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RESUMO: A utilização de produtos de origem natural tem sido intensificada na aqüicultura, como 

alternativa para melhoria na produção de peixes, através do uso como suplementos alimentares, 

inseticidas, anestésicos e sedativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do Hidrolato de 

Myrcia sylvatica (HMS), como sedativo em condições simuladas de transporte de juvenis de 

tambaqui (Colossoma macropomum) em diferentes densidades de carga. Os experimentos foram 

realizados na Unidade Agropecuária UAGRO-Santa Rosa/SEDAP- Santarém, Pará, Brasil. O 

Hidrolato foi obtido por meio da técnica de hidrodestilação, e posteriormente foi realizada a 

caracterização química por meio de cromatografia gasosa. Foram utilizados 2.160 juvenis de tambaqui 

(4.06±0.31cm) e peso (1.1±0.38 g) os quais foram submetidos a um jejum de 24h antes da 

simulação de transporte de 17h. Os juvenis foram colocados em sacos plásticos (3L), contendo 1L 

de água e o volume foi completado com oxigênio puro, em diferentes densidades de carga: 30 

(46.75±8.1g/L), 60 (93.5±16.3g/L) e 90 (140.25±24.5g/L) juvenis por litro em três concentrações 

de hidrolato de M. sylvatica (2.5, 5 e 7.5 %) diluídos em água e o grupo controle água (C.A). 

Amostras de água foram coletadas antes e após o transporte para verificação da amônia total, não 

ionizada, fluxo líquido dos íons Na+, K+ e Cl-, bem como verificada a sobrevivência logo após o 

transporte e após 24h. Os constituintes majoritários do HMS encontrados neste estudo (beta 

selineno (12.81%), trans calameneno (11.16%), alfa calacoreno (9.78%) e cadaleno (4.67%). Não 

houve diferença significativa na sobrevivência 0h e 24h após o transporte (p>0.05) entre os 

tratamentos e densidades de carga, apresentado médias 98±0,5 e 96±0,4 respectivamente, amônia 

total e não ionizada não mostraram diferença significativa com a densidade e entre os tratamentos, 

verificou-se os valores respectivos de 3,10±0,13 e 0,0033±0,00035(mg. L-1). Já o fluxo iônico (Na+, 

K+ e Cl-) foi menor a perda de íons (efluxo) no tratamento com 5% de HMS principalmente na 

maior densidade. O uso do HMS na concentração de 5% pode ser recomendado para transporte de 

juvenis de tambaqui de longa duração 17h. Apesar de não diferir significativamente do grupo 

controle no percentual de sobrevivência, todavia reduziu o efluxo dos íons de Na+ e K+ e Cl-, com 

isso mostrou-se um potencial redutor de estresse, promotor do bem estar animal e eficaz nas 

maiores densidades. Este trabalho é o primeiro estudo com o uso de hidrolato de Myrcia sylvativa 

com aplicação em manejo na aquicultura. 
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