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RESUMO: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar a eficiência do eugenol como anestésico 

para duas classes de tamanho do acará severo, Heros severus, e verificar qual a dose mais eficiente 

no tempo de indução e recuperação à anestesia. Foram utilizados 120 indivíduos de H. severus, 

alevinos (n=60) com 0,07 ± 0,01 g e 1,3 ± 0,29 cm e adultos (n=60) com 25,2 ± 0,86 g e 8,2 ± 0,12 

cm. Os alevinos foram transferidos aleatoriamente para seis aquários de 60L em densidade de 

estocagem de 10 exemplares por aquário. Da mesma forma, os adultos, para seis aquários de 200L, 

em densidade de estocagem de 10 exemplares por aquário. Realizou-se os experimentos em 

delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos (50; 75; 100; 125; 150 e 175 mg L-1 de 

eugenol) e 10 repetições, sendo cada peixe a unidade experimental. Todas as concentrações de 

eugenol testadas foram eficientes em induzir alevinos e adultos ao estágio de anestesia profunda. Para 

realização de manejos de curta e de longa duração com alevinos, é recomendado a concentração de 

50 mg L-1 de eugenol. Para os adultos, recomenda-se a concentração de 50 mg L-1 para procedimentos 

de curta duração e 75 mg L-1 para procedimentos de longa duração. 

 

Palavras-chave: Ciclídeo amazônico; Anestesia leve; Anestesia profunda; Óleo de cravo. 

 

 

ABSTRAT: The aimed of this study was to evaluate the eugenol efficiency as anesthetic for two size 

classes of ornamental fish severum, Heros severus and find what the most effective dose in the 

induction time and anesthesia recovery. Were used 120 individuals of H. severus, fingerlings (n=60) 

with 0.07 ± 0.01g and 1.3 ± 0.29 cm and adults (n=60) with 25.2 ± 0.86 g and 8.2 ± 0.12 cm. The 

fingerlings were transferred randomly to six aquariums 60L at a stocking density of 10 fish per 

aquarium. Similarly, the adults, were transferred to six 200L aquaria, at the same stocking density. 

The experiments were conducted in a completely randomized design with six treatments (50; 75; 100; 

125; 150 and 175 mg L-1 of eugenol) and 10 repetitions, being each fish the experimental unit. All 

eugenol concentrations tested were effective in inducing fingerlings and adults to profound anesthesia 

stage. For short and long management with fingerlings, is recommended the concentrations of 50 mg 

L-1 of eugenol. For adults, the concentration of 50 mg L-1 is recommended to short duration 

management and 75 mg L-1 to long duration management. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

No ramo da aquariofilia, o Brasil possui importância como grande exportador de peixes 

ornamentais, devido aos milhões de peixes que são coletados na Bacia Amazônica, em especial na 

região de Barcelos-AM, onde uma fatia representativa da economia do município é atribuída à pesca 

de peixes ornamentais (CHAO et al., 2001). Com relação à produção em cativeiro, atualmente, o 

maior polo produtor brasileiro de peixe ornamental localiza-se no estado de Minas Gerais, na região 

da Zona da Mata Mineira, sendo Patrocínio de Muriaé um dos municípios mais relevantes nesta 

atividade (CARDOSO, 2012). Estudo realizado pela Associação de Aquicultores de Patrocínio de 

Muriaé (AAQUIPAM) em 2006 estimou a existência de mais de 350 produtores na região, 

prevalecendo pequenos criatórios, com média de 2 a 3 hectares cada (CARDOSO e IGARASHI, 

2009). A ausência de produção técnica e científica sobre o assunto reflete em deficiências, como a 

falta de protocolos de manejo, reprodução, nutrição e bem estar desses indivíduos, demostrando 

subutilização do potencial de uma gama de espécies para aquariofilia.  

