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1. Introdução
O crescimento da população mundial, a preocupação com a segurança
alimentar e o interesse cada vez mais intenso em relação à sustentabilidade
ambiental estão entre os principais desafios a serem enfrentados pelos países
para as próximas décadas (SCHULTER E VIEIRA FILHO, 2017).
Diante desse panorama são constantes as discussões sobre o aumento
da produção agropecuária e da produtividade na produção de alimentos. Neste
contexto, o Brasil encontra-se numa posição de evidência no agronegócio
mundial, destacando-se entre os maiores produtores de carne bovina, suína e
de aves.
O destaque nacional na produção animal destas matérias-primas animais
fez com que o país negligenciasse a produção de pescado, na contramão do
consumo mundial, uma vez que essa, a carne de pescado, é a proteína animal
mais utilizada mundialmente no consumo humano.
Entretanto, o declínio da atividade de pesca e as altas produtividades
alcançadas nos últimos anos pela produção aquícola, faz com que a aquicultura
venha obtendo lugar de destaque na produção de proteína animal.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), a
produção de peixes no Brasil alcançou 507 mil toneladas em 2016, sendo que a
tilápia, principal espécie cultivada, representou mais de 47% da produção, com
239 mil toneladas produzidas, gerando receita superior a 3,2 bilhões de reais.
A produção de 239 mil toneladas em 2016 posiciona o Brasil entre os
maiores produtores mundiais de tilápia, e de acordo com relatório do Rabobank
(2016), deve ultrapassar 490 mil toneladas em 2020, posicionando o Brasil como
quarto maior produtor mundial, ficando atrás apenas de China, Indonésia e Egito.
O crescimento alcançado na produção aquícola, sobretudo na produção
de peixes, a piscicultura, tem alavancado a produção, a produtividade e o
consumo de pescado nas últimas décadas.

Todavia, a aquicultura não se resume apenas a produção de proteína
animal, havendo também um rentável mercado de peixes e outros organismos
aquáticos ornamentais, com o intuito de aquariofilia.
Desta forma, preparar profissionais da área veterinária para as áreas de
produção animal, inspeção e processamento de pescado, produção de animais
para ornamentação e outras atividades que se relacionam à aquicultura passou
a ser requisito básico para os cursos de Medicina Veterinária em todo país.

2. Objetivos
2.1.

Objetivo geral

O grupo de estudos do Laboratório de Organismos Aquáticos –
LOA/ICESP tem por premissa promover o desenvolvimento de pesquisa e
ampliação de conhecimentos na área de produção de organismos aquáticos,
sejam eles para produção de proteína animal ou para aquariofilia. A grupo tem
atuação junto à comunidade acadêmica dos cursos de Medicina Veterinária e
Agronomia da Faculdade ICESP, além da comunidade em geral e ligadas ao
setor de produção aquícola, na região do Distrito Federal e Entorno.
As atividades desenvolvidas estão relacionadas a experimentos de
produção de peixes ornamentais, estudos da anatomia, morfologia e reprodução
de peixes, qualidade de água, projetos de extensão e estudo de estruturas de
produção.

2.2.

Objetivos específicos

De forma a atingir o objetivo de propagar e gerar conhecimento
relacionado a produção de organismos aquáticos o LOA/ICESP tem como objeto
os seguintes objetivos específicos:
a) A

interação

entre seus membros

docentes,

discentes e

componentes externos por meio de reuniões, aulas práticas, saídas
de campo, congressos, seminários, semanas acadêmicas e outros
eventos ligados a práticas de pesquisa e extensão;

b) Elaborar, executar e promover pesquisas relacionadas a produção
de organismos aquáticos;
c) Proporcionar intercâmbio entre os membros do grupo e outras
instituições de pesquisa e produção de organismos aquáticos;
d) Dar condições aos membros e promover os discentes a produção
científica através dos projetos de iniciação científica;
e) Colaborar na elaboração, estruturação e implantação de unidades
de

pesquisa,

ensino,

e

extensão

em

desenvolvimento

agropecuário, em conformidade com as normas e metas da
coordenação dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia da
Faculdade Icesp.

