelecido o período e a distribuição de tarefas entre os membros. 

Entre as atividades desenvolvidas, foram então atribuídas as tarefas de rotina 

da UNEPE - Piscicultura, dentro as quais estavam: manejo alimentar, avaliação e 

monitoramento dos parâmetros de qualidade da água entre outras atividades. 

Os parâmetros de qualidade de água mensurados foram temperatura, pH e 

oxigênio dissolvido diariamente e amônia semanalmente. A temperatura e o pH 

eram medidos no medidor de pH, o oxigênio dissolvido pelo oxímetro e amônia por 

kit comercial. 

Foram acompanhados os procedimentos para construção da curva padrão de 

calibração utilizada para analisar a concentração de lisozima do muco. Foi 

preparada uma solução com 10 mg de Micrococcus lysodeikticus com 50 mL de 

tampão fosfato de sódio (solução 1) e uma solução em que a lisozima foi diluída cem 

vezes em tampão fosfato de sódio (solução 2). Em seguida, a solução 2 foi colocada 

em cubetas nos volumes de 50, 80, 100, 160, 200 e 300 µL e adicionado tampão 

fosfato de sódio completando 300 µL, ou seja, 250, 220, 200, 140, 100 e 0 µL de 

tampão fosfato de sódio. Depois de dois minutos foi adicionado 300 µL da solução 1, 

totalizando um volume de 600 µL e realizada leitura em absorbância no 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 450 nm. Nas leituras (Figura 7) de 

cada concentração descrita, foram anotados os valores a cada 30 segundos 
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durantes cinco minutos e calculado a diferença entre a primeira leitura e a última 

leitura. 

 

 

Figura 7 - Leitura no espectrofotômetro para concentração de lisozima do muco. (FONTE: Arquivo 
pessoal). 

 

Outra atividade do estágio foi a participação em aulas práticas da pós-

graduação, realizando a preparação dos materiais e o acompanhamento das aulas. 

Nestas aulas foi demonstrada técnicas de coleta de sangue em carpas e os 

procedimentos para realização de análises hematológicas (concentração de 

hemoglobina, hematócrito, contagem total de eritrócitos, extensões sanguíneas) e 

imunológicas (proteína total sérica). Em aulas práticas para os alunos de graduação 

do curso de Zootecnia foi realizada a limpeza e preparo da extrusora e auxílio na 

extrusão de ração. 

A UTFPR de Dois Vizinhos possui o Programa de Educação Tutorial (PET) 

onde estava sendo realizado um projeto social com crianças das escolas do 

município. As crianças eram levadas para visitação nas unidades experimentais da 

universidade, assim, foi acompanhado várias visitas na UNEPE - Piscicultura. 

Nestas visitas as crianças tinham a oportunidade de interagir com os peixes, foi 

distribuído ração para que elas alimentassem os peixes que estavam nos tanques 

de mantença. 

A seguir serão descritas as atividades relacionadas com o projeto de pesquisa 

“Avaliação de mananoligossacarídeos e beta-glucanas em dietas para o pacu 
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(Piaractus mesopotamicus)” assim como uma breve introdução ao tema relacionado. 

Além do presente relatório, este projeto dará origem a dois Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCCs) de alunos da graduação de Zootecnia da UTFPR - campus Dois 

Vizinhos. São intitulados como “Avaliação de parâmetros hematológicos e 

imunológicos do pacu (Piaractus mesopotamicus) suplementados com 

mananoligossacarídeos e β-glucanas” e “Avaliação do desempenho e morfologia 

intestinal do peixe pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentados com dieta 

suplementadas com mananoligossacarídeo e beta-glucana”. 

 

3.1 PROJETO DE PESQUISA 

 

3.1.1 Metodologia 

 

Arranjo experimental  

 

 Juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) provenientes da piscicultura 

comercial que estavam mantidos na UNEPE - Piscicultura foram alojados em caixas 

de polietileno com capacidade de 250 L, conectadas no sistema de fechado de 

recirculação de água, providas de aeração suplementar e temperatura controlada 

por meio de aquecedores. Os peixes foram mantidos nestas condições durante duas 

semanas para adaptação, onde recebiam a dieta controle com 28% de proteína 

bruta (PB) duas vezes ao dia até a aparente saciedade. 

 Para realização da biometria foi preparada uma solução de benzocaína 

(1:10.000). Os peixes, após individualmente sedados, foram medidos (comprimento 

padrão) (Figura 8A) e pesados (Figura 8B), posteriormente distribuídos em grupos 

de 18 exemplares em 12 caixas de 250 L compondo um delineamento inteiramente 

casualizado com três repetições por tratamento.  
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Figura 8 - Medida comprimento padrão (A) e pesagem (B) de pacus (Piaractus mesopotamicus). 
(FONTE: Arquivo pessoal). 