Dentre as espécies amazônicas com potencial para piscicultura ornamental, destaca-se o acará 

severo. Segundo a descrição da espécie feita por Heckel em 1840, a espécie pertence ao reino 

Animália, filo Chordata, classe Actinipterygii, ordem Perciformes, família Cichlidae, gênero Heros e 

espécie Heros severus. A espécie é encontrada em toda a Amazônia, na Guiana, na Bacia do Orinoco 

na Venezuela, e na bacia do Tocantins no leste do Brasil (KULLANDER, 1986). Os indivíduos dessa 

espécie são comprimidos lateralmente, com um corpo estreito e peito achatado, quando vistos de 

frente. Os olhos são relativamente grandes na lateral da cabeça. Os juvenis apresentam oito bandas 

negras verticais claramente definidas ao longo do corpo. Quando adultos, após atingirem a maturidade 

sexual, ocorre uma variação na intensidade da cor. Os machos são mais coloridos, com nadadeiras 

em tons de vermelho e laranja, e presença de coloração vermelho em mosaico pelo corpo. A fêmea, 

por sua vez, é geralmente menor e menos colorida, com tom de verde oliva claro predominante. No 

período reprodutivo as fêmeas apresentam alteração na coloração, com escurecimento da região 

dorsal e lateral, ficando esta região com coloração verde oliva escura, assim como a região ventral, 

que por sua vez apresenta intensificação na coloração amarela. 

Em pisciculturas e centros de pesquisas, inúmeros procedimentos de manejo são realizados com 

os peixes: biometrias, transporte, repicagem e coletas de sangue (MYLONAS et al., 2005). Devido a 

isso, a utilização de anestésicos tem se tornado uma ferramenta cada vez mais comum na piscicultura 

ornamental, por possibilitar com mais tranquilidade a realização dessas operações. Atualmente, 

muitos produtos químicos são utilizados como anestésicos para peixes. Entre eles, os mais comuns 

são a tricaína metanosulfato (MS-222), a quinaldina e o eugenol (VELISEK et al., 2006). O eugenol 

(metoxifenol 4-alil-2), principal princípio ativo encontrado no óleo de cravo, destaca-se dentre os 

demais por ser um produto natural, derivado do caule, folhas e flores da árvore Eugenia 

caryophyllata, podendo compreender de 70 a 90% em peso do óleo de cravo. Entre as várias 

vantagens do uso do eugenol, destaca-se o fato do composto ser facilmente adquirido no mercado, 

apresentar baixo custo, além de ser seguro para o meio ambiente e o manipulador (ROUBACH et al., 

2005). Assim, devido a comprovada eficiência e vantagens operacionais, diversos estudos vêm sendo 

realizados utilizando o eugenol como anestésico para peixes de corte. No entanto, ainda são escassos 

na literatura estudos deste anestésico para espécies ornamentais.  

Desta forma, com o presente trabalho, buscou-se analisar a eficiência do eugenol como 

anestésico para o peixe ornamental amazônico acará severo H. severus, em duas classes de tamanho, 

e verificar qual a dose mais eficiente no tempo de indução e recuperação à anestesia desta espécie. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 
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Um total de 120 indivíduos de H. severus foram divididos em duas categorias: alevinos (n = 60; 

0,07 ± 0,01 g; 1,3 ± 0,29 cm) e adultos (n = 60; 25,2 ± 0,86 g; 8,2 ± 0,12 cm). Alevinos e adultos 

foram selecionados em tamanhos homogêneos e divididos aleatoriamente em seis aquários de 60 L 

para alevinos (10 espécimes por aquário) e seis aquários de 200 L para adultos (10 espécimes por 

aquário). Após 15 dias de aclimatação, os experimentos foram conduzidos em delineamento 

inteiramente casualizado, com seis concentrações de eugenol: 50, 75, 100, 125, 150 e 175 mg L-1 e 

10 repetições. Cada peixe correspondeu a uma unidade experimental. 

