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Resumo
Um dos principais problemas da criação de pirarucu em cativeiro é a
baixa sobrevivência de juvenis em decorrência de enfermidades e
manejo inadequado. Sendo assim, o objetivo desta proposta foi avaliar
as respostas fisiológicas do pirarucu tratado com rações suplementadas
com óleos essenciais de alfavaca, cipó-alho e alho, utilizadas para o
controle de parasitas, na tentativa de aperfeiçoamento das práticas de
manejo. Para isso, juvenis de pirarucu foram divididos em 12 tanques
d'água de 250 L, 9 pirarucus por caixa. Foram testados três óleos
essenciais: alfavaca, cipó-alho e alho. Os peixes foram alimentados
duas vezes ao dia por 40 dias; após o período experimental, os animais
passaram por biometria, assim como no início do experimento, para
avaliação do desempenho, e coleta de sangue para avaliação das
respostas fisiológicas. Os níveis de glicose e proteína plasmática,
contagens de eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM
e íons (Na+, K+ e Cl-) não apresentaram diferenças significativas,
indicando que esses peixes não sofreram estresse. Sendo assim, é
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possível concluir que o pirarucu é tolerante a rações suplementadas com
óleos essenciais de alfavaca, cipó-alho e alho, contudo os óleos não
favoreceram o crescimento nas concentrações e tempos testados.
Palavras-chave: piscicultura, alfavaca, cipó-alho, alho.

Introdução
O pirarucu, Arapaima gigas, é um dos maiores peixes da ictiofauna de
água doce do mundo. Possui hábito alimentar carnívoro, respiração
aérea obrigatória e chama atenção pelo seu rápido crescimento. Essa
espécie, há muito tempo, tem sido uma importante fonte de alimento
para os habitantes da Amazônia. De elevado valor econômico, o
pirarucu apresenta uma série de características positivas para a criação
intensiva em pisciculturas, dentre as principais: o rápido crescimento
(cerca de 10 kg no primeiro ano de criação); boa tolerância ao
adensamento e às condições de cultivo intensivo em ambientes
tropicais; capacidade de realizar a respiração aérea nas fases mais
avançadas do seu desenvolvimento, aproveitando o ar diretamente da
atmosfera, não dependendo do oxigênio dissolvido na água; fácil
adaptação ao consumo de alimentos balanceados e rações comerciais;
uma carne clara, magra, tenra, de alta qualidade e livre de espinhas
intramusculares; alto rendimento de filé (acima de 45%), superando o
rendimento alcançado pela maioria dos peixes atualmente cultivados no
País; elevada demanda e valor de mercado, com excelentes
perspectivas para o mercado internacional (SEBRAE, 2010). Apesar de
os pontos positivos serem atrativos, a criação de pirarucus apresenta
muitos problemas relacionados a doenças e parasitoses.
O uso de plantas medicinais na piscicultura é bastante antigo,
principalmente nos países asiáticos. Na China existe uma indústria
bastante importante que produz, beneficia e comercializa produtos à
base de plantas medicinais para peixes, os quais atuam no controle e
prevenção de doenças de importância econômica, como as infestações
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por Lernae sp., Argulus spp., Trichodina spp. e até a septicemia
hemorrágica em carpas (YIN et al., 2006). O alho vem sendo indicado
na piscicultura em diversos países para diferentes espécies de peixes.
No hemisfério norte há o relato do uso experimental do alho em larga
escala para o salmão, na prevenção de infestação do Lapeophtheirus
salmonis (BOXASPEN; HOLM, 1992). Há relato de aumento no
crescimento do kinguio (Carassius auratus) alimentado com ração
contendo 1% de alho cru (SASMAL et al., 2005). No Brasil, trabalho de
Laterça et al. (2002) descreve efeitos do alho na diminuição de
monogenea (Anacanthorus penilabiatus) nas brânquias de pacu
(Piaractus mesopotamicus), alimentado com 1 g e 2 g de alho em pó/kg
de ração. O principal componente medicinal do alho é a alicina, que
confere o cheiro característico do condimento. As propriedades
medicinais estão associadas principalmente ao estímulo da glutationa Stransferase, usualmente relacionada com os processos de detoxificação
de produtos gerados nas células ou xenobióticos, que são catalisados,
tornando-os menos tóxicos e mais solúveis em água, facilitando a
excreção. A maioria dos compostos medicinais do alho degrada-se com
o calor elevado, podendo perder alguns de seus efeitos antibacterianos.
O dialil sulfito e o dialil trisulfito são outros compostos do alho também
envolvidos na função imunoestimulatória da proliferação de células T e
citocinas produzidas pelos macrófagos (QUINTAES, 2007).
O cipó-alho é uma planta tropical que ocorre principalmente na
Amazônia. Sua importância local está relacionada à utilização dessa
planta na composição de remédios caseiros para doenças respiratórias e
intestinais. Porém não há relato de uso dessa planta na composição de
produtos para peixes. O teor de óleos essenciais do cipó-alho é de 0,1%
a 0,2%, muito semelhante aos bulbos do alho. A composição química
do óleo essencial do cipó-alho é similar a do alho (XAVIER et al., 2003).
Outra planta que apresenta atividade antiparasitária é Ocimum
gratissimum, conhecida como alfavaca (GARG, 1997), amplamente
distribuída em regiões tropicais. O eugenol é o constituinte principal do
óleo de alfavaca (MATOS, 1998). É usado como anestésico, pois é
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rapidamente metabolizado e excretado (WAGNER et al., 2002), e como
antimicótico, antifúngico, além de propriedades antibactericidas
(ROSSET et al., 2005), sendo que, para peixes, até o momento só foi
testado como anestésico (INOUE et al., 2005).
A Amazônia apresenta grande diversidade de plantas medicinais e
conhecimento tradicional associado nas comunidades locais,
principalmente as descendentes de povos indígenas, que passam suas
informações verbalmente pelas gerações. Dessa forma, o uso de plantas
amazônicas desperta uma visão nova na prevenção e tratamento de
enfermidades em peixes, pois oferece alternativa do aproveitamento dos
produtos da floresta de maneira econômica e sustentável. Contudo, é
importante ter o conhecimento científico de como o animal irá
responder aos tratamentos. As respostas são indicadores fisiológicos de
estresse e avaliam se os animais estão conseguindo manter sua
homeostase e se estão tolerando os produtos testados.

