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A aquicultura encontra-se em constante expansão em nosso país e em nível mundial. 

Concomitante a esse crescimento, aumentou-se a ocorrência de bacterioses relacionadas a 

situações estressantes às quais os peixes são constantemente submetidos, tais como a alta 

densidade populacional nos viveiros, má qualidade de água e condições inadequadas de 

manejo, resultando em altas taxas de mortalidade e prejuízos aos piscicultores. A bactéria 

Aeromonas hydrophila é um dos principais agentes patogênicos na aquicultura, acometendo 

especialmente o jundiá (Rhamdia quelen). Os produtos naturais caracterizam uma fonte 

alternativa para o tratamento e/ou prevenção de doenças na medicina veterinária, tendo em 

vista as diversas vantagens que apresentam em comparação aos produtos de origem sintética. 

A espécie Hesperozygis ringens (Benth.) Epling (Lamiaceae), popularmente conhecida por 

“espanta-pulga” merece destaque, uma vez que seu óleo essencial é detentor de propriedades 

aplicáveis em aquicultura, como larvicida, antimicrobiana, antiparasitária e anestésica. Por 

esta razão, este estudo objetivou avaliar o potencial de extratos de H. ringens como 

antibacterianos em piscicultura. Para isso, as folhas foram coletadas, secas, moídas e extraídas 

sequencialmente com hexano e, posteriormente, etanol, em aparelho de Soxhlet. Os extratos 

concentrados foram mantidos em dessecador e liofilizados. A atividade antibacteriana in vitro 

dos extratos foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo. O extrato hexânico de H. 

ringens (EHHR) apresentou o melhor resultado nos ensaios in vitro e foi utilizado para o 

ensaio de sobrevivência in vivo, onde juvenis de jundiá experimentalmente infectados por A. 

hydrophila foram expostos a um único banho terapêutico contendo os diferentes tratamentos 

(EHHR a 15 e 30 mg/L; florfenicol a 4 mg/L). A mortalidade foi avaliada durante 7 dias. Para 

a identificação dos fitoconstituintes presentes na fração volátil do EHHR utilizou-se 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, já para quantificação dos mesmos, 

cromatografia gasosa com detector por ionização em chama. O EHHR demonstrou-se eficaz 

nos ensaios de suscetibilidade in vitro, apresentando fraca atividade antibacteriana 

(concentrações inibitórias mínima, CIMs, e bactericidas mínima, CBMs, entre 1600 e 6400 

µg/mL) frente a A. hydrophila, Aeromonas veronii, Citrobacter freundii e Raoultella 

ornithinolytica. Foram identificados seis constituintes fitoquímicos na fração volátil do 

EHHR, sendo que o monoterpenoide pulegona caracterizou-se como o majoritário. Este 

extrato permitiu uma taxa de sobrevivência relativa de 93,33% de jundiás infectados 

experimentalmente por A. hydrophila 7 dias após um único banho terapêutico a 30 mg/L, 

enquanto que o antimicrobiano florfenicol, promoveu uma taxa de 60%. O EHHR constitui 

uma fonte biodegradável promissora para o controle e tratamento de infecções bacterianas em 

aquicultura orgânica. 

 

 

Palavras-chave: “Espanta-pulga”. Extrato hexânico. Lamiaceae. Jundiá. Aeromonas 

hydrophila. 
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Aquaculture is constantly expanding in our country and worldwide. Concomitant to this 

growth, the occurrence of bacterioses related to stressful situations to which fish are 

constantly subjected, such as the high population density in nurseries, poor water quality and 

inadequate management conditions, has been increased, resulting in high mortality rates and 

damage to fish farmers. The bacterium Aeromonas hydrophila is one of the main pathogens in 

aquaculture, especially affecting the jundiá (Rhamdia quelen). Natural products characterize 

an alternative source for the treatment and/or prevention of diseases in veterinary medicine, in 

view of the various advantages they present compared to products of synthetic origin. The 

species Hesperozygis ringens (Benth.) Epling (Lamiaceae), popularly known as "espanta-

pulga", deserves special mention, since its essential oil has properties applicable to 

aquaculture, such as larvicide, antimicrobial, antiparasitic and anesthetic. For this reason, this 

study aimed to evaluate the potential of extracts of H. ringens as antibacterial in fish farming. 

For this, the leaves were collected, dried, ground and extracted sequentially with hexane and, 

later, ethanol, in Soxhlet apparatus. The concentrated extracts were kept in desiccator and 

lyophilized. The in vitro antibacterial activity of the extracts was evaluated by the broth 

microdilution method. The hexane extract of H. ringens (HEHR) showed the best result in the 

in vitro assays and was used for the in vivo survival assay, where jundiá juveniles 

experimentally infected with A. hydrophila were exposed to a single therapeutic bath 

containing the different treatments (HEHR at 15 and 30 mg/L; 4 mg/L florfenicol). Mortality 

was assessed for 7 days. For the identification of the phytochemicals present in the volatile 

fraction of the HEHR, gas chromatography coupled to mass spectrometry was used, for 

quantification of the same, gas chromatography with flame ionization detector. The HEHR 

was effective in in vitro susceptibility assays with weak antibacterial activity (minimal 

inhibitory concentrations, MICs, and minimal bactericidal, MBCs, between 1600 and 6400 

μg/mL) against A. hydrophila, Aeromonas veronii, Citrobacter freundii and Raoultella 

ornithinolytica. Six phytochemical constituents were identified in the volatile fraction of the 

HEHR, and the monoterpenoid pulegone was characterized as the majority. This extract 

allowed a relative survival rate of 93.33% of jundiás experimentally infected by A. hydrophila 

7 days after a single therapeutic bath at 30 mg/L, whereas the antimicrobial florfenicol, 

promoted a rate of 60%. EHHR is a promising biodegradable source for the control and 

treatment of bacterial infections in organic aquaculture. 
 

 

Keywords: “Espanta-pulga”. Hexane extract. Lamiaceae. Jundiá. Aeromonas hydrophila. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura é uma prática tradicional que data de séculos e refere-se a uma atividade 

multidisciplinar de cultivo de diversas espécies aquáticas, incluídos neste contexto plantas 

aquáticas, moluscos, crustáceos e peixes (OLIVEIRA, 2009). Já a piscicultura refere-se à 

criação específica de peixes (FRASCÁ-SCORVO e FILHO, 2011). Segundo dados da FAO 

(Food and Agriculture Organization), a pesca e a aquicultura têm demonstrado um 

crescimento exponencial em nosso país e em nível mundial, uma vez que caracterizam uma 

importante fonte de alimento, nutrição, renda e subsistência para diversas populações (FAO, 

2016). Todavia, disparidades no crescimento verificado entre diferentes países podem estar 

relacionados ao clima, gestão, mercado, ambiente social e instituições (NADARAJAH e 

FLAATEN, 2017). 

A produção mundial de peixes alcançou 171 milhões de toneladas em 2016, das quais 

88% foram direcionadas ao consumo humano (FAO, 2018). Tal fato contribui para o 

crescimento econômico/financeiro dos países produtores, possibilitando uma fonte de renda e 

subsistência a cerca de 59,6 milhões de pessoas em todo o mundo (FAO, 2018). Neste 

contexto, a China destaca-se como o país que mais contribui para a produção de pescados, 

sendo responsável pela produção de 45% da produção mundial (SEBRAE, 2015). O Brasil 

encontra-se no ranking de 14º maior produtor, e este cenário está em constante expansão, 

apesar do consumo per capita ser abaixo do recomendado pela FAO (12 kg/hab/ano) (FAO, 

2016; PEIXE BR, 2019). A região Sul apresentou um crescimento de 11,3% no setor de 

piscicultura em 2018, sendo que o jundiá (Rhamdia quelen) é uma espécie nativa que, apesar 

de pouco cultivada, tem sido o modelo experimental de diversos estudos farmacológicos 

(SEBRAE, 2015; BIANCHINI et al., 2017; BANDEIRA JUNIOR et al., 2019; PEIXE BR, 

2019). O incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis por meio de políticas públicas, o 

aumento da disponibilidade e a inserção de novos produtos, bem como o aumento da culinária 

japonesa são alguns fatores que têm favorecido o consumo de pescados em nosso país 

(SEBRAE, 2015). 

Contudo, a crescente demanda por pescados intensificou a piscicultura intensiva, cujos 

animais são submetidos, muitas vezes, a condições estressantes, como a alta densidade 

populacional nos viveiros, má qualidade da água e condições inadequadas de transporte e 

manejo (SILVA, 2010; NADARAJAH e FLAATEN, 2017). Tais condições afetam 
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diretamente a saúde e o bem-estar dos peixes, favorecendo o surgimento de doenças 

infecciosas (COSTA, 2011; SEGNER et al., 2012; OLUSOLA, EMIKPE e OLAIFA, 2013). 