Para a preparação da solução estoque, o eugenol (Escamaforte®) foi diluído em etanol (99,5 ° 

GL) na proporção de 1:10 (eugenol: etanol). O experimento foi conduzido às cegas, sem 

conhecimento de quais concentrações eram testadas em cada momento, afim de não tornar as analises 

tendenciosas. Em ambas as classes de tamanho (alevinos e adultos), dois aquários com aeração 

constante foram usados para anestesia e recuperação. O aquário de indução de alevinos continha 1 L 

de água, a qual foi adicionada a solução anestésica em diferentes concentrações de acordo com os 

tratamentos, enquanto o aquário de recuperação continha 2 L de água livre de anestésico. Da mesma 

forma, o aquário de indução do adulto continha 5 L de água adicionada para a inclusão da solução 

anestésica nas diferentes concentrações de acordo com os tratamentos, o aquário de recuperação 

continha 10 L de água livre de anestésico. 

Os sinais de indução à anestesia profunda e recuperação dos animais foram observados de 

acordo com Mitjana et al. (2014). Os tempos (latências) para os estágios de anestesia leve e profunda 

e recuperação foram monitorados com cronômetro digital. Após os testes, os peixes foram observados 

por até 96 horas para verificação da taxa de mortalidade. 

A normalidade e homogeneidade dos dados foram determinadas pelos testes de Shapiro-Wilk e 

Levene, respectivamente. Os dados foram submetidos a analise de variância, ANOVA two-way, 

sendo concentração de eugenol e classes dos peixes consideradas como fatores. Para os dados que 

demonstraram significância (P <0,05), foi realizado teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Independente da concentração testada, foi observado 100% de sobrevivência dos alevinos e 

adultos de H. severus após 96 horas da indução anestésica (Figura 1). O ideal é que o anestésico seja 

eficaz sem representar riscos para a sobrevivência dos peixes pós-anestesia. Nossos resultados 

corroboram com outros estudos, que avaliaram a utilização do eugenol como anestésico para acará 

bandeira Pterophyllum scalare (MITJANA et al., 2014) e oscar Astronotus ocellatus (SILVA-

SOUZA et al., 2015), sendo que também não foi relatada mortalidade durante nem após a realização 

do experimento. 

As concentrações de eugenol influenciaram (P <0,05) o tempo de indução de alevinos e adultos 

de H. severus a anestesia leve. Alevinos expostos a 50 mg L-1 de eugenol apresentaram maior tempo 

de indução (50,60 ± 11,7 s) durante anestesia leve (Figura 1). Para adultos, o tempo de indução à 

anestesia leve nos peixes expostos a 50 mg L-1 de eugenol foi maior (77,00 ± 11,5 s) que no peixes 

expostos a maiores concentrações do anestésico (Figura 1). No presente estudo, e independentemente 

do tamanho do peixe, concentrações crescentes de eugenol reduziram o tempo para anestesia leve. A 

concentração de 50 mg L-1 de eugenol foi eficiente para induzir anestesia leve em período de tempo 

adequado, tanto em alevinos quanto em adultos de H. severus, o que está de acordo com relatos 

anteriores para outras espécies de clima tropical, como o tambaqui Colossoma macropomum (INOUE 

et al., 2011) e o pacu Piaractus mesopotamicus (ROTILI et al., 2012). 
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Figura 1. Valores médios (± DP) do (s) tempo (s) de indução para anestesia leve e profunda e 

recuperação de alevinos e adultos de H. severus expostos a banhos de eugenol em diferentes 

concentrações. Para cada concentração e estágio da anestesia é apresentado um n = 20 (10 alevinos e 

10 adultos); para cada classe de tamanho e estágio da anestesia é apresentado um n = 60 (10 para cada 

concentração). Letras maiúsculas denotam diferenças significativas entre as classes de tamanho 

dentro da mesma concentração, enquanto letras minúsculas indicam diferenças significativas entre as 

concentrações dentro da mesma classe de tamanho (ANOVA two-way, teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade). 