Material e Métodos
Juvenis de pirarucu adquiridos na Piscicultura Santo Antônio foram
transferidos para o Laboratório Úmido da Embrapa Amazônia Ocidental
e lá permaneceram por 30 dias para adaptação antes do início do
experimento. Dividiram-se os animais em 12 tanques d'água de 250 L,
9 pirarucus por caixa. As caixas foram sorteadas para receber os
tratamentos, no total de três tratamentos com três repetições. Três
óleos essenciais foram testados: cipó-alho, alho e alfavaca. Os óleos
foram adicionados a rações comerciais. As três rações experimentais
foram compostas pela ração controle mais 0,2 mL de óleo essencial de
óleo alho por 10 kg de ração, 0,2 mL de óleo essencial de cipó-alho por
10 kg de ração e 0,2 mL de óleo essencial de alfavaca por 10 kg de
ração. Todos os óleos essenciais foram extraídos no laboratório de
plantas medicinais da Embrapa Amazônia Ocidental. Para a adição dos
óleos essenciais nas rações experimentais foram diluídos em 0,5 L de
álcool de cereais e borrifados na ração por pulverizador. Os peixes
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foram alimentados duas vezes ao dia por 40 dias, com abastecimento
de água em sistema fechado. Os parâmetros de qualidade da água
foram avaliados durante todo o período experimental. Os valores de pH
foram obtidos com auxílio de um peagâmetro da marca YSI
Enviromental (Modelo 100), as medidas de temperatura (°C) e oxigênio
dissolvido (mg/L) foram realizadas com oxímetro YSI 550-A. As
concentrações de alcalinidade (mg CaCO3/L) e dureza (mg CaCO3/L)
foram determinadas pelo método de titulação das amostras, e a amônia
total (mg/L) pelo método de endofenol. Após o período experimental, os
animais passaram por uma biometria, assim como no início do
experimento, para avaliação do desempenho. O sangue foi coletado por
punção caudal para avaliação das respostas fisiológicas.