O aumento da incidência de bacterioses contribui à utilização indiscriminada de 

antimicrobianos pelos piscicultores, os quais também fazem o uso de substâncias ilegais ou 

legalizadas para outras espécies animais, agravando o quadro de infecções, uma vez que há 

uma pressão seletiva entre as bactérias, que permanecem no ambiente aquático, com 

consequente surgimento de bactérias multirresistentes (BARCELLOS et al., 2008; 

SAPKOTA et al., 2008). Bactérias do gênero Aeromonas, além de serem importantes 

patógenos em aquicultura, também fazem parte da microbiota intestinal normal de peixes 

(ROMERO, FEIJOÓ e NAVARRETE, 2012). Por esta razão, a presença destas bactérias não 

é indicativa de doença, porém o tipo e o grau de estresse exercido sobre os peixes é 

considerado um fator que contribui para surtos de doenças, assim como a condição fisiológica 

do hospedeiro, a virulência bacteriana e o grau de resistência genética inerente a populações 

específicas de peixes (CIPRIANO, BULLOCK e PYLE, 2001; ROMERO, FEIJOÓ e 

NAVARRETE, 2012). 

Os produtos naturais têm sido alvo de busca por substâncias bioativas com 

propriedades farmacológicas aplicáveis na medicina veterinária, visando tratar e/ou prevenir 

enfermidades, assim como promover o bem-estar animal (SILVA et al., 2013; SUTILI et al., 

2015a; BANDEIRA JUNIOR et al., 2017). A utilização de substâncias oriundas de fontes 

naturais é caracterizada por apresentar menor potencial nocivo por serem biodegradáveis, de 

menor impacto ao meio ambiente, menor probabilidade de induzir efeitos adversos e capaz de 

causar efeitos aditivos, potenciadores e/ou sinérgicos quando em associação (YUNES, 

PEDROSA e FILHO, 2001). Adicionalmente, compostos naturais são constituídos por uma 

grande variedade de substâncias com mecanismos de ação distintos, dificultando o surgimento 

de resistência microbiana (YUNES, PEDROSA e FILHO, 2001). Neste âmbito, o Brasil 

merece destaque tendo em vista a sua ampla biodiversidade, que corresponde entre 10 a 20% 

das espécies vegetais estimadas no planeta (ROMÃO et al., 2015). 

 A espécie Hesperozygis ringens (Benth.) Epling, pertencente à família Lamiaceae e 

comumente conhecida por “espanta-pulga”, é de notória relevância para o uso em 

piscicultura, tendo em vista as diversas propriedades farmacológicas de seu óleo essencial 

(OE) comprovadas e aplicáveis neste setor, tais como larvicida (SILVA et al., 2014), 

anestésica (SILVA et al., 2013), antibacteriana (SUTILI et al., 2015a; BANDEIRA JUNIOR 

et al., 2017) e antiparasitária (BANDEIRA JUNIOR et al., 2017). Por esta razão, buscou-se 

avaliar o potencial antibacteriano de extratos obtidos das folhas de H. ringens por extração 
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com solventes frente a bactérias patogênicas aos peixes. Desta forma, pretende-se encontrar 

alternativas de origem natural eficazes para o controle de bacterioses em piscicultura, 

estimulando a redução do uso de antimicrobianos sintéticos convencionais. 

Concomitantemente, a descrição das atividades biológicas dessa espécie vegetal em risco de 

extinção pode permitir o estímulo ao seu cultivo e propagação, auxiliando na manutenção 

desta espécie com atividades farmacológicas de importância em piscicultura. 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.2.1 Desafios em piscicultura 

 

O fato de o setor de piscicultura estar em expansão, favorece a piscicultura intensiva, 

na qual os peixes frequentemente estão alocados em altas densidades de estocagem, com 

consequente aumento de disputas territoriais, aumento da quantidade de matéria orgânica e 

amônia e níveis de oxigênio reduzidos na água (SILVA, 2010; NADARAJAH e FLAATEN, 

2017). Hormônios imunossupressores, como o cortisol e catecolaminas, são liberados em tais 

condições (BALDISSEROTTO et al., 2014), o que propicia a instalação de doenças 

oportunistas, e, consequentemente, gerando prejuízos consideráveis ao piscicultor (LEIRA et 

al., 2017). 

Dentre os problemas sanitários que podem ocorrer em pisciculturas intensivas, os mais 

importantes são descritos na sequência. No entanto, cabe destacar que as perdas na 

aquicultura não são causadas apenas pela ocorrência de doenças. Como exemplo pode ser 

citada a predação por lavras de Odonata. Conhecidas como “libélulas”, constituem-se pragas 

que afetam os peixes nos estágios de larva, pós-larva e alevino, e são responsáveis por 

promover redução parcial ou total em populações de peixes (ZANIBONI-FILHO, 2000; 

SILVA et al., 2014). 

Doenças ocasionadas por vírus em piscicultura são tão avassaladoras quanto às 

ocasionadas por bactérias, porém não ocorrem com frequência no Brasil, já as doenças 

parasitárias costumam ser a causa de cerca de 8% das doenças em peixes 

(BALDISSEROTTO e NETO, 2004; LEIRA et al., 2017). A ictiofiríase, também conhecida 

como doença dos pontos brancos ou ictio, é uma parasitose causada pelo protozoário ciliado 

Ichthyophthirius multifiliis que ocasiona perdas econômicas em peixes comerciais e 

ornamentais (GARCIA et al., 2011b). Este protozoário localiza-se por toda a superfície 

externa do corpo e brânquias de seu hospedeiro, podendo ser visto a olho nu 
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(BALDISSEROTTO e NETO, 2004). Durante o período de reprodução, único momento em 

que se pode combater este patógeno, ele se rompe da epiderme e fixa-se a outro substrato, no 

qual se divide em formas infectantes que irão atacar outros jundiás (BALDISSEROTTO e 

NETO, 2004). As lesões na pele dos animais oriundas da saída do parasito em reprodução são 

consideradas uma porta de entrada para infecções secundárias ocasionadas por fungos, vírus 

e, principalmente, bactérias (MATTHEWS, 2005). Segundo Garcia et al. (2011a), a 

intensidade da infecção por este patógeno no jundiá (R. quelen) varia com o pH da água.  

O ectoparasito Gyrodactylus sp. ataca várias partes externas do corpo de peixes, 

podendo acarretar em mortandade dos mesmos (HEGGBERGET e JOHNSEN, 1982). De 

acordo com Luque (2004), outros parasitas podem acometer os peixes, tais como espécies dos 

gêneros Myxobolus, Henneguya e Kudoa, que formam cistos, contendo numerosos esporos, 

nas brânquias, órgãos internos e na musculatura de peixes. Baldisserotto e Neto (2004) 

relatam que o microcrustáceo Lernaea sp. é outro parasito que causa sérios problemas, 

especialmente em criações de jundiás, uma vez que ocasionam lesões externas que facilitam o 

aparecimento concomitante de infecções bacterianas. 

As doenças de origem bacteriana representam cerca de 80% dos casos de doenças em 

peixes e são as que acarretam em maior impacto econômico no setor de piscicultura 

(BALDISSEROTTO e NETO, 2004; LEIRA et al., 2017). Bactérias patogênicas para peixes 

normalmente estão presentes na água e na microbiota dos animais, porém desencadeiam 

enfermidades quando o hospedeiro se encontra debilitado, estando sujeito principalmente às 

infecções causadas por Aeromonas spp., Edwardsella spp., Flavobacterium columnare, 

Francisella spp. e Streptococcus spp. (LEIRA et al., 2016). 

Segundo Peixoto et al. (2012), o gênero Aeromonas spp. é constituído por bactérias 

oportunistas carreadoras de múltiplos fatores de virulência. Dentre as principais espécies de 

importância clínica destacam-se: A. hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, 

Aeromonas veronii e Aeromonas schubertii (PEIXOTO et al., 2012). Estas bactérias são 

consideradas invasores secundários, estabelecendo-se ao mesmo tempo em que outras 

infecções bacterianas, virais, parasitárias ou em virtude de problemas nutricionais ou de 

estresse (PAVANELLI et al., 2008). Atualmente, estes patógenos são considerados 

emergentes agentes primários, pois possuem mecanismos altamente específicos para 

promoção de doenças (LEIRA et al., 2017). 

