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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia in vitro da utilização de 

quimioterápicos e fitoterápicos no controle de Argulus sp. O experimento foi realizado na 

Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiazze e no Laboratório de Produção Animal (LAPA), 

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Presidente Médici- RO. Foram 

analisados 480 indivíduos de Argulus sp. coletados em ambiente de cultivo, sendo testados 15 

tratamentos (1 controle, 8 produtos fitoterápicos e 6 produtos quimioterápicos). Cada 

tratamento continha três repetições, com 10 parasitos/placa, contendo 10 ml de solução 

preparada com os produtos, na concentração de 100 mg/L. A eficácia antiparasitária dos 

produtos foi analisada a cada 15 minutos, com a contagem dos parasitos mortos. Os testes 

tiveram uma duração de 180 min. Neste ensaio in vitro, os resultados foram satisfatórios ao 

testar o efeito inibitório de quatro tratamentos com produtos quimioterápicos e dois 

tratamentos com fitoterápicos sobre os Argulus sp., onde as soluções com permanganato de 

potássio, Neguvon® e formaldeído apresentaram 100% de eficácia nos primeiros quinze 

minutos de experimento. E, os produtos cal, extrato de nem e copaíba apresentaram 100%, 

100% e 80%, respectivamente, aos cento e oitenta minutos, tempo final de avaliação 

experimental. Os demais produtos conseguiram atingir a eficácia de 30%, 26,7%, 26,7%, 

13,3%, 6,7%, 3,3%, 0% e 0% para mamão, alho, mastruz, gengibre e albendazol, babosa, sal e 

cravo, respectivamente. Estes resultados evidenciam que os produtos naturais são factíveis, 

economicamente viáveis e ambientalmente corretos para a piscicultura, contribuindo com a 

sustentabilidade, por diminuir a utilização de produtos químicos, como por exemplo em 

estações de reprodução de peixes, para controle de matrizes e reprodutores. As substâncias de 

origem vegetal podem ser apresentadas como fonte alternativa para o uso direto ou no 

desenvolvimento de anti-parasitários fitoterápicos, requerendo avanço nos estudos para 

tratamento in vivo, substituindo-se o de produtos químicos por naturais. Os resultados 

encontrados possibilitam ainda um maior embasamento quanto ao controle do parasito 

Argulus sp., nos direcionando ao desenvolvimento de novas pesquisas, tanto in vitro como in 

vivo, levando à difusão das mesmas e, futuramente, à aplicação destas nos ambientes de 

cultivo.  
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ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the in vitro efficacy of the use of 

chemotherapeutic and phytotherapeutic agents in the control of Argulus sp. The experiment 

was carried out at the Carlos Eduardo Matiazze Fish Farming Base and at the Animal 

Production Laboratory (LAPA) of the Federal University of Rondônia (UNIR), the campus 

Presidente Médici. We analyzed 480 individuals of Argulus sp. collected in cultivation 

environment, being tested 15 treatments (1 control, 8 herbal products and 6 chemotherapeutic 

products). Each treatment contained three replicates, with 10 parasites/plate, containing 10 ml 

of solution prepared with the products at a concentration of 100 mg/L. The antiparasitic 

efficacy of the products was analyzed every 15 minutes by counting dead parasites. The tests 

lasted 180 min. In this in vitro assay, the results were satisfactory by testing the inhibitory 

effect of four chemotherapeutic and two herbal treatments on Argulus sp., where potassium 

permanganate, Neguvon® and formaldehyde solutions were 100% effective in the first fifteen 

minutes of experiment. And, lime, nem extract and copaíba showed 100%, 100% and 80%, 

respectively, at one hundred and eighty minutes, the final experimental evaluation time. The 

other products were able to reach the effectiveness of 30%, 26.7%, 26.7%, 13.3%, 6.7%, 

