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RESUMO 

 

A aquicultura é a principal fonte de produção para aumentar a oferta de 

peixes, e o jundiá Rhamdia quelen está inserido neste contexto, pois se 

destaca pela grande importância econômica para região Sul do Brasil. É 

amplamente utilizada nos viveiros de piscicultura, sendo considerada uma 

espécie bastante promissora para o cultivo. No entanto existem alguns 

entraves na sua larvicultura. Uma estratégia para aumentar sua produção 

pode vir através do uso de larvas mais saudáveis, que apresentem melhor 

sobrevivência e crescimento satisfatório, a partir da utilização de 

probiótico suplementado na alimentação. Este estudo teve como objetivo 

avaliar os efeitos da inclusão da cepa probiótica Lactococcus lactis na 

larvicultura do jundiá Rhamdia quelen. As larvas foram distribuídas em 

caixas com 10 L (20 larvas.L-1) em sistema de recirculação de água 

acoplado com filtro biológico, em água levemente salinizada (2 g.L-1) e 

temperatura controlada. Cada unidade experimental recebeu aeração 

constante e foi submetida ao fotoperíodo de 12 h. Os peixes foram 

alimentados quatro vezes ao dia com o equivalente diário a 20% da 

biomassa viva durante 21 dias, sendo submetidas a três tratamentos: 1- 

Ração (R); 2- Ração + Lactococcus lactis (RP) (bactéria + meio de cultura 

MRS); 3- Ração + sobrenadante da cultura de Lactococcus lactis (RS). 

Ao final do período experimental foi avaliado o desempenho zootécnico, 

resistência ao estresse pela exposição ao ar e a água salinizada, além de 

possíveis alterações morfoestruturais do trato intestinal e da microbiota 

do intestino. Quando expostos aos testes de resistência não houve 

diferença entre os tratamentos (p>0,05) em relação à sobrevivência dos 

peixes submetidos aos agentes estressores.  Houve semelhança 

histomorfométrica dos intestinos dos peixes (p>0,05) submetidos aos 

distintos tratamentos alimentares. As larvas suplementadas com 

probiótico em suas dietas apresentaram maior sobrevivência (p<0,05) 

quando comparadas aos demais tratamentos. Adicionalmente, as larvas 

que receberam dieta suplementada com o probiótico L. lactis 

apresentaram intestinos com menor colonização de vibrios e maior 

concentração de bactérias ácido lácticas. A dieta adicionada de L. lactis 

foi capaz de colonizar o trato intestinal das larvas de jundiá, resultando 

no aumento da sobrevivência e induzindo redução no crescimento de 
grupos bacterianos indesejados. 

 

Palavras-chave: aquicultura, ração, sobrevivência, bactéria, larva. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Aquaculture is the main source of production to increase the supply of 

fish, and the Rhamdia quelen jundiá is included in this context, as it stands 

out for its great economic importance for the southern region of Brazil. It 

is widely used in fish farms, being considered a very promising species 

for cultivation. However there are some obstacles in your larviculture. A 

strategy to increase its production may come through the use of healthier 

larvae, which present better survival and satisfactory growth, from the use 

of probiotic supplemented in the feeding. The objective of this study was 

to evaluate the effects of the inclusion of the probiotic strain Lactococcus 

lactis on the larvae of the jundiá Rhamdia quelen. The larvae were 

distributed in boxes with 10 L (20 larva.L-1) in water recirculation system 

coupled with biological filter, in salinized water (2 g.L-1) and controlled 

temperature. Each experimental unit received constant aeration and was 

submitted to the photoperiod of 12 h. The fish were fed four times daily 

with the daily equivalent of 20% of live biomass for 21 days, being 

submitted to three treatments: 1- Ration (R); 2- Ration + Lactococcus 
lactis (RP) (bacterium + MRS culture medium); 3- Ration + supernatant 

of the Lactococcus lactis (RS) culture. At the end of the experimental 

period, the zootechnical performance, resistance to stress by exposure to 

saline water and air, and possible morphostructural changes of intestinal 

tract and intestinal microbiota were evaluated. When exposed to 

resistance tests, there was no difference between the treatments (p> 0.05) 

in relation to the survival of fish submitted to stressors. There was 

histomorphometric similarity of the intestines of the fish (p> 0.05) 

submitted to the different alimentary treatments. The larvae supplemented 

with probiotic in their diets presented higher survival (p <0.05) when 

compared to the other treatments. Additionally, larvae receiving a diet 

supplemented with probiotic L. lactis had intestines with lower vibrios 

colonization and higher concentration of lactic acid bacteria. The added 

diet of L. lactis was able to colonize the intestinal tract of jundia larvae, 

resulting in increased survival and induced reduction in growth of 

unwanted bacterial groups. 

 

Key words: aquaculture, ration, survival, bacterium, larva. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 A espécie. 

