
 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         1 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 

EFEITO DO OLEO ESSENCIAL DE Cymbopogon  citratus (POACEAE) STAF DC EM 

ARGULIDEOS (CRUSTACEA , BRANCHIURA) ADULTOS 

Elcimara Cardoso Pereira 1; Elzamara de Castro Oliveira 2*; Jonas Silva Costa³ ; Lincoln 

Lima Corrêa 4;  Rosa Helena Mourão 5; Lenise Vargas Flores da Silva 6. 

 

¹elcimaracardoso94@gmail.com. Engenheira de Pesca. Mestre em Recursos Aquáticos Continentais 

Amazônicos/UFOPA. ²elzamara.olliveira@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFOPA. 

³jonaszootec@hotmail.com. Doutorando em Zootecnia/UNIOESTE. 4lincorre@gmail.com. Doutor em 

parasitologia/UNICAMP Docente do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas/UFOPA. 
5mouraorhv@yahoo.com.br. Doutora em Ciências Biológicas/UFPE. Docente do Instituto de Saúde Coletiva/UFOPA. 
6lenise.ufopa@gmail.com. Doutora em Ecologia e Recursos Naturais. Docente no Instituto de Ciências e Tecnologia 

das Águas-UFOPA.  

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos do óleo essencial de Cymbopogon 

citratus no controle de ectoparasitas de peixes pertencentes a família Argulidae (Dolops discoidalis 

e Argulus sp) adultos. Os argulideos foram obtidos de peixes infectados em ambiente natural e 

mantidos em caixas experimentais para o cultivo e posteriormente os testes in vitro, para o teste de 

toxicidade aguda CL50-24h foi realizado em cinco animais por repetição (três replica). As 

concentrações testadas foram 20 µg/L, 40 µg/L; 60 µg/L, 80 µg/L, 100 µg/L, 120 µg/L, 140 µg/L e 

160 µg/L do óleo essencial de C. citratus diluído em água e dois tratamentos controles (água e 

álcool). Após os experimentos foi realizado o Processamento histológico padrão em parafina, em 

cortes de 5um e coloração em Hematoxilina e Eosina. O óleo essencial de C. Citratus foi extraído 

das partes aéreas da planta pelo método de hidrodestilação em aparelho tipo Cleverger com tempo 

de fixação de 120 minutos. A Concentração Letal (CL50-24h) foi estimada por Probit através do 

programa SSPP6. O óleo essencial extraído do Cymbopogon citratus apresentou rendimento 

superior a 1%, e Monoterpenos Oxigenados como componentes majoritários, seguido dos 

Monoterpenos hidrocarbonetos. Os constituintes químicos majoritários é o Geranial (47,5%) 

seguido do Neral (35,6%) e Mirceno (6,7%). A mortalidade durante os testes toxicológicos agudos 

dos Argulus sp adultos expostos ao óleo essencial ocorreu a partir da concentração de 40 µg/L e 

acentuada no tratamento de 100 µg/L. A CL50-24h foi estimada em 67,97 µg/L. A mortalidade de 

Argulus sp e a concentração do óleo essencial usado obedece a equação Y = 101,468 / (1 + exp. (- 

(x-68,4407))/10,0694). O efeito da mortalidade dos Argulus sp adultos foi dependente da 

concentração (p < 0,01, R2= 0,9792).  A mortalidade nos Dolops discoidalis adultos expostos ao 

óleo essencial, ocorreu a partir da concentração de 40 µg/L, acentuada no tratamento de 80 µg/L. A 

CL50-24h foi estimada em 59,55 µg/L. A mortalidade do Dolops discoidalis e a concentração do óleo 

essencial usado obedece a equação Y = 100,1209 / (1 + exp. (- (x-45,1158)) / 9,2855). O efeito da 

mortalidade dos Dolops discoidalis adultos foi dependente da concentração (p <0,01, R2= 0,9933).  

Observa-se que os representantes da família Argulidae reagem diferente em relação a CL50-24h com 

óleo essencial de Cymbopogon citratus. Em relação ao tempo de ação do óleo sobre os argulideos, 

todas as mortalidades registradas ocorreram nos primeiros minutos de teste (<30 minutos). A 

estrutura que apresentou alteração morfológica foram os olhos compostos dos argulídeos, foi 

observado que os omatídeos tiveram alteração no formato, conforme a presença e o aumento da 

concentração do óleo essencial de Cympogon citratus na água. Estes resultados apontam que o óleo 

essencial de C. citratus é promissor no controle destes parasitos. 
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