Os jundiás são suscetíveis a diversas doenças, embora algumas ocorram mais 

frequentemente, como a ictiofiríase, ocasionada pelo protozoário I. multifiliis (GARCIA et al., 

2011b), e a infecção por A. hydrophila, (BARCELLOS et al., 2008). Outras bactérias, como 
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Citrobacter freundii e Raoultella ornithinolytica, já foram relatadas como a causa de morte de 

jundiás naturalmente infectados e a causa de intoxicação humana por histamina, em virtude 

do consumo da carne contaminada, respectivamente (KANKI et al., 2002; PÁDUA et al., 

2014; BANDEIRA JUNIOR et al., 2017). 

 

1.2.1.1 Aeromonas hydrophila 

 

A bactéria A. hydrophila apresenta-se na forma de bastonete Gram-negativo anaeróbio 

facultativo, sendo normalmente móvel com flagelos polares, apesar de algumas cepas serem 

não-móveis (VISWANATAN et al., 2015). Leira et al. (2016) relatam que se trata de uma 

bactéria não formadora de esporos, sendo catalase e oxidase positiva. A distribuição destas 

bactérias é cosmopolita, sendo comumente encontradas no intestino dos peixes, água e 

sedimentos de lagos ricos em matéria orgânica (BARCELLOS et al., 2008). 

O patógeno A. hydrophila é um dos principais agentes causadores de doenças em 

peixes, dentre eles incluem-se a tilápia, pacu, piracanjuba, e, especialmente, o jundiá, sendo a 

principal infecção bacteriana que acomete esta espécie de peixe (BARCELLOS et al., 2008; 

FIGUEIREDO et al., 2008). Além disso, também é capaz de acometer répteis, anfíbios e 

mamíferos, inclusive seres humanos (FIGUEIREDO et al., 2008). Conforme Leira et al. 

(2017), é uma bactéria adaptada ao crescimento em temperaturas que variam entre 5 e 37°C. 

Autores como Leira et al. (2016) afirmam que o crescimento máximo é verificado em torno 

de 28°C. 

É importante ressaltar que A. hydrophila possui uma virulência de caráter 

multifatorial, sendo capaz de secretar uma ampla gama de enzimas extracelulares, tais como 

hemolisinas (α e β) (LEIRA et al., 2016), enterotoxina (LJUNGH, WRETLIND e MÖLLBY, 

1981), além de proteases (metalopeptidases e peptidases séricas) (SCHEFFER et al., 1988; 

LEIRA et al., 2016), amilase, elastase, aerolisina, nuclease, lipase (PEIXOTO et al., 2012) e é 

capaz de formar biofilme (BANDEIRA JUNIOR et al., 2018). Tais fatores auxiliam a bactéria 

em diversas etapas da infecção, como a aderência inicial ao peixe, bem como no escape das 

defesas do sistema imune do animal e, por isso, exercem um papel vital na ecologia, 

sobrevivência e patogenicidade desse microrganismo (PEMBERTON, KIDD e SCHMIDT, 

1997; FIGUEIREDO et al., 2008; PANDEY, NAIK e DUBEY, 2010). 

Os sinais clínicos da doença causada por A. hydrophila em peixes (Figura 1) variam de 

lesões de pele, superficiais ou profundas, a quadros típicos de septicemia (LEIRA et al., 

2017). É comum a ocorrência de hemorragia cutânea no corpo e nas nadadeiras, podendo 
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progredir para ulcerações com perda de epitélio e/ou dano ao tecido muscular (BARCELLOS 

et al., 2008; LEIRA et al., 2017). Em quadros de infecção sistêmica, a exoftalmia (projeção do 

globo ocular) é frequente, além de abdômen distendido contendo líquido serosanguinolento e 

presença de petéquias hemorrágicas nas vísceras (LEIRA et al., 2017). 

 

 

Figura 1 – Sinais clínicos de peixes infectados com Aeromonas hydrophila. (A) exoftalmia; (B) áreas 

hemorrágicas pelo corpo; (C) distensão abdominal; (D) incoordenação de movimentos. Fonte: adaptado de 

FIGUEIREDO et al. (2008). 

 

Em jundiás, os aspectos clínicos (Figura 2) são semelhantes aos demais peixes 

infectados por A. hydrophila, porém Barcellos et al. (2008) descrevem que inicialmente esta 

bactéria afeta o pedúnculo caudal, causando ulcerações na pele (Figura 2a), seguida de 

ulcerações no corpo (Figura 2b), podendo evoluir para perda de pele (Figura 2c) e lesões 

descamativas erosivas no corpo (Figura 2c e 2d) e barbilhões (Figura 2d), bem como pode 

ocorrer completa destruição do pedúnculo caudal (Figura 2e) e exposição da musculatura 

(Figura 2f). Estes autores também relatam a presença de muco nas lesões (Figura 2g e 2h) e 

lesões hemorrágicas difusas pelo corpo (Figura 2i) e localizadas na base das nadadeiras dorsal 

e adiposa (Figura 2j). 

A transmissão da doença ocorre horizontalmente a partir das excretas dos peixes ou 

lesões da pele, e o peixe acometido normalmente morre entre 2 e 10 dias do início do 

aparecimento de sinais clínicos (BARCELLOS et al., 2008). Em casos de septicemia fatal, o 

animal morre antes mesmo de desenvolver os sintomas da doença (LEIRA et al., 2016). 

Autores como Peixoto e colaboradores (2012) relatam que a A. hydrophila, juntamente 

com a Aeromonas salmonicida, caracterizam-se por serem agentes patogênicos para peixes e 
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para a saúde pública, por multiplicar-se e produzir exotoxinas em temperaturas de 

refrigeração. Nos seres humanos, A. hydrophila comumente não é causadora de doenças, 

exceto em casos específicos de indivíduos imunodeprimidos, podendo causar gastroenterite, 

diarreia, infecções urinárias, e, em casos mais graves, acarreta a morte (HOCHEDEZ et al., 

2010; VISWANATAN et al., 2015). 

 

 

Figura 2 – Aspecto macroscópico de lesões em jundiás (Rhamdia quelen). (a), (b), (c), (d), (f), (i): lesões 

ulcerativas; (e): destruição do pedúnculo caudal; (g), (h) e (j): lesões hemorrágicas. Fonte: adaptado de 

BARCELLOS et al., 2008. 

 

O tratamento de doenças bacterianas em piscicultura normalmente se dá através da 

administração de antimicrobianos via incorporação à ração ou via administração direta na 

água de cultivo (LEIRA et al., 2017). Em relação aos antimicrobianos utilizados, autores 

como Bandeira Junior et al. (2019) relatam que há uma escassez de tratamentos para infecções 

bacterianas neste setor, sendo que os únicos antimicrobianos aprovados pelo Food and Drug 
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Administration (FDA) são a oxitetraciclina, florfenicol e sulfadimetoxina/ormetoprima (FDA, 

2014). Diante deste fato, ocorre com maior frequência o uso demasiado e irracional de outras 

substâncias ilegais ou legalizadas para outras espécies animais, induzindo a uma pressão 

seletiva sobre os microrganismos e favorecendo ao aumento da resistência bacteriana 

(SAPKOTA et al., 2008; PEIXOTO et al., 2012). 

Em relação aos antimicrobianos aprovados para uso em piscicultura, sabe-se que a 

resistência bacteriana à classe das tetraciclinas (oxitetraciclina) possivelmente esteja associada 

a uma resistência cromossômica ou mediada por plasmídeos ou transposons, favorecendo a 

diminuição do acúmulo do fármaco no interior da célula (ANVISA, 2019). Já a resistência aos 

anfenicóis (florfenicol) pode ser adquirida através de plasmídeos ou alterações da 

permeabilidade ao fármaco, estando envolvida na produção de enzimas, como a 

acetiltransferase ou nitrorredutase, que inativam o composto, ou, ainda, através de bombas de 

efluxo que fazem a extrusão ativa do fármaco para fora do citoplasma (SILVA et al., 2018; 

ANVISA, 2019). A resistência bacteriana às sulfonamidas (sulfadimetoxina) pode ocorrer por 

mutação, com consequente aumento da produção de ácido para-aminobenzóico ou da síntese 

de di-hidropteróico sintetase, que apresentam pouca afinidade pelo antimicrobiano, ao passo 

que a resistência à classe das diaminopirimidinas (ormetoprima) normalmente ocorre por 

perda da capacidade da bactéria de ligação ao fármaco por modificação na enzima di-

hidrofalato redutase (BAPTISTA, 2013; ANVISA, 2019). 

O aumento da resistência de bactérias do gênero Aeromonas spp. está relacionado não 

somente ao uso indiscriminado de antimicrobianos, mas também à presença de resíduos de 

metais contaminantes, oriundos de atividades industriais e de mineradoras, que atuam como 

agente seletivo na proliferação de resistência a antimicrobianos, assim como pela presença de 

mecanismos de resistência das bactérias, como bombas de efluxo, as quais agem bombeando 

os fármacos intracelulares para o meio extracelular (PEIXOTO et al., 2012). 