3. Justificativa
Para 2050, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que a
população mundial será de 9 bilhões de pessoas. Para alimentar esse crescente
número de indivíduos, a produção anual de carnes deve aumentar em mais de
200 milhões de toneladas até alcançar os 470 milhões de toneladas, de acordo
com o Órgão da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
– FAO/ONU (FAO, 2016).
Neste cenário, o posicionamento do Brasil torna-se primordial para que
possa ser superado esse déficit alimentar. O Brasil está entre os principais
players no mercado internacional de carnes, junto com China, União Europeia e
Estados Unidos, com destaque para as carnes bovina, suína e de frango.
Comparando-se a produção de peixes com outras carnes, verifica-se a
pequena participação do setor no país. Enquanto a produção de peixes atingiu
produção recorde de 480 mil toneladas em 2015 (IBGE, 2016), no mesmo ano,
segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA (2016), os setores
de produção de carne de frango (12,69 milhões de t), bovina (10,10 milhões de
t) e suína (3,47 milhões de t) obtiveram números muito maiores.
A FAO alega que o Brasil deverá ser um dos grandes responsáveis pela
produção de pescado, estimando ao país uma parcela de 20 milhões de
toneladas anuais de pescado a serem produzidas até 2030.

No Brasil, de acordo com Kubitza (2015), a piscicultura tem apresentado
crescimento de quase 10% ao ano, no período que compreende 2004 a 2014.
Dentre as diversas espécies produzidas, a produção de tilápia tem se destacado,
crescendo em média 14,20% ao ano, no mesmo período (Figura 1).
Figura 1 – Crescimento médio anual da produção de carnes no Brasil, no
período entre 2004 e 2014.
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Fonte: Kubitza (2015)

Os dados do panorama atual e projetados no cenário futuro corroboram a
crescente necessidade de mão de obra técnica especializada. Os profissionais
das áreas de Medicina Veterinária e Agronomia tem importante papel no
crescimento e estruturação dessas cadeias produtivas.
No entanto, a atuação no setor de produção aquícola ocorre concorrente
a outros profissionais, como Engenheiros de Pesca, Engenheiros de Aquicultura,
Zootecnistas, dentre outros profissionais habilitados para atuar nessa área.
Assim, a formação específica do profissional não é garantia de atuação
no

setor,

havendo

então

a

necessidade

de

buscar

conhecimentos

complementares aos discutidos em sala de aula. Atualmente, o Curso de
Medicina Veterinária conta apenas com uma disciplina de “Produção de
Organismos Aquáticos”, com carga horária de 40 horas, ministrada pelo

professor Eduardo Schulter. Já o curso de Agronomia não possui disciplina
específica relacionada ao tema.
Portanto, o estabelecimento do grupo vai ao encontro da premissa da
Faculdade ICESP em formar profissionais mais preparados ao mercado de
trabalho e com maiores aptidões para as diversas áreas de atuação inerentes a
Medicina Veterinária e Agronomia.

4. Referencial teórico
A produção de organismos aquáticos tem conquistado cada vez mais
espaço na produção de proteína animal. A exemplo disso, a tilapicultura, que se
tornou a mais viável e proeminente atividade da aquicultura nacional tem
crescido nos últimos anos cerca de 10% ao ano, conforme demonstra os dados
do IBGE (2017), representados na Figura 2.
Figura 2 – Crescimento da tilapicultura no Brasil, no período entre 1995 e 2016.
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Apesar do ótimo desempenho de algumas cadeias produtivas de
produção de organismos aquáticos como a citada tilapicultura (Figura 3), há uma
grade de déficit de conhecimento relacionado as cadeias produtivas da
aquicultura como um todo. O campo de atuação dos profissionais ligados a
produção é abrangente, podendo o profissional atua na produção de insumos,
na própria produção animal, na inspeção animal e também nos setores de
logística, comercialização e vendas técnicas.

