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Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência do eugenol como anestésico para Laetacara 
dorsigera. Os peixes foram expostos a concentrações de 30, 50, 70 e 90 mg/L de eugenol, sendo seis 
indivíduos por concentração. Na indução, a resposta comportamental foi perda parcial do equilíbrio; 
perda total do equilíbrio; e movimentos operculares lentos e irregulares. Na recuperação foi observado os 
seguintes comportamentos: reaparecimento dos movimentos operculares; retorno parcial do equilíbrio, 
capacidade de nado e agitação; recuperação total do equilíbrio e agitação; e total recuperação do 
equilíbrio e capacidade normal de nado. Concluímos que a concentração que apresenta tempos de indução 
e de recuperação anestésica ideais é de 90 mg/L de eugenol.
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EFFICACY OF EUGENOL AS ANESTHETIC FOR THE MANAGEMENT OF Laetacara 
dorsigera (PERCIFORMES: CICHLIDAE)

Abstract: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of eugenol as anesthetic for Laetacara 
dorsigera. The fish were exposed to concentrations of 30, 50, 70 and 90 mg/L of eugenol, with six 
individuals per concentration. During the induction, the behavioral responses were partial loss in 
equilibrium; total loss of balance; and slow and irregular opercular movements. During the recovery, the 
following behaviors were observed: reappearance of the opercular movements; partial return of balance, 
swimming ability and agitation; full recovery of balance and agitation; and total balance recovery and 
normal swimming ability. We concluded that the concentration that presents ideal times of induction and 
recovery is 90 mg/L of eugenol.
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Introdução

Descrita por Heckel (1840), Laetacara dorsigera pertence à ordem dos Perciformes e à família 
Cichlidae e é popularmente conhecido como cará, acará, acará-bobo. É um peixe de pequeno porte, de 
hábito onívoro (Britski et al., 2009) e de ampla distribuição, sendo explorado no comércio ornamental.

Na aquicultura são realizadas práticas como biometria, análise patológica e transporte, que 
frequentemente expõem os peixes a uma variedade de fatores estressantes, que têm o potencial de afetar 
seu desempenho, podendo levá-los à morte. As consequências dos danos causados aos peixes incluem o 
aumento da susceptibilidade a doenças patogênicas e infecciosas (Yukihiro et al., 2008).

Diversos estudos sugerem que o eugenol é uma alternativa efetiva para a sedação e anestesia de 
peixes e pode ter vários benefícios sobre outros métodos, principalmente pelo seu baixo custo, elevada 
disponibilidade e ausência de propriedades tóxicas aparentes (Inoue et al. 2003). Com isso, objetivou-se 
com este trabalho avaliar a eficiência do eugenol como anestésico para Laetacara dorsigera.

Material e Métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Ictiologia do Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (IMASUL). Para este estudo foram utilizados 24 exemplares de Laetacara dorsigera, 

mailto:debora.ncardoso.98@gmail.com
mailto:mayara_schueroff@hotmail.com
mailto:carlakovalski@hotmail.com


2    
      XII Mostra Científica FAMEZ &

I Mostra Regional de Ciências Agrárias
Campo Grande, MS, 2019

apresentando peso, comprimento padrão e comprimento total médios e desvio padrão respectivamente, 
2,3±0,7, 3,8±0,4 e 5,1±0,5.

Os peixes foram aclimatados por 48 horas em tanques de 500L em sistema aberto, com aeração 
contínua e sob jejum de 24 horas. Durante este período foi realizado o controle de qualidade de água nos 
tanques, através da aferição do pH, oxigênio dissolvido e temperatura, com auxílio de testes 
colorimétrico de qualidade de água (PRODAC®).

Foram utilizados dois aquários com volume útil de 5L, contendo 2L de água cada, um para 
indução e outro para recuperação. Os peixes foram individualmente expostos a concentrações de 30, 50, 
70 e 90 mg/L de eugenol. As concentrações foram estabelecidas a partir dos resultados observados com 
testes anestésicos em peixes (Woody et al., 2002; Vidal et al., 2008).

Para o ensaio de indução e recuperação foram utilizados seis indivíduos (n=6) para cada 
tratamento, coletados aleatoriamente e submetidos individualmente ao banho anestésico. Utilizaram-se 
os comportamentos descritos em Vidal (2008) como parâmetro de observação de indução da substância 
anestésica, sendo cinco estágios de indução: sedação leve (estágio I), onde os batimentos operculares 
ficam mais lentos e seus movimentos se reduzem; a sedação profunda (estágio II) é alcançada pela perda 
total da reatividade a estímulos externos e equilíbrio normal; o estagio III, narcose, ocorre perda parcial 
de equilíbrio e reatividade apenas a forte estímulo tátil ou vibração; no estágio IV, anestesia profunda, o 
peixe tem perda total do tônus muscular e do equilíbrio; a anestesia cirúrgica (estágio V) ocorre quando 
o indivíduo apresenta ausência total de reação mesmo a forte estímulo, os movimentos operculares são 
lentos e irregulares e perda total de todos os reflexos; e no estágio VI é observado o colapso medular, 
em que há parada cardíaca e morte eventual. No entanto, a indução deste estudo sucedeu-se apenas até o 
estágio V.