Diversos autores têm relatado resistência para espécies de Aeromonas. De acordo com 

Peixoto e colaboradores (2012), a maioria destas apresenta resistência à penicilina, ampicilina 

e carbenicilina. Outros estudos demonstraram diferentes graus de resistência para A. 

hydrophila frente aos antimicrobianos amoxicilina, ticarcilina, eritromicina, cefoxitina, 

doxiciclina (SAAVEDRA et al., 2004; BARCELLOS et al., 2008; PEIXOTO et al., 2012). 
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1.2.2 Rhamdia quelen 

 

 Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824), popularmente conhecido por jundiá, é um 

teleósteo de água doce pertencente à família Heptapteridae e à ordem Siluriformes (GOMES 

et al., 2000; BAUMGARTNER et al., 2012). A distribuição desta espécie é neotropical, 

compreendendo desde o México até a Argentina (SILFVERGRIP, 1996). Dentre os outros 

nomes populares pelos quais esta espécie é conhecida, destacam-se: jundiá-tinga, jandiá, 

sapipoca, bagre, bagre negro e bagre sulamericano (GOMES et al., 2000; BAUMGARTNER 

et al., 2012). 

 Segundo Silfvergrip (1996), a coloração do jundiá pode variar de marrom-

avermelhado claro a cinza ardósia (Figura 3). O crescimento desta espécie é mais pronunciado 

nos primeiros anos de vida, sendo que até o terceiro ou quarto ano de vida a taxa de 

crescimento é maior nos machos do que nas fêmeas, e, ao atingir este estádio de vida, a 

situação se inverte e as fêmeas passam a crescer mais rapidamente (GOMES et al., 2000). 

Segundo os mesmos autores, o comprimento assintótico das fêmeas é equivalente a 66,5 cm, 

enquanto que dos machos é de 52,0 cm. Adicionalmente, as fêmeas costumam ter uma maior 

expectativa de vida, podendo alcançar os 21 anos de idade, ao passo que os machos vivem em 

torno de 11 anos (WEIN, 1980). A maturidade sexual de ambos os sexos é atingida com um 

ano de idade e seu período reprodutivo ocorre de agosto a março (GOMES et al., 2000). 

   

 

Figura 3 – Exemplar de jundiá, Rhamdia quelen. Fonte: http://www.fishbase.org. 

 

 Esta espécie tem sido extensivamente estudada como modelo farmacológico em 

virtude do seu fácil manejo, resistência ao frio (MEYER, 2003), fácil adaptação a dietas 

artificiais e à criação intensiva (ZANIBONI FILHO, 2004; FIGUEIREDO et al., 2014), de 

crescimento rápido (GOMES et al., 2000), bem adaptada a diferentes ambientes e, ainda, de 

boa aceitação pelo mercado consumidor (MARCHIORO e BALDISSEROTTO, 1999). 

Os jundiás costumam viver em lagos e poços fundos de rios, tendo preferência por 

ambientes de águas mais calmas com fundo de areia e lama, junto às margens e vegetação 
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(GOMES et al., 2000), além de possuírem acentuada aversão à luz, e, devido a este fato, 

buscam por locais mais escuros (PIAIA, TOWNSEND e BALDISSEROTTO, 1999). 

Conforme Piaia, Townsend e Baldisserotto (1999), alevinos expostos à escuridão 

demonstraram crescimento significativamente maior que nos expostos continuamente à luz ou 

ao fotoperíodo normal. Segundo os mesmos autores, o melhor desempenho de crescimento no 

escuro é provavelmente em virtude da diminuição das lutas e pelo fato de os alevinos 

ingerirem mais alimento no escuro.  

Os adultos desta espécie têm hábito alimentar onívoro (BALDISSEROTTO, 2013), 

demonstrando preferência por peixes, crustáceos, insetos, restos vegetais e detritos orgânicos 

(GOMES et al., 2000). Adicionalmente, é um peixe que, se alimentado uma vez ao dia, tem 

crescimento semelhante caso fosse alimentado duas a quatro vezes ao dia. Tal fato representa 

um fator importante dentro do manejo em piscicultura, uma vez que podem ser aliados uma 

melhor eficiência produtiva, redução do desperdício de alimento, e menores custos de 

produção (CARNEIRO e MIKOS, 2005). 

Segundo Baldisserotto (2013), a capacidade de sobrevivência de jundiás a grandes 

variações de concentração osmótica no meio ambiente é limitada. Por essa razão, esta espécie 

é classificada como estenoalina. Em estudo realizado por Marchioro e Baldisserotto (1999), 

alevinos de jundiá suportam até 9,0 g/L de sal marinho comum (NaCl) por 96 h, o que 

permite a adição do mesmo na água com a finalidade de reduzir o estresse durante o 

transporte de um local para outro, além de promover ação curativa contra ictioparasitas, desde 

que utilizado na quantidade de 1-3‰ (PRIETO, 1991). Estudos conduzidos por Marchioro 

(1997), evidenciaram que alevinos de jundiá suportam uma variação de pH na faixa de 4,0 a 

8,5, enquanto que Zaions e Baldisserotto (2000) demonstraram que o crescimento dos 

mesmos é melhor na faixa de pH de 5,0 a 9,0. Trata-se de um peixe euritérmico, devido à 

capacidade de tolerar uma ampla faixa de temperatura (BALDISSEROTTO, 2013). Segundo 

Gomes e colaboradores (2000), alevinos de jundiá suportam temperaturas entre 15 e 34°C. 

Embora R. quelen represente uma espécie de relevante produtividade e de boa 

aceitação no mercado consumidor (MARCHIORO e BALDISSEROTTO, 1999; PEIXE BR, 

2019), a sua produção tem sofrido prejuízos econômicos, devido à grande incidência de 

mortalidade em consequência de doenças infecciosas, por problemas diretamente relacionados 

ao manejo e cultivo dos peixes (BARCELLOS et al., 2008; ROMERO, FEIJOÓ e 

NAVARRETE, 2012). A infecção causada pela bactéria Gram-negativa A. hydrophila é a 

principal infecção bacteriana que acomete a espécie R. quelen, sendo responsável por altas 
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taxas de mortalidade com consequentes perdas econômicas no setor de piscicultura 

(BARCELLOS et al., 2008; SILVA, 2010). 

 

1.2.3 Produtos naturais  

 

O uso de plantas com fins terapêuticos é uma prática popular advinda de milênios, 

cujo intuito é trazer benefícios à saúde seja prevenindo ou tratando doenças (ALVIM et al., 

2006; OLUSOLA, EMIKPE e OLAIFA, 2013). Os produtos naturais representam uma 

abundante fonte de novas moléculas (NASIR et al., 2015). Anteriormente, Citarasu e 

colaboradores (2010) já descreviam um crescimento entre 5 e 15% no mercado mundial de 

fitoterapia. Embora haja diversos estudos referentes ao uso terapêutico de plantas medicinais, 

a maioria delas permanece sendo usada com base na cultura popular para promoção e 

recuperação da saúde das pessoas (ALVIM et al., 2006).  

O organismo das plantas é constituído pelos metabolismos primário e secundário, 

sendo que o primário está relacionado à produção de substâncias essenciais às funções básicas 

da vida celular, como respiração e biossíntese de aminoácidos (BRAZ-FILHO, 2010). Já o 

metabolismo secundário não está necessariamente relacionado à manutenção da vida do 

organismo produtor, mas concede vantagens à sobrevivência e perpetuação da espécie, 

atuando em processos de polinização, contribuição para a resistência dos organismos contra 

pragas, patógenos e proteção contra herbívoros (BRAZ-FILHO, 2010). 