 

 A ração utilizada foi uma ração comercial farelada da Anhambi Alimentos 

(Itapejara do Oeste - PR) com 28% de PB. Os tratamentos consistiram de uma dieta 

controle (DC) sem a presença dos prebióticos, uma dieta com 0,2% de 

mananoligossacarídeos (MOS), uma dieta com 0,2% de beta-glucanas (BG) e uma 

dieta com 0,1% de MOS + 0,1% de BG (Figura 9). Em seguida as dietas foram 

extrusadas, secas e mantidas em estufa durante dois dias a 45oC. Após secas, as 

dietas foram armazenadas em sacolas plásticas e mantidas em congelador.  

 

 

    Figura 9 - Dietas experimentais antes da extrusão. (FONTE: Arquivo pessoal). 

 

 O experimento iniciou em 17 de setembro de 2018 e terminou 1o de novembro 

de 2018, totalizando 46 dias. Durante este tempo os peixes eram alimentados duas 

vezes ao dia (9:00 h e 16:00 h) até a aparente saciedade. A cada oferta a 

quantidade de alimento para cada caixa era pesado e registrado. As dietas eram 

mantidas sob refrigeração até o momento que antecedia o fornecimento aos peixes. 
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Os parâmetros de qualidade da água que eram monitorados diariamente 

foram temperatura (25,96 ± 1,47 oC) e pH (5,75 ± 0,33) medidos no medidor de pH e 

oxigênio dissolvido (6,2 ± 0,51 mg/L) mensurado no oxímetro. A amônia (0,001 ± 0 

mg/L) era medida semanalmente com kit comercial. 

  

Coleta do material 

 

Coleta de amostras para análises hematológicas 

 

Ao final do período experimental os peixes foram mantidos em jejum alimentar 

por 36 h. 

Foram capturados aleatoriamente quatro peixes por caixa para as análises 

hematológicas. Os peixes foram sedados em solução de benzocaína (1:10.000) e a 

coleta do sangue realizada através de punção do vaso caudal utilizando seringas 

plásticas de 3 mL e agulhas descartáveis sem anticoagulante (Figura 10). Em 

seguida, as amostras eram separadas em dois tubos tipo eppendorf, um deles com 

20 µL de heparina e outro previamente umedecido com solução de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 10% em solução salina 0,6%. 

 

 

Figura 10 - Coleta de sangue através de punção do vaso caudal. (FONTE: Arquivo pessoal). 
 

 O sangue armazenado nos tubos tipo eppendorf com heparina foi utilizado 

para a execução das análises de estimativa da concentração de hemoglobina, valor 

do hematócrito e contagem total de eritrócitos. 

 A estimativa da concentração de hemoglobina foi realizada pelo método 

cianometa-hemoglobina. Em tubos de ensaio contendo 2,5 mL de reagente de cor 
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da hemoglobina foi diluído 0,01 mL de sangue homogeneizado. Após os tubos com 

as amostras foram centrifugados por 15 minutos a 3000 rpm. Em seguida, foi 

recolhido o sobrenadante para leitura da absorbância no espectrofotômetro no 

comprimento de onda 540 nm. Previamente as leituras das amostras foi realizada a 

leitura do reagente de cor da hemoglobina para calibrar (zerar) o espectrofotômetro 

e realizada a leitura da hemoglobina padrão para o cálculo da estimativa da 

concentração de hemoglobina de cada leitura das amostras. Os resultados desta 

análise são expressos em g/100 mL. 

 Para o valor do hematócrito capilares foram preenchidos dois terços com as 

amostras de sangue homogeneizadas e uma das extremidades vedada com massa 

de modelar, em seguida, foram colocados em centrífuga de microhematócrito sendo 

que o lado vedado ficou direcionado para fora (figura 11A), e assim centrifugados 

durante cinco minutos a 12.000 rpm. Após foi avaliado com o auxílio da tabela de 

microhematócrito (Figura 11B) e o resultado expresso em Vol. eritrócitos/100 cm3 

(figura 11). 

 

  

Figura 11 - Capilares na centrífuga de microhematócrito após centrifugação (A) e capilar na tabela de 
microhematócrito (B). (FONTE: Arquivo pessoal). 

 

 Outra análise realizada foi a contagem total de eritrócitos, onde previamente 

foi realizado o preparo de formol citrato (7,6 g de citrato de sódio, 4 mL de formalina 

(37%) e 200 mL de água destilada). Na execução da análise em um tubo de ensaio 

foi diluído 0,01 mL de sangue em 2 mL de formol citrato e agitados para 

homogeneizar. Para a contagem houve a preparação da uma câmara de Neubauer 

umedecendo levemente com água as plataformas da câmara para fixar a lamínula. 