3.3%, 0% and 0% for papaya, garlic, mast, ginger and albendazole, aloe vera, salt and clove, 

respectively. These results show that natural products are feasible, economically viable and 

environmentally friendly for fish farming, contributing to sustainability by reducing the use of 

chemicals, such as in fish breeding stations, for breeding and breeding control. Substances of 

plant origin can be presented as an alternative source for direct use or in the development of 

phytotherapic anti-parasites, requiring advance in studies for in vivo treatment, replacing 

chemical ones with natural ones. The results found also allow a greater basis for the control of 

the parasite Argulus sp., leading us to the development of new research, both in vitro and in 

vivo, leading to their diffusion and, in the future, to their application in cultivation 

environments. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A atividade aquícola tem crescido mundialmente e a aquicultura é um dos setores 

alimentícios que mais tem se desenvolvido em todo planeta. Segundo o relatório da Food and 

Agriculture Organization (FAO), o State of The World Fisheries and Aquaculture 2018 

(Sofia) o grupo de maior produção foi a de peixes, com 54,1 milhões de toneladas, sendo a 

carpa (Cyprinus carpio) e a tilápia (Oreochromis niloticus) as espécies mais cultivadas.  

No Brasil, a produção de peixes de cultivo em 2018 alcançou 722.560 toneladas (t), 

com receita de R$ 5,6 bilhões, um crescimento de 4,5% em relação ao ano de 2017. Dentre as 

espécies mais cultivadas no Brasil em primeiro lugar encontra-se a tilápia do nilo 

(Oreochromis niloticus), exótica, representando 55,4% da produção do país e o tambaqui 

(Colossoma macropomum) nativa, segunda espécie mais cultivada, respondendo com 39,8% 

da produção nacional, eram 43,7% em 2017. Atualmente, Rondônia lidera a produção de 

peixes nativos, com números na ordem de 72.800 mil t, porém apresentou um declínio de 

5,4% sobre o ano de 2017. Entre as causas principais para o declínio dessa produção, podem 

estar os problemas climáticos, sanitários e mercadológicos (Peixe BR, 2019). 

Este fato nos leva a reflexão de que, possivelmente em concomitância à expansão do 

cultivo de peixes também surgiram problemas sanitários nestes ambientes, comprometendo 

toda a cadeia produtiva. Sendo que, a criação intensiva, em sua maioria das vezes, torna 

animais mais susceptíveis às enfermidades, o que se dá em decorrência do estresse e da má 

qualidade da água, favorecendo a proliferação de organismos com potencial patogênico, 

acarretando surtos de doenças infecciosas e de parasitárias (MORAES; MARTINS, 2004). 

Estas podem se caracterizar por serem oportunistas, tornando-se uma porta de entrada para 

infecções secundárias, gerando altos índices de mortalidades. Além disso, as perdas causadas 

por parasitos e outros patógenos levam o produtor a ter problemas econômicos e em alguns 

casos, à falência do empreendimento (PAVANELLI et al., 2015). 

Dentre os principais parasitos que acometem espécies piscícolas se encontram os 

crustáceos da subfamília Branchiura, como Argulus sp. e Dolops sp., os quais parasitam a 

superfície corporal, nadadeiras e brânquias de várias espécies de peixes silvestres e de 

cativeiro (EIRAS, 1994; PAVANELLI et al., 2002). Os Argulus sp., conhecidos 

popularmente como “carrapato de peixe”, possuem seu ciclo de vida direto, onde o fator 

determinante para o desenvolvimento dos ovos é a temperatura. Apresentam um corpo 

achatado dorso-ventralmente, com uma superfície hidrodinâmica que oferece pouca 

resistência às correntes de água; com apêndices anteriores modificados e dotados de ventosas 

para a fixação e alimentação sobre o hospedeiro, provocando lesões e inflamações na 

epiderme do animal parasitado, que geralmente levam a infecções secundárias, advindas por 

fungos e/ou bactérias. 

