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Cuidados no transporte de peixes vivos são necessários para garantir a sobrevivência e a
saúde dos animais. Avaliou-se o óleo essencial de Lippia alba diluído na água de transporte
da tilápia, como possível anestésico redutor de estresse durante o transporte.
Aproximadamente 100 juvenis de tilápias (80 g) foram estocados em uma caixa de fibra de
vidro (1.000 L), em sistema de recirculação de água e alimentados duas vezes ao dia por 20
dias. Um dia antes do experimento os peixes não receberam alimento. No início do
experimento, nove peixes foram amostrados ao acaso para coleta de sangue.
Posteriormente, os peixes foram transferidos para doze sacos plásticos, contendo cinco
litros de água e nove peixes cada, para transporte simulado de duas horas, sendo que óleo
essencial estava diluído em concentrações de 0, 25, 50 e 100 mg L-1. Efetuou-se a coleta
sanguínea dos peixes expostos ao estresse ao final das duas horas de transporte para
determinar as concentrações dos níveis de glicose plasmática, lactato, proteínas totais,
cloreto e o hematócrito. Os peixes remanescentes nas embalagens foram, respectivamente,
deixados em caixas para coleta de sangue no próximo dia (24 h de recuperação).
Realizando uma nova coleta de sangue para comparar com os dados obtidos. A tilápia
respondeu ao estresse de transporte e o óleo essencial de Lippia alba, no entanto, não teve
efeito redutor de estresse como esperado. Pelo contrário, peixes transportados sob sua
influência apresentaram maiores valores dos indicadores de estresse avaliados,
contraindicando seu uso para o transporte da tilápia.
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