Os metabólitos secundários produzidos pelas plantas podem ser classificados em 

diferentes classes, dentre algumas delas taninos, alcaloides, flavonoides, saponinas (na forma 

de glicosídeos ou agliconas livres), compostos fenólicos simples, polissacarídeos, 

proteoglicanos e terpenoides (OLUSOLA, EMIKPE e OLAIFA, 2013). Estes compostos 

podem variar quali e quantitativamente de acordo com fatores externos, como temperatura, 

disponibilidade hídrica, sazonalidade, ritmo circadiano, ataque de patógenos, radiação 

ultravioleta, entre outros, ou, ainda, fatores intrínsecos à espécie vegetal, como o fator 

genético (GOBBO-NETO e LOPES, 2007; PINHEIRO et al., 2016). A presença destas 

substâncias influi diretamente na atividade biológica da planta e, por este motivo, os produtos 

naturais, bem como, seus constituintes secundários isolados têm sido abundantemente 

estudados, especialmente quando a elucidação das propriedades farmacológicas é requerida 

(SILVA et al., 2013; BIANCHINI et al., 2017; PINHEIRO et al., 2017; OLMEDO, 

RIBOTTA e GROSSO et al., 2019). 
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1.2.3.1 Compostos naturais como agentes antimicrobianos em piscicultura 

 

Em produções aquícolas, a utilização de extrativos vegetais, como óleos essenciais 

(OEs) e extratos, assim como seus constituintes isolados, vem se expandindo, tendo em vista 

as vantagens fornecidas por estes produtos, que podem estimular o apetite e promover ganho 

de peso, atuar como imunoestimulantes, redutores de estresse, antibacterianos, antifúngicos, 

antivirais, antiparasitários, anestésicos e sedativos, caracterizando uma alternativa de baixo 

impacto ambiental para a manutenção do bem-estar animal (CITARASU, 2010; REVERTER 

et al., 2014; SILVA et al., 2014; BIANCHINI et al., 2017; BANDEIRA JUNIOR et al., 

2018). A prática do uso de compostos de origem vegetal também permite a redução dos 

efeitos secundários deletérios ocasionados pelo uso de substâncias sintéticas, tais como os 

efeitos residuais no músculo de peixes e camarões, assim como a presença destas substâncias 

no ambiente aquático, que favorece à indução de resistência bacteriana (CITARASU, 2010). 

No setor de piscicultura, a ocorrência de bacterioses está estritamente relacionada às 

condições em que os peixes são submetidos, no entanto, na grande maioria das vezes, as 

doenças provocadas por estes agentes patogênicos são secundárias, manifestando-se em 

situações em que os animais estão imunologicamente debilitados (SILVA, 2010). De acordo 

com Citarasu (2010), um imunoestimulante pode ser um fármaco, um estressor ou ação que 

eleva os mecanismos de defesa ou sistema imune, conduzindo à resistência do animal a 

doenças. Neste contexto, as plantas medicinais também podem atuar no controle de doenças 

bacterianas, agindo não apenas por suas propriedades antibacterianas, mas também por sua 

ação imunoestimulante, estimulando a resistência ao estresse e prevenindo quadros de 

infecções (OLUSOLA, EMIKPE e OLAIFA, 2013). 

Estudos in vitro e in vivo envolvendo o uso de produtos naturais no controle de 

infecções microbianas em piscicultura têm sido realizados há vários anos na UFSM. Autores 

como Parodi et al. (2013) avaliaram o efeito in vitro do extrato de Aloysia triphylla (“capim-

cidró”) contra cepas isoladas de jundiás, já Sutili et al. (2014, 2015a, 2015b) realizaram 

experimentos com OEs in vitro e in vivo utilizando a mesma espécie animal, R. quelen. Os 

resultados apontam que tais extrativos vegetais possuem potencial para serem utilizados em 

aquicultura como agentes terapêuticos e/ou profiláticos, especialmente frente a infecções 

causadas por A. hydrophila. Em screening realizado por Bandeira Junior et al. (2019), o OE 

das espécies vegetais Aniba parviflora (“macacaporanga”), Aniba rosaeodora (“pau-rosa”), 

Conobea scoparioides (“pataqueira”) e Lippia origanoides (“alecrim-d’Angola”) 

demonstraram ação bactericida frente as bactérias patogênicas de peixes A. hydrophila, C. 
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freundii e R. ornithinolytica, sendo que o OE de L. origanoides, mais eficaz nos ensaios in 

vitro, proporcionou um aumento na longevidade de jundiás experimentalmente infectados por 

A. hydrophila.  

Em estudo realizado por Majolo e colaboradores (2017), evidenciaram-se ação 

bacteriostática e bactericida dos OEs de Lippia alba (“erva-cidreira”), Lippia sidoides 

(“alecrim-pimenta”) e L. origanoides frente a A. hydrophila. Outros estudos também 

demonstraram atividade antibacteriana para os OEs das espécies L. alba, L. sidoides, Ocimum 

gratissimum (“alfavaca-cravo”), Mentha piperita (“hortelã-pimenta”) e Zingiber officinale 

(“gengibre”), contudo frente a outra bactéria patogênica de peixes, a Streptococcus 

agalactiae, que acomete especialmente a espécie Oreochromis niloticus (“tilápia-do-nilo"), 

desencadeando quadros de meningoencefalite e septicemia (PEREIRA et al., 2010; MAJOLO 

et al., 2018). 

Os monoterpenoides terpinen-4-ol, constituinte majoritário do OE de Melaleuca 

alternifolia (“árvore do chá”), timol e carvacrol, constituintes majoritários do OE de 

Origanum vulgare (“orégano”), quando avaliados isoladamente, demonstraram atividade 

antibacteriana in vivo em jundiás experimentalmente infectados por A. hydrophila através da 

exposição a banhos diários de 30 min por 6 dias (SAGAVE et al., 2015; CUNHA et al., 

2019). O estudo evidenciou também que, quando estes compostos estão na forma 

nanoencapsulada, promovem uma taxa de sobrevivência ainda melhor. Também foi 

constatado que parâmetros como os níveis de glicose e lactato no fígado e músculo dos 

jundiás não são indicados como biomarcadores, uma vez que não houve correlação entre a 

infecção bacteriana e o estado metabólico do peixe (CUNHA et al., 2019). 

Os extratos vegetais são comumente empregados para a produção de 

fitomedicamentos e a atividade farmacológica proporcionada está relacionada ao seu 

fitocomplexo, cuja ação é resultante da interação complexa entre diferentes constituintes 

(KLEIN et al., 2009; SIMÕES et al., 2010). No que diz respeito a esta interação, os extratos 

merecem destaque na busca por novo compostos bioativos com propriedades antimicrobianas, 

por serem constituídos por uma grande variedade de substâncias capazes de atuar em 

diferentes alvos moleculares e, portanto, dificultam o desenvolvimento de resistência 

microbiana (YUNES et al., 2001). 
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1.2.4 Hesperozygis ringens (Benth.) Epling 

 

 O gênero Hesperozygis Epling, pertencente à família Lamiaceae, abrange seis 

espécies, das quais cinco se encontram distribuídas nas regiões sul e sudeste do Brasil, 

enquanto que uma é restrita ao México (FRACARO e ECHEVERRIGARAY, 2006; 

RIBEIRO et al., 2010). A espécie Hesperozygis ringens (Benth.) Epling é uma planta 

aromática, conhecida popularmente por “espanta-pulga” (FRACARO e 

ECHEVERRIGARAY, 2006; PINHEIRO, 2014). Segundo Fracaro e Echeverrigaray (2006), 

esta espécie é descrita como um arbusto lenhoso de 20 a 50 cm de altura, com caule bastante 

ramificado, cálice de coloração verde recoberto de tricomas curtos e corola de coloração alva 

a violácea (Figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4 – Hesperozygis ringens (Benth.) Epling – aspecto geral da planta. Fonte: PINHEIRO, C. G. (arquivo 

pessoal – 2014). 

 

Figura 5 – Inflorescência de colação violácea de Hesperozygis ringens (Benth.) Epling. Fonte: BORDIGNON, 

S. A. L. (Flora Digital do RS e de SC – http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=10668). 

 



26 

 

1.2.4.1 Distribuição 

 

H. ringens é uma espécie sul americana, considerada endêmica das montanhas das 

regiões sudeste e sul do Rio Grande do Sul, e comumente encontrada em campos rupestres 

(FRACARO e ECHEVERRIGARAY, 2006; PINHEIRO, 2014). Segundo Pinheiro (2014), 

trata-se de uma espécie nativa de ocorrência em campos que integram o bioma Pampa. 

Fracaro (2006) relata ainda que seu crescimento é favorecido em baixas altitudes, menores de 

400 m, em solos arenosos e pedregosos. 

Devido à baixa ocorrência, esta espécie foi incluída na listagem oficial de espécies 

ameaçadas de extinção (Ministério do Meio Ambiente, 2008). Este fato pode ser decorrente 

de algumas atividades agropastoris para renovação de pastagens do local, como queimadas e 

limpezas de espécies consideradas invasoras dos campos para criação de gado (PINHEIRO, 

2014). Além disso, a baixa eficiência na propagação das suas sementes também pode estar 

contribuindo para o risco de extinção dessa espécie (FRACARO, 2006; PINHEIRO, 2014). 

 

1.2.4.2 Composição química 

 

 Estudos relativos à composição química de H. ringens referem-se, em sua maioria, ao 

seu óleo essencial (OE), cujo rendimento extrativo equivale a aproximadamente 4% (VON 

POSER et al., 1996; RIBEIRO et al., 2010; SILVA et al., 2013a; SILVA et al., 2014). 