 

Houve efeito significativo (P <0,05) da concentração de eugenol no início da anestesia 

profunda, tanto para os alevinos de H. severus quanto para os adultos. Para os alevinos expostos a 50 
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(143,50 ± 16,3 s) e 75 mg L-1 (359,50 ± 90,4 s), os tempos de indução para anestesia profunda foram 

maiores que os de outras concentrações testadas. Os adultos expostos a 150 (109,30 ± 26,5 s) e 175 

mg L-1 (82,10 ± 16,1 s) apresentaram o menor tempo até a anestesia profunda (Figura 1). Os alevinos 

atingiram a anestesia profunda mais rapidamente em comparação aos adultos em todas as 

concentrações testadas. Segundo Zahl et al., (2009), os tempos de indução e recuperação da anestesia 

podem variar em função da massa corporal. Além disso, tem sido relatado que outros fatores como 

comprimento, forma, idade, sexo, estágio de maturação sexual e superfície das brânquias podem 

interferir nos resultados dos testes com anestésicos em peixes (ROOS e ROOS, 2008). Os anestésicos 

são absorvidos principalmente pelas brânquias (SUMMERFELT e SMITH, 1990) e espécimes 

menores têm maior área de superfície branquial em relação ao corpo (JAVAHERY et al., 2012). 

Assim, o influxo ou a absorção do anestésico provavelmente será mais eficiente e rápido em pequenos 

espécimes ou durante estágios iniciais de desenvolvimento, como observado neste estudo. 

Keene et al. (1998) sugerem que um anestésico deve ser eficaz em baixas concentrações, 

apresentar toxicidade somente em doses muito mais altas do que a dose efetiva e deve anestesiar o 

peixe rapidamente (aproximadamente 180 s), permitindo também rápida recuperação 

(aproximadamente 300 s). Segundo Sladky et al., (2001) a indução rápida garantirá uma recuperação 

mais segura e sem incidentes nos peixes, mesmo à custa de doses mais altas. Com exceção da 

concentração de 50 mg L-1, usada na indução dos adultos, todas as concentrações testadas foram 

suficientes para induzir anestesia profunda em menos de 180 segundos. A concentração de 75 mg L-

1 de eugenol foi suficiente para indução rápida à anestesia em adultos de H. severus, seguindo a 

recomendação proposta por Marking e Meyer (1985). 

As concentrações de eugenol influenciaram (P <0,05) os tempos de recuperação da anestesia 

profunda dos peixes em ambos as fases. A concentração de 50 mg L-1 permitiu o menor tempo de 

recuperação nos alevinos (277,00 ± 47,7 s). Quanto aos adultos expostos às concentrações de 50 e 

175 mg L-1, os tempos de recuperação foram significativamente maiores (385,20 ± 74,7 s e 342,50 ± 

74,3 s, repectivamente) em comparação aos tempos de recuperação dos peixes em outras 

concentrações (Figura 1). Em geral, observou-se relação positiva entre as concentrações dos 

anestésicos e a recuperação da anestesia profunda. Isto é semelhante ao que foi relatado em 

experimentos com alevinos de lambari A. altiparanae (PEREIRA DA SILVA et al., 2009), pacamã 

L. alexandri (RIBEIRO et al., 2013), tilápia O. niloticus (RIBEIRO et al., 2015) e acará-diadema G. 

brasiliensis (ROCHA et al., 2015), sendo que os peixes expostos a maiores concentrações de eugenol 

retomaram o equilíbrio normal e se recuperaram mais lentamente que aqueles expostos às menores 

concentrações. Assim, 50 mg L-1 de eugenol deve ser considerado para uso, uma vez que foi a única 

concentração em que os alevinos de severo recuperam dentro de 300 s, limite de tempo considerado 

seguro (KEENE et al., 1998). 

Por outro lado, o padrão de comportamento descrito acima não foi observado na recuperação 

de adultos de H. severus, o tempo de recuperação após a exposição à menor concentração (50 mg L-

1) foi estatisticamente semelhante à maior concentração (175 mg L-1). É bem conhecido que o eugenol 

tem efeito cumulativo devido à sua natureza lipofílica, acumulando-se nos tecidos adiposo 

(MITJANA et al., 2014). Por isso são metabolizados mais lentamente, o que é refle em processo de 

recuperação mais lento. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Todas as concentrações de eugenol utilizadas foram capazes de induzir anestesia em alevinos e 

adultos de H. severus. Com base nos resultados observados, recomenda-se utilizar a concentração de 

50 mg L-1 de eugenol para realização de manejos em alevinos e a concentração de 75 mg L-1 para 

realizar manejos em adultos de acará severo. 
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