Figura 3 – Modelo simplificado da cadeia produtiva da tilápia.
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No setor de produção de insumos a atuação destes profissionais está
ligada ao desenvolvimento e produção de insumos como rações animais
específicos para as diversas espécies produzidas, bem como na produção de
medicamentos como vacinas, pré-bióticos, pró-bióticos, antibióticos, fertilizantes,
e outros insumos químicos que necessitam de mão de obra qualificada e com
conhecimentos específicos da atividade.
Há também espaço para atuação na comercialização e assistência
técnica de insumos aos produtores, cada vez mais necessárias com os sistemas
de vendas técnicas e de integração entre indústria e produção, já bastante
estabelecidas em cadeias mais desenvolvidas como a do frango.
Outro setor proeminente de atuação dos profissionais junto ao setor de
insumos é o melhoramento animal. Desde a década passada o Brasil tem
investido em melhoramento genético dos plantéis de peixes de cultivo através
do projeto Bases Tecnológicas para o Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura no Brasil – Aquabrasil, da EMBRAPA, em parceria com diversas
instituições e universidades brasileiras.
O projeto permitiu o estabelecimento de programas de melhoramento
genético

das

espécies

tambaqui

(Colossoma

macropomum),

cachara

(Pseudoplatystoma reticulatum) e do camarão branco (Litopennaeus vannamei),
além de fortalecer o programa de melhoramento genético de tilápias do Nilo,
implantado na Universidade Estadual de Maringá – UEM.
No setor de produção aquícola, há inúmeros empreendimentos
estabelecidos no país, somado ao crescente interesse de produtores e
empresários de outras áreas em ingressar na atividade.
Na produção aquícola ainda há um déficit de profissionais que entendam
a produção como um todo, atuando diretamente na produção e melhoria dos
processos produtivos. Há também espaço para maior discussão relacionada a
sanidade aquícola.
Para que haja um maior controle das questões de sanidade e
biossegurança há necessidade de profissionais que atuem diretamente na
observação de sinais clínicos e de dados de produtividade, essenciais ao
diagnóstico precoce de enfermidades, o que permite a implementação de
medidas que impeçam a entrada e a disseminação de doenças exóticas, bem
como o impedimento da disseminação de doenças entre cultivos.
A atuação do Médico Veterinário no setor se dá também na emissão de
Guias de Transporte Animal – GTA nos órgãos de defesa animal, bem como no
diagnóstico e vacinação animal.
No setor de processamento e beneficiamento do pescado os profissionais
atuam nas indústrias de pescado, como fiscais agropecuários, através do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Desta forma, conforme discutem Shioshi et al. (2017) existem um
interesse crescente dos médicos veterinários na aquicultura, principalmente nas
questões relacionadas a sanidade de peixes, camarões, moluscos e outros
organismos aquáticos.
Shioshi et al. (2017) complementam ainda que a presença de profissional
capacitado é fundamental para orientar o produtor na detecção de eventuais
problemas na produção.

Devido ao crescente interesse e aumento do número de profissionais
atuando na aquicultura, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
publicou a Resolução nº 1165, de 11 de agosto de 2017, regulamentando a
atuação do Médico Veterinário na atividade.
Já no setor de aquariofilia, de acordo com um levantamento da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o Brasil tem
4800 criadores comerciais de peixes ornamentais, sendo que 80% deles ficam
na zona rural, onde os tanques se espalham em áreas de 3.000 m² a 10.000 m².
Nas cidades, os criadouros são bem menores, com no máximo 200 m². Entre as
espécies mais procuradas estão o betta, o guppy, o kinguio, as carpas douradas
e o acará-disco. As unidades podem custar de R$ 0,50 até, em casos raros, R$
10 mil.
Sendo assim, há uma crescente necessidade em inserir esses
profissionais neste setor com grande potencial de atuação dos profissionais
formados pela Faculdade Icesp.

