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 O timol é um aditivo alimentar encontrado em óleos essenciais amplamente utilizado para 

melhorar o desempenho de animais de produção. O timol age através do seu potencial 

antioxidante e anti-inflamatório para melhorar o desempenho produtivo e reprodutivo, bem como 

melhorando a biodisponibilidade de nutrientes nos peixes. No entanto, os mecanismos exatos 

associados a esses fenômenos permanecem pouco compreendidos, embora evidências recentes 

tenham sugerido o envolvimento da rede de fosfotransferência e do status antioxidante. Portanto, 

o objetivo foi determinar se a melhoria do status antioxidante/oxidante e da rede de transferência 

de fosfato pode estar envolvida no aumento do desempenho de crescimento em carpas-capim 

(Ctenopharyngodon idella) alimentadas com diferentes níveis de timol (100, 200 e 300 mg/kg de 

ração) sob condições adversas (temperatura da água 23 ºC, dois graus abaixo do recomendado 

25-32ºC; e somente ração experimental, sem suprimento de fibra alimentar (peixe herbívoro)). 

Um delineamento inteiramente casualizado (DIC) foi usado, com quatro tratamentos e quatro 

repetições cada com 10 peixes. A dieta foi fornecida por 60 dias, quando foi encerrado a análise 

de desempenho, assim como foi feita a eutanásia de 8 peixes por tratamento (2 por repetição) 

para analises bioquímicas no fígado. No dia 61, duas repetições por tratamento foram desafiadas 

com Aeromonas hydrophila (n=8 por repetição).  Todos os dados que não apresentaram 

normalidade foram transformados (logaritimo) e em seguida submetidos a análise de variância de 

uma via, seguido do teste de Tukey. A análise de regressão foi usada para avaliar dose que 

potencializa o ganho de peso. A suplementação de timol (100 mg/kg de ração) produziu maior 

peso corporal e ganho de peso corporal 60 dias após a alimentação em comparação ao grupo 

controle. O crescimento foi pequeno nos quatro grupos; no entanto, o aumento no peso corporal 

foi 47,1% maior em carpas alimentadas com 100 mg de timol/kg do que no controle. As espécies 

de reativas de oxigeniono tecido hepático (100 mg/kg de ração) e a peroxidação lipídica (100, 

200 e 300 mg/kg de ração) foram significativamente menores nesses grupos comparado ao grupo 

controle. As atividades de superóxido dismutase hepática (300 mg/kg de alimento) e glutationa 

peroxidase (100, 200 e 300 mg/kg de ração), bem como a capacidade antioxidante contra radicais 

peroxil (100 mg/kg de ração) foram significativamente maiores nesses grupos aos 60 dias de 

experimento. Após desafio com A. hydrophila, não houve mortalidade e sinais clínicos para todos 

os grupos não infectados (T0, T100, T200 e T300) após 61 dias. O grupo infectado (T0 = 

controle positivo) apresentou 100% de mortalidade (8/8), bem como observado para grupos 

suplementados com 200 e 300 mg/kg de timol e infectados com A. hydrophila. Todos esses 
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peixes que morreram dos grupos mencionados apresentaram ulcerações, erosão das nadadeiras e 

focos hemorrágicos no abdômen. Por outro lado, o grupo suplementado com 100 mg/kg de timol 

e infectado por A. hydrophila apresentou uma taxa de sobrevida de 62,5% (3/8), que apresentou 

apenas ulcerações corporais. Com base nessa evidência, concluímos que 72,6 mg de timol/kg 

aumentam o ganho de peso em alevinos de carpas em condições adversas. O timol (100 mg/kg de 

alimento) melhorou o metabolismo energético hepático, enquanto que praticamente todas as 

concentrações testadas de timol aumentaram a capacidade antioxidante hepática. Diretamente ou 

indiretamante, a dose de 100 mg/kg de timol teve efeito antimicrobiano e foi capaz de reduzir 

mortalidade dos peixes. No entanto, é importante notar que, de acordo com a análise estatística, 

mesmo doses menores de timol podem potencializar o desempenho da carpa. 
 