As mudanças comportamentais como prurido, irritação na pele, nado errático, saltos 

para fora do tanque, são sintomas demonstrados por peixes parasitados por argulídeos. A alta 

infestação pode gerar efeitos indiretos, como o estresse do animal, propiciando infecções 

secundárias. Geralmente, índices elevados de parasitismo por Argulus sp. e Dolops sp. estão 

relacionados com a alta densidade populacional, baixa qualidade da água e das condições 

sanitárias (TOMEC et al., 1995). Sendo que, nas últimas décadas tem-se aumentado o enfoque 

para estudos relacionados a estas parasitoses, por estarem provocando um desequilíbrio na 

produção dos pescados, gerando perdas financeiras. 
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Determinados produtos já vêm sendo utilizados no controle desses crustáceos, como 

tricloform, permanganato de potássio, verde malaquita e formalina. Esses produtos, além de 

efeito tóxico aos tecidos dos peixes, principalmente para as brânquias, tegumento e fígado, 

podem acumular resíduos na musculatura (TAVECHIO; GUIDELLI; PORTZ, 2009) e 

representar riscos à segurança alimentar de consumidores (HEUER et al., 2009). Além disso, 

podem proporcionar lesões tóxicas aos peixes e efeitos adversos sobre o ecossistema aquático 

(TAVECHIO; GUIDELLI; PORTZ, 2009). Portanto, o uso excessivo de agentes 

quimioterápicos na aquicultura pode impactar negativamente a saúde animal e do homem, 

assim como o ambiente aquático, devendo ser melhor avaliado e regulamentado (CABELLO 

et al., 2013). 

Uma outra alternativa que tem sido o crescente é o uso de produtos alternativos como 

extratos vegetais, que podem reduzir drasticamente a utilização de quimioterápicos e 

antimicrobianos na criação de peixes (BOIJINK et al., 2011). Além de erradicar os parasitas 

presentes, minimizam os impactos negativos sobre o meio ambiente e previnem o surgimento 

de espécies de parasitos e bactérias resistentes aos produtos comumente utilizados. Sendo o 

Brasil detentor da maior floresta tropical do mundo, com a mais rica biodiversidade de 

espécies de plantas do planeta, aproveitar essa riqueza para produzir fitoterápicos capazes de 

controlar patógenos tem sido estimulado nos diferentes setores da produção animal 

(CORRAL, 2018).  

Considerando tais aspectos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 

antiparasitário na utilização de quimioterápicos e fitoterápicos no controle de Argulus sp., 

com a finalidade de se obter uma aquicultura mais rentável e sustentável, onde os produtos 

com fins antiparasitários utilizados não gerem um desequilíbrio ao ambiente, como também 

uma resistência aos parasitos e comprometimento da saúde humana.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Rondônia aprovou as atividades pertinentes a este trabalho sob o protocolo n° 07/2018. 

 

Preparação dos produtos 

Os produtos fitoterápicos foram adquiridos em casas de produtos naturais, na 

apresentação em pó (semente de mamão, gengibre, mastruz e alho) e líquidos (copaíba, 

babosa, nem e cravo). Os produtos quimioterápicos foram adquiridos em casas de produtos 

agropecuários e em farmácias, na apresentação em pó (sal, cal, Neguvon), líquido 

(formaldeído) e comprimido (albendazol e permanganato de potássio). Com os produtos 

adquiridos em farmácia, na apresentação de comprimidos, foi realizada inicialmente o 

processo de maceração no Laboratório de Produção Animal (LAPA), pertencente a 

Universidade Federal de Rondônia, campus Presidente Médici, utilizando-se um cadinho de 

porcelana, para posterior preparação da solução.  

Para preparação da solução dos tratamentos os produtos adquiridos como óleos foram 

inicialmente diluídos em uma solução estoque, contendo de 1 ml de óleo e 9 ml de álcool 

96%. Para os produtos em pó, estes foram diluídos diretamente em água destilada, na 

proporção de 1 g para 9 ml de água, para a preparação da solução estoque.  
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Para obtenção da concentração de 100 mg/ml para cada produto, foi retirado 0,15 ml 

das soluções estoque e diluídos em 0,85 ml de água destilada. Dessa forma, foram preparados 

1 ml de cada produto para ser utilizado nos tratamentos.    