Conhecido como jundiá, o Rhamdia quelen (Teleósteo, 

Siluriformes, família Heptapteridae) REIS, et al 2003 (Figura 1) é um 

peixe de água doce que apresenta ampla distribuição na América do Sul 

(PERDICES et al., 2002), está dentre as espécies registradas ao longo da 

Bacia do Rio Uruguai (ZANIBONI-FILHO, SCHULZ, 2003). 

Em revisão sistemática do gênero, STINGELIN et al. (1998) e 

BORGES et. al (2005) enfatizaram aspectos morfológicos do R. quelen: 

peixe de couro, corpo alongado e crânio achatado, boca grande sem a 

presença de dentes, três pares de barbilhões sensitivos e comprimento que 

vai desde a inserção das nadadeiras peitorais até a nadadeira caudal. 

Segundo os autores, a pele varia de coloração, podendo apresentar desde 

a cor cinza-esverdeado escuro no dorso até a coloração esbranquiçada no 

ventre.  São encontrados nos mais diferentes ambientes naturais (lagunas, 

poços e fundos de rios) ou águas calmas. 

 

 
Figura 1: Exemplar do Jundiá (R. quelen). Fonte: LAPAD 

 

Esta espécie movimenta-se à noite e sai de seus esconderijos 

depois das chuvas para se alimentar dos escombros deixados ao longo dos 

rios (GOMES et al, 2000). Os organismos encontrados em seu conteúdo 

gastrointestinal não são restritos ao habitat bentônico, indicando que essa 

espécie é generalista com relação à escolha de alimento (GUEDES, 

1980). Os adultos são onívoros, com preferência por peixes, crustáceos, 

insetos, restos vegetais, e detritos orgânicos (MEURER & ZANIBONI-

FILHO, 1997). Essa característica contribui para sua adaptação ao 

alimento artificial, e consequentemente, para sua domesticação 

(PAMPLONA, 2009). 

A maturidade sexual da espécie é atingida no primeiro ano de 

vida, quando passa a apresentar dois picos reprodutivos anuais, um no 

verão e outro na primavera (PAMPLONA, 2009).  



20 

 

A reprodução é do tipo assincrônica, na qual os óvulos são 

liberados em várias ocasiões durante o período reprodutivo, e pode ser 

induzida pela aplicação de hormônios (PARRA et al., 2008). As fêmeas 

respondem positivamente quando induzidas com gonadotrofina coriônica 

humana (HCG), sendo recomendadas doses entre 100 e 400 U.I./Kg para 

estimular a desova (GOMES et al., 2000). Apesar disso, CARNEIRO 

(2008) observou que a aplicação de duas doses do extrato hipofisário da 

carpa (0,5 mg kg-1 e 5,0 mg kg-1, com intervalo de 12h) gera maior 

eficácia no processo de reprodução induzida das fêmeas e machos de 

jundiá, quando comparado com outros protocolos.  

Além do protocolo de reprodução induzida já estar estabelecido, 

a espécie apresenta outras vantagens para o cultivo, tais como: tolerância 

às baixas temperaturas registradas no inverno e crescimento rápido no 

verão, o que as torna uma espécie promissora para sistemas de produção 

na região sul do Brasil (COLDEBELLA E RADUNZ NETO, 2002; 

BARCELLOS et al., 2003; BALSISSEROTTO E RADÜNZ NETO, 

2004), sendo considerada uma espécie que se adapta muito bem ao clima 

temperado e subtropical (MONTANHA, 2011). Em sistemas de 

aquicultura, quando cultivado em densidades entre dois e quatro peixes 

por metro quadrado, o jundiá pode atingir o peso de 600 a 800 g em 

apenas oito meses de criação (BORGES, 2005). 

Por ser uma espécie nativa do continente sul-americano, o cultivo 

de jundiá possui algumas vantagens quando comparado ao das espécies 

exóticas. Quando introduzidas no ambiente aquático, espécies exóticas 

podem predar e excluir espécies nativas pela competitividade por espaço 

e alimento, assim como podem atuar como vetor da introdução de 

parasitas e apresentar risco potencial de hibridação com a fauna nativa 

(BYERS et. al, 2002; WILLIAMSON, 1996), causando sérios impactos 

ao ecossistema aquático. O jundiá é considerado uma espécie promissora 

para o cultivo na região Sul do Brasil, se mostrando bem adaptada a 

diferentes ambientes de criação, sendo amplamente utilizada nos viveiros 

de piscicultura e com fácil adaptação à criação intensiva. Adicionalmente, 

a espécie apresenta rusticidade, resistência ao manejo e boa conversão 

alimentar. Possui carne saborosa, com baixo teor de gordura e poucos 

espinhos (CANTON et al., 2007; FEIDEN et al., 2010), sendo bem aceita 

pelo mercado consumidor (MARCHIORO e BALDISSEROTTO, 1999) 
e já tendo aberto um importante comércio na Argentina, Brasil e Uruguai 

(SALHI et. al., 2003).  