Recentemente, Pinheiro e colaboradores (2016) relataram que os maiores rendimentos são 

obtidos no outono, primavera e verão, cujos valores variam entre 2,32 a 4,38%, ao passo que 

os menores são detectados no inverno, variando entre 1,15 a 1,91%. Este nível mais baixo de 

OE pode estar relacionado ao maior número de dias chuvosos no sul do Brasil durante os 

meses de inverno, uma vez que as estruturas de armazenamento de OE de espécies da família 

Lamiaceae, como os tricomas glandulares, estão localizadas na superfície, sendo, por isso, 

removidas com facilidade pela chuva (SILVA et al., 2007; SANDES et al., 2012). 

Dentre os diversos compostos identificados relatados na literatura para o OE, podem 

ser destacados α-pineno, sabineno, β-pineno, limoneno, 1,8-cineol, óxido de Z-linalol, óxido 

de E-linalol, linalol, mentona, terpinen-4-ol, α-terpineol, 8-hidróxi-p-mentan-3-ona, óxido de 

E-pulegona, 8-hidróxi-p-ment-4-en-3-ona, óxido de Z-pulegona, óxido de cariofileno, 2,3-

epóxi-geranilacetato, canfeno, 1-octen-3-ol, β-mirceno, β-E-ocimeno, β-Z-ocimeno, 

eucaliptol, octen-1-ol, acetato de p-menta-1,3,8-trieno, 1-acetato de octen-3-ila, p-mentona, 

isopulegol, isomentona, isopulegona, verbenona, E,E-2,6-dimetil-3,5,7-octatrieno-2-ol, 
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pulegona, δ-elemeno, eucarvona, acetato de feniletilisobutanoato, β-cariofileno, α-cariofileno, 

aromadendreno, germacreno D, elixeno, biciclogermacreno, ledol, espatulenol, viridiflorol, 

epóxido de allo-aromadendreno, β-bisaboleno, 3-careno, β-linalol, neo-isopulegol, tricicleno, 

mirceno, α-felandreno, γ-terpineno, iso-isopulegol, iso-mentona, α-humuleno e globulol 

(VON POSER et al., 1996; RIBEIRO et al., 2010; SILVA et al., 2013a; SILVA et al., 2014; 

TONI et al., 2014; TONI et al., 2015; PINHEIRO et al., 2016; BANDEIRA JUNIOR et al., 

2017). 

Embora o OE de H. ringens apresente diferentes constituintes fitoquímicos em sua 

composição, o monoterpenoide pulegona caracteriza-se como o constituinte majoritário, 

podendo variar o seu teor entre 54,13 e 96,63%, conforme verificado na Tabela 1. Em estudo 

de sazonalidade conduzido por Pinheiro e colaboradores (2016), verificou-se que a 

composição química do óleo de H. ringens pode variar quali e quantitativamente conforme a 

estação do ano. Estes mesmos autores destacam que a pulegona manteve-se como composto 

majoritário em todas as estações do ano, contudo o seu teor é variável de acordo com a 

estação, cujos maiores teores ocorrem no outono e verão, ao passo que o menor teor foi 

observado no inverno. 

 

Tabela 1 – Teor do monoterpenoide pulegona em óleos essenciais obtidos das folhas de 

Hesperozygis ringens (Benth.) Epling. 

Teor de pulegona Referência bibliográfica 

79,2% VON POSER et al., 1996 

86% RIBEIRO et al., 2010 

96,63% SILVA et al., 2013a 

95,18% SILVA et al., 2014 

95,18% TONI et al., 2014 

81,37% TONI et al., 2015 

54,13-81,17% PINHEIRO et al., 2016 

96,63% BANDEIRA JUNIOR et al., 2017 

 

A pulegona (C10H16O; peso molecular: 152,2334), também conhecida como p-ment-

4(8)-en-3-ona, é um composto orgânico líquido praticamente insolúvel em água, mas miscível 

em etanol, éter dietílico e clorofórmio, classificado como monoterpenoide com função 

cetônica, e de odor agradável e refrescante de hortelã (Figura 6) (GRUNDSCHOBER, 1979; 

BASER, KIRIMER e TÜMEN, 1996; SOULDOUZI et al., 2018; NIST, 2018). Inicialmente, 
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a pulegona foi isolada do OE de Mentha pulegium (“poejo”), do qual seu nome foi derivado 

(BASER, KIRIMER e TÜMEN, 1996). 

 

 

Figura 6 – Estrutura química do monoterpenoide pulegona (C10H16O). Fonte: https://www.extrasynthese.com/r-

pulegone.html. 

 

 Este constituinte químico pode ser encontrado em uma variedade de plantas, sendo 

que ocorre naturalmente em ambas as formas enantioméricas (+) e (-) (SOUSA et al., 2011), 

porém nos OEs obtidos da família Lamiaceae a forma R-(+) é a que prevalece (BASER, 

KIRIMER e TÜMEN, 1996). Dentre estas espécies, a pulegona faz parte da composição 

química do OE, destacando-se Nepeta cataria (GIERCZYNSKI, JAKUBCZAK e 

JAGIELSKI, 2009), Agastache formosanum (SOUSA et al., 2011), M. pulegium, Mentha 

longifolia (YAHIA et al., 2019) e Mentha spicata (DHIFI et al., 2012), também pertencentes à 

família Lamiaceae. No gênero Hesperozygis Epling, também está presente no OE das espécies 

Hesperozygis marifolia (GONZÁLEZ-CHÁVEZ et al., 2011), Hesperozygis myrtoides 

(MARTINI et al., 2011) e Hesperozygis rhododon (VON POSER et al., 1996). 

Adicionalmente, não foram encontrados relatos quanto à composição química de 

extratos pertencentes a esta espécie vegetal.  

 

1.2.4.3 Propriedades biológicas/farmacológicas comprovadas 

 

Em relação às atividades biológicas de H. ringens, os diferentes estudos encontrados 

na literatura referem-se ao OE das folhas. Esta espécie vegetal é utilizada popularmente como 

inseticida, devido ao seu alto teor de pulegona, cuja propriedade inseticida já foi comprovada 

cientificamente (BASBAGCI e ERLER, 2013). Contudo, não foram encontrados outros 

estudos que confirmem tal propriedade para esta espécie vegetal. 

Estudos conduzidos por Ribeiro e colaboradores (2010) evidenciaram ação 

antiparasitária/acaricida frente a fêmeas ingurgitadas e larvas do carrapato Riphicephalus 
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(Boophilus) micriplus para o OE de H. ringens, o qual foi capaz de inibir significativamente a 

postura de ovos e a eclosão destes. Estes resultados confirmam o seu uso popular como agente 

antiparasitário. Bandeira Junior et al. (2017) também avaliou o potencial deste OE como 

antiparasitário, no entanto, frente a outro importante patógeno em piscicultura, o parasita 

monogenético Gyrodactylus sp., que apresentou mortalidade significativamente aumentada 

após 1 h de exposição ao OE. 

De acordo com Silva et al. (2014), o OE possui propriedade larvicida, detectada frente 

a larvas da família Coenagrionidae (Odonata), comumente conhecidas como “libélulas”, 

constituindo-se pragas capazes de promover redução parcial ou total em populações de peixes. 

Além de atuar contra estes parasitas, o OE de H. ringens também demonstrou ação 

bacteriostática e bactericida frente a cepas de A. hydrophila e A. veronii (SUTILI et al., 

2015a; BANDEIRA JUNIOR et al., 2017). Sutili e colaboradores (2015a) verificaram, ainda, 

que o OE permitiu a redução em 71% da hemólise gerada por bactérias β-hemolíticas de A. 

hydrophila, demonstrando a capacidade deste composto em inibir um importante fator de 

virulência desta bactéria. 

Por meio de testes realizados em sementes de Lactuca sativa (“alface”), uma espécie 

bioindicadora utilizada em estudos de atividade alelopática inibitória em sementes 

dicotiledôneas, verificou-se um efeito antigerminativo tanto para o OE, quanto para o extrato 

alcóolico de H. ringens, também obtido a partir das folhas (VON POSER et al., 1996). Mais 

recentemente, verificou-se que o óleo de H. ringens tem potencial para controle de ervas 

classificadas como daninhas, como Bidens pilosa (“picão-preto”) e Lolium multiflorum 

(“azevém”), ao mesmo tempo em que não afeta a germinação de L. sativa e Glycine max 

(PINHEIRO et al., 2017). A diferença na atividade alelopática entre os estudos pode ser 

justificada pelas diferentes metodologias empregadas, bem como pela diferença entre 

cultivares da espécie-alvo (PINHEIRO et al., 2017). A toxicidade aguda do OE foi avaliada 

no zooplâncton de água doce Daphnia pulex, que determinou que a concentração letal (CL50 – 

24 h) foi de 61,5 mg/L, representando um baixo grau de toxicidade (BANDEIRA JUNIOR et 

al., 2017). 

