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O uso de imunoestimulantes como alternativa ao uso de 
antibióticos e quimioterápicos vem sendo avaliado em 
peixes. Estes imunoestimulantes vêm sendo utilizados 
em dietas para peixes durante seu cultivo, promovendo 
crescimento, alterações na hematologia e no sistema 
imunológico, possibilitando a minimização de doenças e 
mortes. O presente estudo teve como objetivo avaliar o 
potencial imunoestimulante do óleo essencial de Mentha 
piperita na dieta de tambaqui Colossoma macropomum 
(Projeto Fishfito, Embrapa). Para tal, testou-se dietas 
com inclusão de 0; 0,5; 1,0; 1,5 mililitro (mL) de óleo 
essencial de M. piperita por quilograma (kg) de ração 
comercial para peixes. Os peixes foram alimentados por 
30 dias. Não ocorreu mortalidade no período experimen-
tal. Amostras de sangue dos tambaquis foram coletadas 
pela veia caudal, sendo determinadas as variáveis he-
matológicas (hematócrito, concentração de hemoglobi-
na, contagem de eritrócitos e índices hematimétricos) e 
bioquímicas (concentrações de glicose, proteína albumi-
na, colesterol e triglicérides). Verificou-se quais grupos 
com níveis de inclusão do óleo de M. piperita eram dife-
rentes entre si (P<0,05), através de teste de Tukey ou 
Kruskall-Walis. A concentração de hemoglobina aumen-
tou em peixes alimentados com dietas com inclusão de 
0,5 e 1,5 mL de óleo por kg; o colesterol aumentou em 
todos os grupos com óleo essencial na dieta; e o nível de 
triglicérides plasmáticos diminuiu nos tambaquis alimen-
tados com dieta com 0,5 mL de óleo. O aumento do 
colesterol plasmático causado pela inclusão do óleo deve 
ser investigado em estudos futuros. Assim, o óleo essen-
cial de M. piperita na dieta promoveu algumas alterações 
fisiológicas em tambaqui C. macropomum. Sugere-se 
que outros períodos de alimentação e outras concentra-
ções deste óleo na dieta de tambaqui sejam avaliados.
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