Análises Hematológicas
Ÿ Hematócrito (Htc %): em capilar de vidro preenchido com sangue e
sedimentado de micro-hematócrito a 21.000 x g por 3 min. Os
valores foram calculados a partir de um cartão de leitura padronizado
e os valores foram expressos em %.
Ÿ Hemoglobina total (Hb): foi determinada misturando-se 10 mL de
sangue em 2mL de solução de Drabkin. Leitura óptica em
espectrofotômetro em 540 nm. Para o cálculo de hemoglobina total
foi utilizada a fórmula: HB total g% = O.D.540 x 1,6114 / 11 x FD,
onde OD = oxigênio dissolvido e FD = fator de diluição.
Ÿ Contagem de eritrócito (RBC): foi determinada adicionando-se 10 mL
de sangue a 2 mL de solução de citrato formol, misturando sem
hemolisar. A contagem foi feita em microscópio óptico, utilizando
câmara de contagem e lamínula especial (Câmara de Neubauer).
Ÿ Índices hematimétricos: foram obtidos a partir dos valores
determinados para hematócrito, concentração de hemoglobina e
número de eritrócito. De posse desses dados foram calculados os
índices hematimétricos de Wintrobe, como volume corpuscular médio
(VCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM).
Os valores obtidos foram aplicados nas seguintes fórmulas:
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VCM (volume corpuscular médio) = Ht x 10 / RBC
HCM (hemoglobina corpuscular média) = Hb x 10 / RBC
CHCM (concentração de hemoglobina globular média) = Hb x 100 /
Htc

Parâmetros osmorregulatórios
Ÿ Concentração catiônica: foi medida por fotometria de chama (Na+ e
K+).
Ÿ Concentração de Cl-: foi medida pelo kit reagente comercial, cujo
princípio é: o cloreto reage com tiocianato de mercúrio formando
cloreto mercúrico e tiocianato. O tiocianato, quando combinado com
os íons férricos, forma tiocianato férrico, de coloração amarela com
intensidade proporcional à concentração de cloretos, que é medida
em 570 nm.

Intermediários metabólicos
Ÿ Glicose: a determinação de açúcares redutores foi baseada no método
hidrolítico ácido de Dubois, realizada em ácido sulfúrico. Essa análise
consiste no emprego de um volume adequado de extrato, adicionado
de 500 µL de fenol 4,1% e 2,0 mL de ácido sulfúrico concentrado,
rapidamente adicionado ao meio de reação. Os tubos de reação foram
imediatamente resfriados em banho de água e a leitura óptica
realizada em 480 nm. A concentração de glicose foi estimada contra
um padrão de glicose contendo 100 nmoles.
Ÿ Proteína total: a concentração de proteína foi determinada pelo
método de Bradford, utilizando-se como padrão proteico albumina
sérica bovina. As concentrações foram determinadas em
espectrofotômetro a 595 nm em leitura de microplaca Dynex
Technologies, Inc. Serial no. ACXC3191.
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Ÿ Amônia total: a concentração de amônia foi determinada por
nesslerização, pela transferência de um volume adequado de extrato
plasmático em um volume final de 2,0 mL, ao qual se adiciona 0,5
mL de reativo Nessler. A leitura óptica foi realizada em 420 nm, e a
concentração, estimada contra um padrão contendo 100 nmoles de
cloreto de amônio, expressa em mmoles/mL de plasma.
As diferenças entre as médias dos tratamentos foram estabelecidas por
análise de variância (Anova) e as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão
Os parâmetros de qualidade da água durante todo o período
experimental permaneceram adequados ao equilíbrio orgânico dos
peixes (Tabela 1). Os resultados demonstram que não houve alterações
durante o período experimental, permanecendo dentro dos padrões
adequados (SIPAÚBA-TAVARES, 1995), comprovando a não
interferência nos resultados observados. Segundo Santos et al. (2009),
o uso de produtos naturais em dietas de peixes é promissor, mas este
tem diferentes ações no organismo animal, na dependência da
concentração dos princípios ativos, quantidade usada na dieta, forma de
utilização e forma de aplicação.
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água dos tanques de
tratamentos.
Parâmetro

Média

Oxigênio (mg/L)
pH
Temperatura (°C)
Amônia (mg/L)
Alcalinidade (mg CaCO3/ L)
Dureza (mg CaCO3/ L)