Cada retículo da câmara foi preenchido com as amostras diluídas em formol citrato, 
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e observadas sob microscópio para a contagem. Localizou-se as células e os 

quadrados presentes na câmara e a contagem foi realizada nos quatro quadrados 

dos cantos e no quadrado do centro (Figura 12). Esta contagem foi realizada nos 

dois lados da câmara e o resultado expresso em num. eritrócitos/mm3. 

 

 

Figura 12 - Imagem ilustrativa dos quadrados na câmara de Neubauer, indicando em vermelho os 
quadrados para contagem total de eritrócitos. (FONTE: http://aneste.org/instituto-de-cincias-da-
sade.html). 

 

 As amostras de sangue armazenadas nos tubos tipo eppendorf com EDTA 

foram utilizadas para confeccionar duas extensões sanguíneas por animal para 

contagem total e diferencial de leucócitos. Para isso, as lâminas de vidro haviam 

sido lavadas, desengorduradas e identificadas antecipadamente. Para a confecção 

foi colocada uma gota de sangue próximo a extremidade fosca da lâmina e com o 

auxílio de uma lâmina com os cantos recortados foi realizada a extensão. Esta 

lâmina recortada foi colocada em frente gotícula de sangue, movimentada para 

frente, de modo que o sangue espalhou uniformemente na superfície de contato das 

duas lâminas, assim, com um movimento rápido foi feito o deslize da lâmina 

recortada sobre a inferior. Realizada a extensão as lâminas foram secas ao ar e 

posteriormente submetidas a coloração pelo método de Rosenfeld. Para a 

coloração, as lâminas foram totalmente cobertas com o corante (Figura 13A), e após 

10 minutos era adicionada água destilada fervida, homogeneizando o corante sobre 

as lâminas. Passados mais 10 minutos as lâminas foram lavadas em água corrente, 

secas ao ar (Figura 13B) e examinadas sob microscópio. A contagem e 

diferenciação das células não foram realizadas no período do estágio, e assim não 

foi possível acompanhar as etapas seguintes. 
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Figura 13 - Lâminas de extensão cobertas com corante submetidas ao método de coloração 
Rosenfeld (A) e lâminas secando ao ar após serem lavadas em água corrente (B). (FONTE: Arquivo 
pessoal). 

 

Coleta de amostras para análises imunológicas  

 

 Além das análises hematológicas o sangue coletado e armazenado nos tubos 

tipo eppendorf com heparina foi utilizado para determinação da proteína total sérica, 

atividade respiratória dos leucócitos e concentração de lisozima sérica. 

 A leitura da proteína total sérica foi feita a partir do plasma presente nos tubos 

capilares, após a centrifugação para determinação do valor do hematócrito. O 

plasma sanguíneo era colocado em refratômetro portátil, onde foi feita a medição 

(Figura 14), e os resultados expressos em g/dL. 

 

 

Figura 14 - Plasma dos capilares sendo colocados no refratômetro para leitura. (FONTE: Arquivo 
pessoal). 
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 Para quantificar a atividade respiratória dos leucócitos, eram adicionados 0,05 

mL de sangue em 0,05 mL do corante nitroblue tetrazolium (NBT) em tubos de 

ensaio. A mistura era homogeneizada, os tubos eram vedados com papel filme e 

permaneciam em repouso por 30 minutos em temperatura ambiente. Após, 50 µL 

desta solução era transferida para outro tubo de ensaio contendo 1 mL de N,N-

dimetil formamida (DMF). Estas amostras eram centrifugadas a 3.000 rpm durante 5 

minutos e a leitura realizada em espectrofotômetro a 540 nm. 

 Após todas as análises, as amostras restantes de sangue dos tubos tipo 

eppendorf com heparina foram centrifugadas durante 10 minutos para a 

concentração de lisozima sérica. Com a separação, o plasma foi separado e 

colocado em tubos tipo falcon e armazenados em congelador. A leitura não foi 

realizada no período do estágio. 

 Outra análise imunológica realizada foi a concentração da lisozima do muco. 

Para isso, foram amostrados outros quatro peixes por caixa e anestesiados como 

anteriormente descrito. Após sedados, os peixes foram colocados em sacos 

plásticos contendo 5 mL de bicarbonato de amônia e foram massageados durante 

um minuto para obtenção do muco (Figura 15) e após o muco foi transferido para 

tubos tipo falcon. Os tubos foram armazenados em congelador e não foi possível 

acompanhar a leitura, pois não foi realizada no período do estágio. 

