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INTRODUÇÃO
As piperáceas são consideradas fontes para o desenvolvimento de novos produtos

naturais com grande potencial antiparasitário, incluindo antiprotozoários e anti-

helmínticos (Monzote et al., 2017; Corral et al., 2018). Contudo, é imprescindível avaliar

a toxicidade destes para peixes, analisando as alterações comportamentais e

histopatológicas dos órgãos após o período de exposição, determinando assim

concentrações seguras a serem plicadas na terapia contra os patógenos, sem afetar a

espécie não alvo (Santos, 2021).

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade aguda do óleo essencial de Piper

aduncum em juvenil de tambaqui, e avaliar as possíveis alterações histopatológicas em

suas brânquias.

MATERIAL E MÉTODOS 

Extração e caracterização química dos óleos essenciais

Figura 2. Delineamento experimental dos testes de toxicidade aguda do óleo essencial de

P. aduncum em C. macropomum.

Método da hidrodestilação em aparelho de Clevenger

Avaliação da toxicidade aguda do óleo essencial de P. aduncum

Delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e três 

repetições

RESUTADOS
Os principais compostos encontrados no óleo essencial de P. aduncum foram o dilapiol

(80,7%), (E)-cariofileno (4,6%) e miristicina (2,9%). A taxa de mortalidade e a

severidade dos danos nas brânquias de tambaqui foram proporcionais ao aumento das

concentrações do OE, com o valor de CL50-4h estimado em 48,17 mg L-1. Os principais

danos morfológicos observados nas brânquias de tambaqui, exposto a este óleo

essencial, foram: hipertrofia (12,13%) e hiperplasia das células do epitélio lamelar

(12,58%) (Figura 4).

CL 50 = 48,17 mg L-1

Os valores médios dos índices de alterações histopatológicos (IAH) foram

significativamente maiores (p < 0,05) no tratamento com 50 mg L-1 do OE de P.

aduncum em relação ao tratamento controle (Figura 5).

CONCLUSÃO

Concentrações do OE abaixo do valor de CL50-4 h podem ser utilizadas com parcimônia, 

em curtos períodos de exposição, para o tratamento de doenças na criação de tambaqui.
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Figura 1. Aparelho de Clevenger, momento da extração do

óleo essencial.

Figura 3. Concentração letal média (CL50) estimada para o óleo essencial de Piper aduncum

em juvenil de tambaqui após 4 horas de exposição.

Figura 4. Identificação dos danos histopatológicos observados nas brânquias de Colossoma

macropomum, após 4 horas de exposição ao óleo essencial de Piper aduncum.

Figura 5. Valores médios do índice de alteração histopatológica (IAH) nas brânquias de Colossoma macropomum,

OE de P. aduncum. Letras diferentes sobre a barra indicam diferença entre os tratamentos pelo teste de Dunn

(p<0,05).