4,8
5,8
28,5
0,2
2,3
4,2
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Os dados das biometrias realizadas no início e término do período
experimental estão expressos na Tabela 2. Os tratamentos não
influenciaram o crescimento dos animais. Laterça et al. (2002) também
não observaram alteração significativa no ganho de peso de pacus (P.
mesopotamicus) alimentados com ração suplementada com alho. No
entanto, outras espécies como tilápia (Oreochromis niloticus), kinguio
(C. auratus) e truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) apresentaram ganho
de peso ao ser alimentadas com ração suplementada com alho
(SHALABY et al., 2006; SASMAL et al., 2005; NYA; AUSTIN, 2009).
Não foram encontradas referências na literatura de utilização dos óleos
essenciais de cipó-alho e alfavaca avaliando o desempenho de espécies
aquícolas. Os níveis de glicose, proteína plasmática, amônia, contagens
de eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM e íons
(Na+, K+ e Cl-) não apresentaram diferenças significativas, como pode
ser observado na Tabela 3, indicando que os pirarucus não sofreram
estresse. O número de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e o
consumo de oxigênio aumentam quando os peixes estão sob estresse e,
consequentemente, ocorre liberação de eritrócitos maduros,
aumentando assim o número de eritrócito, hematócrito e concentração
de hemoglobina (SAHU et al., 2007), o que não ocorreu no presente
estudo com pirarucu.
Tabela 2. Ganho de peso dos pirarucus tratados com rações
suplementadas com óleo de alfavaca, óleo de cipó-alho e óleo de alho.
Tratamentos
Controle
Óleo de Alfavaca
Óleo de Cipó-Alho
Óleo de Alho

Peso Inicial
(g)
525,60
479,60
440,17
470,25

±
±
±
±

47,0
41,8
45,4
40,5

Peso Final
(g)
732,37
639,27
646,86
646,79

±
±
±
±

22,7
41,7
79,8
58,4

Ganho de Peso
(g)
206,80
159,68
206,69
176,54
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Tabela 3. Parâmetros sanguíneos de pirarucus alimentados com alfavaca, cipó-alho e alho
na ração, após 40 dias de cultivo. Valores expressam média ± desvio padrão; n=12.
Letras iguais na mesma linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05).
Parâmetros

Controle

Alfavaca

Cipó-Alho

Alho

Amônia (µm/mL)
2,1 ± 0,4a
2,0 ± 0,3a
1,9 ± 0,4a
1,9 ± 0,2a
Proteína total (g/dL)
1,9 ± 0,3a
2,1 ± 0,2a
2,0 ± 0,3a
2,1 ± 0,3a
Glicose (mg/dL)
48,5 ± 19,4a
41,8 ± 16,1a
42,0 ± 18,1a
47,6 ± 11,7a
Eritrócitos (x 106µL) 1,90 ± 0,33a
1,75 ± 0,13a
1,93 ± 0,32a
1,85 ± 0,20a
Hematócrito (%)
28,3 ± 3,4a
30,3 ± 3,7a
30,7 ± 2,5a
30,9 ± 2,2a
Hemoglobina (g/dL)
9,3 ± 1,6a
11,0 ± 2,5a
10,8 ± 1,4a
10,2 ± 1,5a
VCM (µm3)
115,3 ± 15,4a 108,2 ± 16,3a 116,2 ± 20,4a 129,8 ± 18,0a
HCM (µg)
44,5 ± 9,8a
41,6 ± 8,5a
34,7 ± 7,2a
38,5 ± 6,3a
CHCM (%)
33,5 ± 8,7a
36,1 ± 6,5a
32,6 ± 7,3a
33,5 ± 3,7a
Na+(mEq/L)
70,1 ± 8,8a
63,7 ± 7,1a
76,0 ± 12,6a
73,4 ± 15,5a
K+
3,1 ± 0,8a
3,5 ± 1,1a
4,3 ± 1,3a
4,5 ± 1,9a
Cl115,8 ± 13,4a 114,5 ± 11,6a 110,3 ± 17,9a 122,5 ± 15,5a
Valores expressam média ± desvio padrão; n=12.
Letras iguais na mesma linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05).

Conclusões
É possível concluir que o pirarucu é tolerante a rações suplementadas
com os óleos essenciais de alfavaca, cipó-alho e alho, contudo os óleos
não favoreceram o crescimento nas concentrações e tempos testados.
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