 

Obtenção dos parasitas 

Os Argulus sp. utilizados no presente estudo foram coletados de peixes parasitados da 

espécie Colossoma macropomum, mantidos em viveiros escavados na Base de Piscicultura 

Carlos Eduardo Matiazze, pertencente à Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus 

de Presidente Médici - RO. Para a coleta dos parasitos, realizou-se o exame externo de toda 

superfície corporal dos peixes, bases das nadadeiras, brânquias e cavidade bucal. Em seguida, 

com o auxílio de pinças foi realizada a coleta dos argulídeos (Figura 1), onde foram colocados 

em tubo Falcon (50 mL) contendo água destilada para o seu transporte até o LAPA.  

 

 
Figura 1. Coleta de Argulus sp., com o auxílio de uma pinça, em Colossoma macropomum (Fonte: 

Dados da pesquisa, 2018). 

 

Análise in vitro 

A atividade anti-parasitária dos produtos, foi testada no Laboratório de Produção 

Animal (LAPA). Os parasitos, inicialmente foram retirados dos tubos Falcon, contendo água 

destilada e colocados diretamente em placas de Petri, sendo um número de 10 parasitos por 

placa. A seguir, foi adicionado a cada placa, 5 ml de água destilada com uma micropipeta e a 

solução de 1 mL do tratamento a ser utilizado (Tabela 1 e 2), em triplicata. Portanto, cada 

placa de Petri continha 10 ml de água destilada e 1 ml do produto a ser testado.  

 
Tabela 1. Composição dos tratamentos quimioterápicos utilizados no controle de Argulus sp. 

QUIMIOTERÁPICOS 

PRODUTO COMERCIAL PRINCÍPIO ATIVO FÓRMULA 

Permanganato de potássio Permanganato de potássio KMnO4 

Formaldeído Formol CH2O 

Cal virgem Óxido de Cálcio CaO 

Neguvon® Triclorfon C4H8Cl3O4P 

Pan 10 Albendazol C12H15N3O2S 

Sal Cloreto de Sódio NaCl 
Fonte. Dados da pesquisa, 2018. 

A 



 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP        6 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 
Tabela 2. Composição dos tratamentos fitoterápicos utilizados no controle de Argulus sp. 

FITOTERÁPICOS 

PRODUTOS PRINCÍPIO ATIVO 

Azadirachta indica (Nem) Azadirachtina 

Copaifera langsdorffii (Copaíba) Ácido caurenóico 

Allium sativum (Alho) Alicina 

Aloe vera (Babosa) Aloína 

Dysphania ambrosioides (Mastruz) Ascaridol 

Syzvgium aromaticum (Cravo) Eugenol 

Zinziber officinale (Gengibre) Cingerol 

Carica papaya (Mamão) Papaína 

Fonte. Dados da pesquisa, 2018. 

 

No total foram analisados 480 indivíduos de Argulus sp., sendo testados 15 

tratamentos (1 controle e 14 produtos) (Figura 2). Quanto a mortalidade, os parasitos foram 

observados a cada 15 minutos durante 180 minutos (três horas) para verificar a viabilidade 

dos parasitos, avaliada pela observação da motilidade, sendo considerados mortos os parasitos 

que não apresentaram movimentos.  

 

 
Figura 2. Produtos utilizados nos testes in vitro (Fonte. Dados da pesquisa, 2018). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os argulídeos têm se tornado um problema em determinadas pisciculturas, por estarem 

provocando um desequilíbrio na produção dos pescados, ocasionando perdas financeiras. 

