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As intensificações das pisciculturas causam o desequilíbrio da tríade

patogênego/hospedeiro/ambiente criando condições para o surgimento de doenças. A bactéria

Aeromonas hydrophila, causadora da septicemia hemorrágica, quando inserida nos tanques é

capaz de provocar altas taxas de mortalidade, acarretando prejuízos nos cultivos de peixes. O

presente trabalho teve por objetivo avaliar a mínima concentração inibitória in vitro (MIC) do óleo

essencial de Lippia sidoides contra a bactéria.

Introdução

Metodologia

Inóculo de A. 

hydrophila 1 x 109 

UFC cultivado à 28ºC 

por 24 h

Solução de óleo 

essencial de L. sidoides

+ álcool de cereais  8%

•Diluições em 

triplicatas

•Controle positivo –

com bactéria

•Controle negativo –

álcool de cereais

➢ Em microplaca de 96 poços, realizou-se diluições seriadas da solução estoque no

fator 1:2 contendo previamente 200 µL do meio de cultura Luria-Bertani (LB), após

adicionou-se 20 µL de inóculo de A. hydrophila . A microplaca foi incubada à 28°C por

24 h, depois realizou-se leitura à olho nu.

Resultados e Conclusão

➢. Não observou-se turbidez nos poços onde o óleo essencial foi adicionado, e

crescimento das bactérias podem ser observados em todos os poços do controle positivo

e a partir da diluição 0, 016% no tratamento só com álcool de cereais.

➢Conclui-se que o óleo foi capaz de inibir o crescimento da bactéria em todas as

diluições testadas, este fato pode ser atribuído à presença majoritária do composto timol

(76,6%) na composição do óleo essencial uma vez que o poder bactericida deste

composto já é comprovado.
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