5. Metodologia
O Grupo de Pesquisa “Laboratório de Organismos Aquáticos –
LOA/ICESP” iniciou suas atividades em 2016. Desde início deste ano vem
ampliando sua atuação com a inclusão de novos membros, novas linhas de
pesquisa e promoção de seminários relacionados a produção de organismos
aquáticos.
Desta forma, a metodologia de atuação do grupo deverá ter algumas
modificações com maior inclusão de pesquisas com entidades parceiras, sendo
que podemos estabelecer as seguintes diretrizes:


Promoção e participação em seminários, semanas acadêmicas e
congressos;



Pesquisas em diferentes áreas da produção aquícola, seja na
aquariofilia ou na produção animal;



Atuação com entidades parceiras na promoção de estágios, saídas
e dias de campo, dentre outras ações junto aos produtores.

O grupo seguirá com os trabalhos de pesquisa no Laboratório, localizado
no Icesp, na Unidade de Águas Claras. Além disso, é intuito do grupo aumentar
a influência nas pesquisas e na extensão no Distrito Federal, Entorno e Estado
do Goiás, por meio de intercâmbios e estágios dos discentes em parceiros.

6. Resultados esperados
O Grupo de Pesquisa “Laboratório de Organismos Aquáticos –
LOA/ICESP” pretende dar continuidade e ampliar a atuação no setor de
produção de Organismos Aquáticos, tendo como resultados esperados os
seguintes pontos:


Promover

a

pesquisa

e

a

iniciação

científica,

gerando

conhecimento não só para o aluno da Faculdade Icesp, bem como
para a comunidade acadêmica em geral;


Capacitar os alunos para o mercado de trabalho e para atuação na
aquicultura e nos elos a montante e a jusante das cadeias
produtivas aquícolas;



Possibilitar ao aluno a vivência junto aos produtores rurais,
ampliando as trocas de conhecimento e ajudando assim a
desenvolver a atividade aquícola;



Mobilizar a comunidade acadêmica sobre questões ligadas ao
desenvolvimento sustentável, mais particularmente da importância
da aquicultura para o meio ambiente;



Promover cursos, congressos, seminários, dias e saídas de campo
junto aos produtores e instituições de conhecimento no tema;



Propor cursos de qualificação profissional vinculados e ao encontro
dos interesses da Faculdade Icesp.

7. Histórico
O LOA/ICESP foi instituído em 2016 e completa em junho 2 anos de
atividades. Nesse período o grupo contribuiu para produção de artigos, estágios,
trabalhos de conclusão de curso, saídas de campo, seminários, dentre outras
atividades.

No ano de 2018 houve uma reformulação nos componentes. Foram
incorporados alguns pesquisadores internos e externos, aumentando a
composição a atuação do grupo. Fizeram parte do LOA no primeiro semestre os
componentes listados na tabela a seguir.
Tabela 1 – Componentes do LOA/ICESP no primeiro semestre de 2018.
Nome

Função

Instituição

Formação

Eduardo Pickler
Schulter

Docente

ICESP

Eng. de Aquicultura,
MSc.

ICESP

Méd. Veterinário,
MSc.

Coordenador
Luiz Gustavo Florencio
(Med. Veterinária)
João Bosco Pereira

Docente

ICESP

Méd. Veterinário,
MSc.

Maria Fernanda Nince
Ferreira

Pesquisadora

UnB

Bióloga, PhD.

Ângelo Augusto
Procópio Costa

Extensionista/Pesquisador

Seagri-DF

Méd. Veterinário,
MSc.

Naiara da Silva
Carvalho

Med. Veterinária (10º
sem.)

ICESP

Graduanda

Elizabeth Souza
Ribeiro

Med. Veterinária (8º sem.)

ICESP

Graduanda

Letícia Adriele dos
Santos Viana

Med. Veterinária (1º sem.)

ICESP

Graduanda

Barbara Marques
Pinheiro Resende

Med. Veterinária (1º sem.)

ICESP

Graduanda

Thiago Alencar Borba

Med. Veterinária (8º sem.)