Provavelmente a incidência destes parasitos se deve a problemas oriundos de falta de manejo 

sanitário, descontrole da qualidade de água, ração desbalanceada e também da origem dos 

alevinos. Geralmente a infestação se restringe a parte externa do corpo, mas em altos índices 

de infestação podem ser encontrados na região branquial e bucal dos peixes.  
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Os resultados da eficácia terapêutica das soluções, com efeito antiparasitário neste 

ensaio in vitro, foram satisfatórios ao testar o efeito inibitório de quatro tratamentos com 

produtos quimioterápicos e dois tratamentos com fitoterápicos sobre os Argulus sp.    

Onde, as soluções com permanganato de potássio, Neguvon® e formaldeído 

apresentaram 100% de eficácia nos primeiros quinze minutos de experimento, sendo possível 

observar que houve uma redução significativa na carga parasitária (Gráfico 1), após os 180 

minutos de tempo experimental.  

Sendo que, os demais produtos testados como a cal, extrato de nem e copaíba 

apresentaram 100%, 100% e 80%, respectivamente, aos cento e oitenta minutos, tempo final 

de avaliação experimental. E, ainda os produtos mamão, alho, mastruz, gengibre e albendazol, 

babosa, sal e cravo que conseguiram atingir a eficácia de 30%, 26,7%, 26,7%, 13,3%, 6,7%, 

3,3%, 0% e 0%, respectivamente ao final do tempo avaliado.  

A literatura recomenda para o controle de crustáceos, entre os quais incluem-se 

Lernaea cyprinacea, Argulus sp. e Dolops sp., o uso de banhos com organofosforados como 

triclorfon e neguvon ou de acículas de pinus. Porém, há risco de contaminação ambiental e de 

desenvolvimento de resistência dos crustáceos por tais produtos, já assinalada por Roth et al. 

(1993).  

Já no tratamento que utilizava a cal, com uma hora de exposição era possível observar 

73% da eficácia do tratamento, contudo observou-se que a cal após esse tempo, ocasionou 

diminuição da mobilidade e mudança da coloração dos argulídeos que ainda estavam vivos, 

vindo ocorrer mortes novamente a partir de 135 min, resultando em 100% de eficácia ao final 

do experimento (Gráfico 1). 

O cloreto de sódio (NaCl), na forma de sal comum, é bastante utilizado para o controle 

de alguns ectoparasita de peixe, contudo a sua eficácia varia de acordo com a espécie de peixe 

cultivado e espécies de parasito. Como demonstrado no gráfico 1, o sal não obteve resultados, 

quanto a mortalidade dos parasitos, contudo, foi possível observar que a exposição ao sal 

inviabilizou a movimentação do parasito, o que poderia ocasionar em um teste in vivo o 

desprendimento do parasito sobre o hospedeiro, contudo ao expor esses animais à água livre 

de sal, os parasitos remanescentes se reidratam e voltam a se movimentar, podendo reinfestar 

o hospedeiro (KUBITZA, 1997). 

Dentre os fitoterápicos, os tratamentos nem e copaíba apresentaram resultados 

bastantes eficazes no controle de Argulus sp., com 100% e 80% respectivamente (Gráfico 1). 

Ambos os tratamentos demostraram efeitos sobre o parasito no decorrer do teste in vitro.  

Resultados positivos com a solução de azadiractina, também foram registrados no teste 

in vitro com Argulus sp., onde mostrou que a aplicação de 1,5, 10, 15 e 20 mg.L-1 da solução, 

conduziu a uma mortalidade de 30%, 45%, 75%, 85% e 100%, respetivamente, em três horas 

(KUMAR et al, 2011). 

Achado semelhante foi relatado por Ekanem et al. (2004) onde a aplicação in vitro de 

extratos brutos de Mucuna pruriens e Carica papaya contra parasitas protozoários, em que 

extratos de petróleo de Mucuna e papaya mostraram 35% e 60% de eficácia em três horas e 

100% de mortalidade de parasitas foi observada em 6 h a 100 e 150 ppm, respectivamente.  