A atividade anestésica em jundiás para o OE de H. ringens foi comprovada através de 

testes conduzidos por Silva e colaboradores (2013), que destacam o potencial deste óleo, uma 

vez que o mesmo não foi capaz de induzir a efeitos adversos detectáveis, sendo que o óleo 

pode ser usado como anestésico para esta espécie de peixe em faixas de concentração de 111 

a 554 µL/L. Estes mesmos autores verificaram, através da avaliação dos níveis de glicose no 

sangue, que o OE não se caracteriza um agente estressor por si só. 
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Posteriormente, Toni et al. (2014) demonstraram que o OE de H. ringens, após 

indução de anestesia em jundiás, afeta o metabolismo energético dos mesmos, porém tais 

parâmetros são reestabelecidos em um período de recuperação de até 240 min (4 h). Estes 

autores destacam, ainda, que o OE não prejudica a ionorregulação dos peixes. 

Com relação ao constituinte majoritário isolado do OE, a pulegona é utilizada como 

agente aromatizante em alimentos e bebidas, assim como é componente de fragrâncias e 

repelentes de pulgas (HALL e OSER, 1965; TYLER, 1993 apud OKUT et al., 2017). A 

respeito das atividades farmacológicas da pulegona, de Sousa et al. (2007), através do teste de 

contorção induzida por ácido acético em camundongos, verificaram um efeito antinociceptivo 

diretamente relacionado à estrutura química/grupo farmacofórico deste composto, cujo grupo 

cetona contribui tanto quanto ao grupo epóxido da rotundifolona (Figura 7), um 

monoterpenoide isolado do OE de Mentha x vilosa com atividade antinociceptiva 

comprovada. De Sousa et al. (2011) reforçam que a pulegona possui o perfil de um fármaco 

analgésico, confirmado através de modelos químicos e térmicos de nocicepção, além de ser 

um composto psicoativo com efeito depressor central, devido à diminuição na deambulação, 

aumento no tempo de sono induzido por pentobarbital em camundongos, e, ainda, aumento da 

latência de convulsões através do método de pentilenotetrazol. 

 

 

Figura 7 – Estrutura química do monoterpenoide rotundifolona (C10H14O2). Fonte: adaptado de De Sousa et al. 

(2007). 

 

Com base em dados da literatura, verificaram-se outras atividades biológicas para a 

pulegona, tais como antipirética (URBINA et al., 1989) e anti-histamínica (URBINA et al., 

1990). Basbagci e Erler (2013) descrevem que a pulegona possui potencial para uso como 

fumigante para o controle de moscas do colmo de cogumelos. Entretanto, outros autores 

relatam atividade antimicrobiana para este monoterpenoide, a qual foi detectada por 

González-Chávez et al. (2011) frente ao fungo filamentoso Aspergillus flavus Link, e por 

Oumzil et al. (2002) frente a 12 diferentes cepas bacterianas, dentre algumas delas 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Bacillus anthracis, Escherichia coli, 
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Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, C. freundii e Proteus mirabilis, além de 

atividade antifúngica frente Candida albicans e Candida glabrata. 

Adicionalmente, também foram descritas para a pulegona atividades 

hipercolesterolêmica (IMAIZUMI et al., 1985), hepatotóxica e, ainda, foi verificada 

toxicidade em pulmão de camundongos (GORDON et al., 1982; THORUP et al., 1983), 

limitando o seu uso. Segundo Dhifi et al. (2012), a concentração segura para uso humano foi 

limitada a < 1% em função da toxicidade deste composto. Pavlidou e colaboradores (2004) 

inferem que a forte toxicidade deste monoterpenoide pode ser suprimida na presença de 

mentona, o que permite inferir que fenômenos sinérgicos, aditivos, potenciadores e/ou 

antagônicos possam estar envolvidos na alteração da toxicidade da pulegona. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o potencial antibacteriano de diferentes extratos de Hesperozygis ringens no 

cultivo de peixes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Obter extratos hexânico e etanólico das folhas de H. ringens; 

- Avaliar a atividade antibacteriana in vitro de extratos de H. ringens frente a cepas de 

Aeromonas hydrophila, Aeromonas veronii, Raoultella ornithinolytica e Citrobacter freundii; 

- Avaliar o efeito da aplicação do extrato mais eficiente como antibacteriano in vitro em 

ensaio de sobrevivência in vivo em juvenis de jundiás (R. quelen) infectados 

experimentalmente com A. hydrophila; 

- Obter o perfil químico do extrato mais eficiente como antibacteriano. 

 

1.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.4.1 Coleta, processamento e extração de Hesperozygis ringens (Benth.) Epling 

 

Folhas de Hesperozygis ringens foram coletadas no distrito de Santo Antão, Santa 

Maria, RS, e identificadas pelo Engenheiro Florestal Carlos Garrido Pinheiro. Uma exsicata 
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foi depositada no Herbário do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). Por tratar-se de uma espécie ameaçada de extinção, solicitou-se uma 

autorização prévia para a coleta do material vegetal pelo Sistema de Autorização e 

Informações em Biodiversidade (SISBIO, número 44197-2). 

Subsequentemente à coleta, as folhas foram secas à temperatura ambiente, 

pulverizadas em moinho de facas e submetidas à extração em aparelho de Soxhlet, utilizando 

hexano e, consecutivamente, após secagem completa do cartucho contendo o material vegetal, 

etanol a 96%, ambas extrações até a exaustão do pó das folhas. Os extratos foram filtrados em 

papel de filtro e concentrados sob pressão reduzida, mantidos em dessecador até peso 

constante e, posteriormente, liofilizados para assegurar que as amostras estivessem 

completamente livres de solventes. O rendimento extrativo foi expresso em porcentagem, 

considerando o peso do material vegetal extraído (massa do extrato seco / massa do material 

vegetal seco %). 

 

1.4.2 Análise da fração volátil do extrato hexânico de Hesperozygis ringens (Benth.) 

Epling por cromatografia gasosa 

 

A análise da composição química foi realizada utilizando apenas o extrato hexânico, 

pois o mesmo apresentou a melhor atividade nos ensaios antibacterianos in vitro e, por isso, 

também foi escolhido para os experimentos in vivo. A identificação dos componentes 

químicos da fração volátil do extrato hexânico de H. ringens (EHHR) (análise qualitativa) foi 

realizada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) em sistema 

hifenado AGILENT 7890A, equipado com um detector seletivo de massas série 5975C. Por 

meio desta técnica, é possível analisar e identificar compostos voláteis, como os terpenoides, 

que compõem os OEs e as frações voláteis dos extratos obtidos com solventes orgânicos 

apolares, entre eles o hexano (FRONZA et al., 2011; BANDEIRA JUNIOR et al., 2017). O 

extrato (10 mg) foi diluído em hexano (1,5 mL) (grau HPLC) e sonicado (Unique 1450A) 

durante 10 min. Subsequentemente, o extrato foi filtrado em membrana de 

politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbica, com poros de 0,45 µm e uma alíquota de 1 mL foi 

retirada para análise. A determinação quantitativa da fração volátil foi realizada por 

cromatografia gasosa com detector por ionização em chama (CG-DIC). Este procedimento foi 

realizado em triplicata. 

A análise foi realizada em uma coluna capilar DB5-MS (5% fenilmetilsiloxano, 30 m 

x 0,25 mm, espessura do filme: 0,25 µm). Os parâmetros de análise utilizados foram: modo de 
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injeção Split inlet 1:50; programação do forno: 40°C de temperatura inicial (TI) por 4 min, 

40-320°C a 4°C/min; gás carreador: He (1 mL/min); temperatura do injetor, detector e 

interface: 250°C. Os componentes foram identificados por comparação de seus índices de 

retenção de Kovats (IK), determinados por uma curva de calibração de n-alcanos, injetados 

sob as mesmas condições cromatográficas que as amostras, e padrões de fragmentação de 

massas descritos na literatura e na espectroteca do equipamento (ADAMS, 2009; NIST, 

2009). 

Para quantificação dos fitoconstituintes por CG-DIC, utilizou-se um cromatógrafo 

AGILENT 7890A. Os parâmetros de análise foram os mesmos que os mencionados 

anteriormente para CG-EM, com exceção dos seguintes: injeção pelo modo splitless; 

temperatura do injetor e detector: 300°C. A porcentagem dos componentes químicos foi 

baseada na normalização da área do pico. 