 

 

Figura 15 - Coleta de muco em sacos plásticos contendo 5 mL de bicarbonato de amônia do peixe 
pacu (Piaractus mesopotamicus). (FONTE: Arquivo pessoal). 
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Coleta de amostras para morfologia intestinal 

 

Na coleta para avaliação da morfologia intestinal mais três peixes de cada 

caixa foram selecionados, eutanasiados por superdosagem em solução de 

benzocaína (1:5.000) seguido por secção medular. Foi coletada a porção inicial do 

intestino (Figura 16A), três centímetros a partir do piloro, sendo duas amostras por 

animal: uma mantendo o formato original do intestino e outra cortada 

longitudinalmente cujas extremidades foram fixadas com alfinete na base de um 

fragmento retangular de poliestireno (Figura 16B). Em seguida, as amostras foram 

lavadas com solução salina 0,6% e armazenadas em solução de Alfac (85 mL de 

álcool etílico 80%, 15 mL de formoldeído e 5 mL de ácido acético). Após 24 h a 

solução Alfac foi trocada por álcool 70%, onde foram mantidas até o início do 

emblocamento histológico. 

 

  

Figura 16 - Identificação do intestino no Pacu (Piaractus mesopotamicus) (A) e porção inicial do 
intestino com corte longitudinal fixada em poliestireno e recipiente contendo solução Alfac para 
armazenamento das amostras coletadas (B). (FONTE: Arquivo Pessoal). 

 

 As amostras removidas do álcool 70% eram colocadas em cassetes 

histológicos (Figura 17), e submetidas a desidratação em soluções alcoólicas 

crescentes, sendo 10 minutos em álcool 80%, 10 minutos em álcool 90%, 10 

minutos em álcool 95% e duas vezes de 10 minutos em álcool 100%, após duas 

vezes de cinco minutos em xilol.  
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Figura 17 - Amostras de intestino de pacu (Piaractus mesopotamicus) sendo armazenadas em 
cassetes. (FONTE: Arquivo pessoal). 

 

 Em seguida os cassetes foram imersos em parafina previamente derretida em 

estufa a 60oC. Na inclusão foi colocado uma pequena quantidade de parafina no 

fundo da forma e após a amostra, seguido de mais parafina até completo 

preenchimento da forma (Figura 18). Os demais processos não foram realizados no 

período do estágio. 

 

 

Figura 18 - Amostras de intestino de pacu (Piaractus mesopotamicus) emblocadas em parafina. 
(FONTE: Arquivo pessoal). 

 

Parâmetros de desempenho  

 

 Era registrado os dados para os parâmetros de desempenho de todos os 

animais coletados para as demais análises realizadas. Totalizou nove peixes por 

caixa, medidos e pesados individualmente. Os peixes restantes foram sedados, 

como já descrito e realizada a pesagem por caixa. 
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 Com os dados coletados foram avaliados os seguintes parâmetros: 

 

 Ganho de peso médio (GP) (g): 

           

Onde: Pmf = peso médio final (g); Pmi = peso médio inicial (g) 

 

 Índice de conversão alimentar (ICA) 

        ⁄  

Onde: CR = consumo de ração 

 

 Taxa de crescimento específico (TCE) (%/dia) 

    
               

 
 

Onde: lnPf = logaritmo natural do peso final; lnPi = logaritmo natural do peso 

inicial; t = período experimental (dias) 

 

 Fator de condição (K) 

  (
  

     
)      

Onde: Pt = Peso total (g); comp = comprimento total (cm) 

 

 Taxa de sobrevivência (SOB) (%) 

           ⁄       

Onde: npf = número de peixes final; npi = número de peixes inicial  

 

3.1.2 Resultados preliminares 

 

 A seguir são apresentados os resultados preliminares (média e desvio 

padrão) das variáveis de desempenho zootécnico dos juvenis de pacu alimentados 

com os diferentes tratamentos (Figura 19). Aparentemente o tratamento BG 

proporcionou aos juvenis de pacu um maior ganho de peso e taxa de crescimento 

específico. Também em relação ao índice de conversão alimentar este mostrou-se 

melhor nos peixes alimentados com a dieta suplementada apenas com BG em 

relação ao tratamento DC. O fator de condição dos peixes apresentou uma 
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amplitude de variação menor entre os tratamentos, o que parece indicar que esta 

variável não foi afetada pela suplementação dos prebióticos e suas combinações. 

Comportamento similar também foi observado para a sobevivência dos peixes 

submetidos aos diferentes tratamentos. 

 

  

  

 

Figura 19 - Desempenho zootécnico de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) suplementados 
com 0,2% de MOS, 0,2% de BG e 0,1% de MOS + 0,1% de BG. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 O estágio obrigatório é fundamental para a formação acadêmica, sendo nele 

colocado em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. 

 A realização do estágio na UNEPE - Piscicultura contribuiu de forma 

significativa para o aprendizado. O acompanhamento do período experimental, a 

estrutura da unidade e dos laboratórios e o convívio com o professor supervisor e 

alunos auxiliaram na expansão dos conhecimentos, ensinando, disciplinando e 

desenvolvendo trabalhos em equipe. De modo que foi adquirido crescimento 

profissional e pessoal alcançando os objetivos do estágio. 
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