Os demais tratamentos não demostraram uma eficácia igual ou superior ao 50%, 

contudo ao se fazer uma observação dos testes in vitro após 22 horas, constatou-se que as 

soluções de matruz e albendazol haviam sido eficazes, resultando em 100% da mortalidade. 
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Gráfico 1. Percentual de eficácia da mortalidade in vitro de Argulus sp. testado com diferentes tratamentos quimioterápicos e fitoterápicos. (Fonte: 

Dados da pesquisa, 2018). 
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O ensaio in vitro pode ser excelente para medir a atividade intrínseca de uma substância, 

mas não é possível simular complexas situações como o in vivo. Os resultados das experiências in 

vitro que levaram à mortalidade de Argulus sp., mostraram um efeito mais rápido em comparação 

com in vivo (KIRBY, 1996). A diferença de aplicação in vitro e in vivo não é senão a diferença 

temporal e pode ser explicada pelo fato de que os argulídeos são vulneráveis ao tratamento in vitro, 

pois eles são destacados do hospedeiro, enquanto sob condições in vivo, podem ser protegidos 

dentro do opérculo e cavidade bucal (KUMAR et al, 2011). 

Algumas das substâncias, testadas no presente trabalho, já são utilizadas como anti-

ectoparasito, com o intuito de promover o bem-estar animal, no entanto, com resultados variáveis. 

Tornando-se evidente que a eficácia dos produtos terapêuticos, sejam quimioterápicos ou não, pode 

estar associada a diversos fatores como a natureza e localização do parasito, ao tipo de 

medicamento a ser empregado, a concentração deste, a toxicidade e a forma de aplicação do mesmo 

(TAVARES-DIAS, 2009). 

Estudos com produtos naturais em pisciculturas tornam-se necessários, pois o mercado está 

cada vez mais exigente em relação à qualidade e sustentabilidade do produto, com isso, os 

piscicultores estão tendo que se adequar aos novos parâmetros do mercado, como qualidade, 

segurança, eliminação de poluentes, concomitantes, antibióticos e agentes cancerígenos durante as 

atividades aquícolas. Consequentemente, os piscicultores devem se adequar a essa tendência, 

buscando reduzir a utilização de produtos químicos e antimicrobianos que podem prejudicar o meio 

ambiente e comprometer a saúde e segurança alimentar. 

Em vias de fato a prevenção é a melhor medida a ser tomada ou realizar tratamento através 

de um diagnóstico correto e precoce da doença. E sempre manter as boas práticas de manejo como 

conhecer a procedência dos alevinos e logo quando adquirido realizar a quarentena, realizar 

desinfecções dos equipamentos utilizados nos viveiros, monitorar os parâmetros de qualidade da 

água durante todo o cultivo, fornecer ração de qualidade, balanceada e adequada para cada fase da 

vida dos peixes, acompanhar o desempenho dos peixes e as alterações de comportamento e 

evidências físicas de enfermidades, e na ocorrência de mortalidade deve-se retirar os peixes mortos 

o mais rápido possível, pulverizá-los com cal virgem e enterrá-los (IZEL et al., 2014). 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Estes resultados evidenciam que os produtos naturais são factíveis, economicamente viáveis 

e ambientalmente corretos para a piscicultura, contribuindo com a sustentabilidade, por diminuir a 

utilização de produtos químicos, como por exemplo em estações de reprodução de peixes, para 

controle de matrizes e reprodutores. As substâncias de origem vegetal podem ser apresentadas como 

fonte alternativa para o uso direto ou no desenvolvimento de anti-parasitários fitoterápicos, 

requerendo avanço nos estudos para tratamento in vivo, substituindo-se o de produtos químicos por 

naturais.  

Os resultados encontrados possibilitam ainda um maior embasamento quanto ao controle do 

parasito Argulus sp., nos direcionando ao desenvolvimento de novas pesquisas, tanto in vitro como 

in vivo, levando à difusão das mesmas e, futuramente, à aplicação destas nos ambientes de cultivo.  
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