 

1.4.3 Cepas bacterianas 

 

Os isolados clínicos utilizados neste estudo foram obtidos de peixes naturalmente 

infectados (R. quelen) identificados fenotipicamente e genotipados por Bandeira Junior et al. 

(2018). As sequências foram depositadas no banco de dados do GenBank sob números: A. 

hydrophila cepa 13 (MF 372509), A. hydrophila cepa 18 (MF 372510), A. hydrophila cepa 

169/07 (MH 397689), A. veronii cepa 58/17 (MH 397688), C. freundii (MF 565839) e R. 

ornithinolytica (MF 372511). Aeromonas hydrophila ATCC 7966 também foi incluído nos 

ensaios. 

 

1.4.4 Concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima 

 

A atividade antibacteriana in vitro dos extratos foi avaliada utilizando o método de 

microdiluição em caldo de acordo com as diretrizes do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI), documento VET04-A2 (CLSI, 2014). Para estes ensaios, foram utilizados 64 

mg de cada extrato. Os extratos hexânico e etanólico foram diluídos em etanol a 96 e 70%, 

respectivamente, e incorporados ao caldo Mueller-Hinton com ajuste catiônico (CMHAC) 

(Sigma Aldrich®, St. Louis, MO) nas concentrações de 6.400; 3.200; 1.600; 800; 400; 200; 

100; 50; 25; 12,5; 6,25 e 3,12 µg/mL. O antimicrobiano florfenicol (Sigma Aldrich®) foi 

utilizado como controle positivo, pois é um dos antimicrobianos aprovados pelo FDA para 

uso em aquicultura (FDA, 2014), diluído em etanol a 96% e incorporado no CMHAC nas 
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concentrações de 130; 65; 32,5; 16,25; 8,12; 4,06; 2,03; 1,02; 0,51; 0,25 e 0,12 µg/mL. Etanol 

96 e 70% foram testados como controles veiculares. Todas as amostras foram testadas em 

triplicata. O inóculo bacteriano foi preparado com colônias crescidas em ágar Mueller-Hinton 

(AMH) (Sigma Aldrich®) (28ºC/48 h em condições aeróbicas) em solução salina a 0,9% com 

densidade óptica ajustada para 0,15 (600 nm), equivalendo a 1 a 2 x 10
8
 unidades formadoras 

de colônias (UFC)/mL. Posteriormente, foi realizada uma diluição de 1:10 em CMHAC, 

resultando em um inóculo de concentração 1 x 10
7
 UFC/mL. Desta suspensão, 10 µL (1 x 10

5 

UFC/mL) foram inoculados em todos os poços, exceto nos referentes ao controle negativo. As 

microplacas foram incubadas em estufa bacteriológica a 28°C por 24 h em condições de 

aerobiose. 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada como a menor concentração 

de cada amostra capaz de inibir o crescimento visível dos microrganismos após a incubação. 

A adição de 10 µL de solução de corante resazurina a 0,1 % (Sigma Aldrich®) foi utilizada 

para indicar a viabilidade microbiana, evidenciada pela coloração rosa nos poços, ou indicar a 

ausência de crescimento microbiano, evidenciada pela coloração azul. Os valores da 

concentração bactericida mínima (CBM) foram determinados por re-inoculação (28°C/24 h 

sob condições aeróbicas) de alíquotas de 10 µL dos poços onde não houve crescimento 

detectável na superfície de placas contendo AMH. A menor concentração da amostra que não 

mostrou crescimento de colônia foi definida como o CBM. 

 

1.4.5 Ensaio de sobrevivência in vivo 

 

Juvenis de jundiá (R. quelen) da mesma desova foram transferidos de uma piscicultura 

local para o Laboratório de Fisiologia de Peixes (LAFIPE), onde foram mantidos e 

aclimatados durante 3 dias em tanques continuamente aerados. Os animais (N = 120; 7,68 ± 

0,14 g e 11 ± 0,12 cm) foram distribuídos em 24 caixas plásticas (15 L). Os juvenis foram 

inoculados via intramuscular no lado direito latero-dorsal com 15 µL de solução salina (60 

animais) ou 15 µL da A. hydrophila cepa 18 (MF 372510) (1,95 x 10
8
 UFC/mL; optical 

density (OD) = 0,3; 600 nm) (60 animais). Os peixes não infectados e infectados foram 

submetidos a quatro tratamentos: controle, EHHR 15 mg/L, EHHR 30 mg/L e FLOR 4 mg/L 

(tratado com florfenicol 40%, solução injetável, Maxflor®; Virbac, São Paulo, Brasil), 

totalizando oito grupos (em triplicata, n = 5). O EHHR foi escolhido devido ao seu melhor 

efeito in vitro. Segundo estudo anterior (Rodrigues, P., dados não publicados), as 

concentrações de EHHR testadas são as mais altas que não possuem efeito anestésico no 
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jundiá, e foram escolhidas para evitar efeitos colaterais comportamentais durante o longo 

tempo de exposição nos protocolos de banho. Após a inoculação da suspensão bacteriana ou 

solução salina, os animais foram transferidos para caixas plásticas e, após 5 h, os tratamentos 

foram adicionados à água. O EHHR foi previamente diluído em etanol a 96% (1:10) antes de 

ser adicionado ao banho de água. A partir do segundo dia, 20% da água das caixas foi 

renovada, sem substituir o extrato/antimicrobiano. A mortalidade foi observada por 7 dias e, 

posteriormente, os animais remanescentes foram eutanasiados por secção medular. 

Durante os experimentos, a temperatura e o oxigênio dissolvido foram medidos com 

um medidor de oxigênio YSI (Modelo Y5512). O pH foi verificado com um medidor de pH 

DMPH-2 (Digimed, São Paulo, Brasil). Os níveis totais de amônia foram determinados 

usando um kit comercial (Labcon Test). A média dos parâmetros de qualidade da água foram 

os seguintes: temperatura 20,3 ± 0,12, nível de oxigênio dissolvido 8,18 ± 0,18 mg/L, pH 7,64 

± 0,04 e amônia total 0,025 ± 0,01 mg/L. Os animais eram alimentados uma vez ao dia até a 

saciedade com ração comercial. O alimento não consumido, outros resíduos e fezes eram 

removidos 30 minutos após a alimentação. Os peixes mortos também eram removidos todos 

os dias. 

A metodologia utilizada neste experimento foi aprovada pelo Comitê de Ética e Bem-

Estar Animal da UFSM sob o protocolo número 5307210617. 

 

1.4.6 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM). A 

sobrevivência dos peixes foi comparada usando a análise de sobrevivência de Kaplan-Meier 

com o teste logrank (SIGMA PLOT 11.0; Systat Software, Erkrath, Alemanha). O nível 

mínimo de significância foi estabelecido em p ≤ 0,05. 
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2 ARTIGO 

 

O artigo intitulado “Extracts of Hesperozygis ringens (Benth.) Epling: in vitro and in 

vivo antibacterial activity against fish pathogenic bacteria” foi publicado no periódico 

Journal of Applied Microbiology. 
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3 CONCLUSÕES 

 

- A atividade antibacteriana de H. ringens está relacionada aos seus fitoconstituintes de 

caráter apolar, uma vez que apenas o extrato hexânico desta espécie vegetal apresentou ação 

bacteriostática e bactericida, verificada através de ensaios de suscetibilidade in vitro, frente às 

bactérias patogênicas de peixes Aeromonas hydrophila, Aeromonas veronii, Citrobacter 

freundii e Raoultella ornithinolytica; 

 

- Apesar de apresentar fraca atividade antibacteriana in vitro, o EHHR proporcionou um 

aumento na taxa de sobrevivência relativa de juvenis de jundiá (R. quelen) experimentalmente 

infectados por A. hydrophila a uma taxa maior que o antimicrobiano de uso convencional, 

florfenicol (controle positivo); 

 

- A análise por cromatografia gasosa da composição química da fração volátil do EHHR 

permitiu a identificação de seis constituintes fitoquímicos, sendo que o monoterpenoide 

pulegona foi identificado como o composto majoritário; 

 

- O EHHR possui potencial para ser usado no controle e tratamento de infecções bacterianas 

de importância em piscicultura, especialmente durante o cultivo de jundiás infectados por A. 

hydrophila, favorecendo a produção aquícola bem como a aquicultura orgânica; 

 

- Mais estudos são necessários a fim de avaliar outras propriedades farmacológicas do EHHR 

que possam explicar o efeito observado, além de ensaios de toxicidade deste extrato quando 

utilizado como antibacteriano em piscicultura. Adicionalmente, também devem ser realizados 

estudos relativos à identificação dos demais constituintes fitoquímicos ativos de EHHR, seus 

mecanismos de ação e propriedades farmacológicas aplicáveis no setor piscicultura. 
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