ICESP

Graduando

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Grupo do LOA/ICESP estão o
desenvolvimento de pesquisas com peixes ornamentais, com os seguintes
temas:


Avaliação dos parâmetros hematológicos de alevinos de tilápias
(Oreochromis niloticus) suplementados com pré e probióticos;



Determinação da concentração mínima do 17 alfa metil
testosterona para a reversão sexual, por banho de imersão, em
Betta splendens (Regan 1910);



Determinação as concentrações mínimas dos anestésicos eugenol
e mentol avaliando a resposta comportamental na espécie
ornamental, Carassius auratus;



Avaliação da influência da cor sob o comportamento de alevinos de
tambaqui (Colossoma macropomum).

Além dos projetos propostos no estabelecimento do grupo de pesquisa foi
desenvolvido e submetido o projeto “Desenvolvimento de pacote tecnológico
para produção de peixes ornamentais como alternativa para o produtor
rural”, submetido ao “Edital 02/2018 - Bolsa de Iniciação Científica”.
Ainda, na linha de desenvolvimento de espécie ornamentais, foi iniciado
projeto de ambientação do “Peixe Zebra” ou “Paulistinha”, o Danio zebra.
No âmbito das atividades de extensão foram realizados no primeiro
semestre 2 seminários com temas relacionados diretamente a medicina
veterinária e a aquicultura.
O primeiro seminário, intitulado “Sanidade na Piscicultura”, foi realizado
no dia 05/04. Como atividade do grupo foi feita a organização da mesma e
divulgação, conforme cartaz abaixo.
Figura 4 – Cartaz do evento “Sanidade na Piscicultura”.

Foi realizado também o seminário “Atuação do Médico Veterinário na
Aquicultura – Med. Vet. Rui Donizete, conforme figura abaixo.

Figura 5 – Cartaz do evento “Atuação do Médico Veterinário na Aquicultura”.

Outro eixo de atuação são as saídas de campo, realizadas para
pisciculturas e centros de pesquisa no DF e Entorno. Alunos do grupo de
pesquisa do LOA/ICESP participaram também das saídas de campo da
disciplina de Produção de Organismos Aquáticos nos seguintes locais:


22/03 – Granja do Ipê (Seagri-DF) / Núcleo Bandeirante – DF;



24/03 – Piscicultura / Águas Lindas – GO;



21/96 – Piscicultura Água Doce / Santo Antônio do Descoberto – GO.
Nessas oportunidades os alunos e membros dos grupos de pesquisa

puderam conhecer na prática a atuação dos produtores e dos especialistas em
reprodução e produção de peixes.
Outro foco do projeto é proporcionar aos integrantes do grupo
intercâmbios com empresas da aquicultura que são referência em produção.
Desta forma, foi encaminhada para estágio a aluna Naiara Carvalho para estágio
nas empresas Lake’s Fish e Aquaporto.

A Lake’s Fish, localizada nas margens do Reservatório da UHE de Serra
da Mesa, município de Niquelândia, estado do Goiás, é referência na produção
tilápia em tanques-rede. A empresa atua também no processamento de tilápia,
sendo inspecionada pelo MAPA através do Serviço de Inspeção Federal – SIF e
tem autorização para exportação de produtos à base de tilápia, principalmente o
filé de tilápia congelado.
A aluna pode conhecer também a Aquaporto, empresa parceira da Lake’s
Fish que se dedica a reprodução e fornecimento de alevinos, com reconhecido
trabalho de melhoramento genético, pioneiro no país.
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9. Anexos
FEVEREIRO 2018
REUNIÕES

REFORMA, ADEQUAÇÃO E EXPERIMENTOS

MARÇO 2018
REUNIÕES

MANUTENÇÃO DE EXPERIMENTOS

SAÍDAS DE CAMPO

ABRIL 2018
SEMINÁRIO

SAÍDAS TÉCNICAS – AGROBRASÍLIA

VISITA TÉCNICA – UNB

MAIO 2018
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EXPERIMENTOS

SEMINÁRIOS

ALUNA ENVIADA PARA LAKE’S FISH E AQUAPORTO

JUNHO 2018
SAÍDAS DE CAMPO

AULAS PRÁTICAS