A recuperação anestésica foi realizada individualmente, em aquário com água sem eugenol e, 
para sua constatação, foi adotado as respostas comportamentais especificadas por Woody et al. (2002), 
onde foram divididos em cinco estágios, sendo eles: estágio I - reaparecimento dos movimentos 
operculares; estágio II - retorno parcial do equilíbrio e da capacidade de nado; estágio III - recuperação 
total do equilíbrio; estágio IV - nado e reação a estímulos externos ainda vacilantes; e estágio V - total 
recuperação do equilíbrio e capacidade normal de nado. Os tempos necessários para o aparecimento dos 
padrões comportamentais avaliados foram monitorados por meio de cronômetro digital. 

Resultados e Discussão

Nos ensaios, as variáveis de qualidade de água foram controladas evitando-se possível 
interferência no desempenho e saúde dos animais. Estes resultados sugerem que os principais 
responsáveis pelo tempo necessário para a anestesia profunda, recuperação e sobrevivência dos animais 
foram as concentrações dos anestésicos.

Durante a indução, os indivíduos não corroboraram o comportamento dos estágios I e II, descrito 
por Vidal et al. (2008). Consideramos, então, o estágio I, sedação leve, a resposta comportamental de 
perda parcial do equilíbrio; o estágio II, sedação profunda, o comportamento de perda total do 
equilíbrio; e estágio III, anestesia cirúrgica, o comportamento de movimentos operculares lentos e 
irregulares (Tabela 1). Em todos os estágios, os indivíduos apresentaram reatividade a estímulos 
externos. 

Tabela 1. Estágios de anestesia em peixes.

Estágio Descrição Resposta comportamental em peixes

I Sedação leve Perda parcial de equilíbrio;
II Sedação profunda Perda total de equilíbrio;
III Anestesia cirúrgica Movimentos operculares lentos e irregulares.

Adaptado de Vidal et al. (2008).

Na recuperação, os indivíduos apresentaram as seguintes respostas comportamentais: estágio I - 
reaparecimento dos movimentos operculares; estágio II - retorno parcial do equilíbrio, da capacidade de 
nado e agitação; estágio III - recuperação total do equilíbrio e agitação; e estágio IV - total recuperação 
do equilíbrio e capacidade normal de nado (Tabela 2), corroborando com Woody et al. (2002). 
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Tabela 2.  Estágios de recuperação anestésica.
Estágio Resposta comportamental em peixe

I Reaparecimento dos movimentos operculares;
II Retorno parcial do equilíbrio e da capacidade de nado;
III Recuperação total do equilíbrio;
IV Total recuperação do equilíbrio e capacidade normal de nado.

Adaptado de WOODY et al. (2002).

De acordo com Marking e Meyer (1985), a indução deve apresentar um curto tempo de latência 
(60 a 180 segundos), e a recuperação não deve ultrapassar 300 segundos. Neste estudo, a concentração 
de 30mg/L apresentou o tempo médio de 1147,16 segundos de indução (Mín.: 876 segundos; Máx.: 
1518 segundos) e 372,33 segundos de recuperação (Mín.: 174 segundos; Max.: 556 segundos). Em 50 
mg/L de eugenol teve 733,50 segundos de indução (Mín.: 503 segundos; Max.: 866 segundos) e 193,66 
segundos de recuperação (Mín.: 127 segundos; Máx.: 307 segundos). A concentração de 70 mg/L 
atingiu 263 segundos de indução (Mín.: 146 segundos; Máx.: 346 segundos) e 131,33 segundos de 
recuperação (Mín.: 61 segundos; Máx.: 235 segundos). Por fim, a concentração de 90 mg/L resultou em 
87,16 segundos de indução (Mín.: 51 segundos; Máx.: 110 segundos) e 79,16 segundos de recuperação 
(Mín.: 63 segundos; Máx.: 110 segundos).

 
Conclusões

Após os ensaios, foi constatada a eficiência do eugenol como substância anestésica para 
Laetacara dorsigera. E pode-se concluir que a concentração que apresenta os menores tempos médios de 
indução e de recuperação anestésica é de 90 mg/L de eugenol.
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