Apesar das inúmeras vantagens do cultivo e o conhecimento 

sobre os aspectos relacionados à reprodução do Rhamdia quelen, alguns 

desafios ainda precisam ser superados no processo produtivo tais como o 
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manejo da primeira alimentação (LUZ e ZANIBONI-FILHO, 2001) e 

altas taxas de mortalidade que são registradas durante a fase de 

larvicultura, devido à sensibilidade que apresentam às variações do 

ambiente (MILLER et al., 1988). 

Diante deste contexto o probiótico surge como importante 

ferramenta biotecnológica para melhorar a qualidade da dieta, minimizar 

as perdas causadas pelo estresse do manejo e aumentar a sobrevivência 

nesta fase de produção. 

 

1.2 Probiótico 

 

A aquicultura é a principal fonte de produção para aumentar a 

oferta de peixes. Porém o rápido desenvolvimento desta atividade e o 

aumento da demanda levam à intensificação do cultivo, ampliando fatores 

estressores para os animais e aumentando o risco de proliferação de 

doenças (REVERTER et al., 2014). O aumento de doenças devido à 

intensificação do cultivo de organismos aquáticos já foi relatado, 

resultando em perda parcial ou total da produção (BONDAD-

REANTASO et al., 2005). Para evitar perdas econômicas relacionadas a 

deficiências sanitárias, vários medicamentos veterinários são comumente 

usados para prevenir ou tratar surtos de doenças. Antimicrobianos e 

outros medicamentos são administrados regularmente como aditivos em 

alimentos para peixes ou administrados na forma de banhos e injeções 

(RICO et al., 2013). 

Substâncias quimioterapêuticas têm sido tradicionalmente 

utilizadas para controlar populações bacterianas indesejadas. Esta prática 

estimulou o aumento da resistência de cepas bacterianas e do aumento de 

doenças infecciosas incontroláveis (GULLIAN et al. 2004; VENKAT et 

al. 2004; RODGERS e FURONES, 2009), além de causar poluição 

ambiental e a intoxicação de seres humanos, através do consumo de 

peixes contendo esses resíduos químicos (HAWS et al., 2010). 

Estes problemas estimularam à pesquisa por estratégias 

alternativas ao uso de antibióticos. Neste sentido, a introdução de 

imunoestimulantes em rações é uma técnica que tem despertado grande 

interesse dos pesquisadores (KIRON, 2012). 

Neste contexto, microrganismos benéficos ou probióticos 
emergiram como agentes eficientes no cultivo, superando limitações e 

efeitos colaterais de antibióticos e de outros medicamentos, e 

promovendo também um maior crescimento dos peixes e a prevenção de 

doenças (DAS, 2008; SAHU, 2008; BERNAL et. al. 2016). 
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Na aquicultura, os probióticos podem ser definidos como micro-

organismos vivos que, se ingeridos de forma frequente, trazem benefícios 

para a saúde do animal, tais como: modificação da comunidade 

microbiana associada ao hospedeiro, otimização do uso da ração ou de 

incremento do seu valor nutricional, melhoria da resposta frente a 

enfermidades e redução do prejuízo da qualidade ambiental 

(MORIARTY, 1998; VERSCHUERE et al., 2000).  

Há, no entanto, alguns mecanismos de ação que têm sido 

comumente relatados para a maioria das estirpes probióticas. Um dos 

modos de ação mais importante do probiótico bacteriano é a exclusiva 

competição por locais de adesão no intestino ou em outros tecidos do trato 

digestivo, condição que antagoniza o mecanismo de colonização de 

bactérias patogênicas e evita a adesão das mesmas (CHABRILLON et. 
al., 2005; VINE et. al, 2004; GISMONDO et. al, 1999). HAROUN et al. 

(2006) registraram que após o estabelecimento do probiótico no intestino, 

ele começa a consumir carboidratos para o auto-crescimento e produz 

uma gama de enzimas digestivas, tais como amilase, protease e lipase, 

que melhoram a digestibilidade em peixes. Outros autores também 

observaram que os probióticos atuam como fonte de nutrientes e 

estimulam a produção de enzimas digestivas pelo hospedeiro (VINE et 
al., 2006; BALCÁZAR, 2006). 

Os probióticos ainda ajudam na eficiência de conversão alimentar 

e no ganho de peso (SAENZ et. al, 2009). O desempenho do crescimento 

em alevinos de bagre-africano Clarias gariepinus foi alterado pela 

inclusão de Lactobacillus acidophilus, tendo sido observada melhora 

significativa nos parâmetros de crescimento, taxa de crescimento 

específico, taxa de crescimento relativo, taxa de eficiência protéica, 

relação de conversão alimentar e taxas de sobrevivência (AL-DOHAIL et 

al., 2009).  

As bactérias probióticas produzem ainda ácidos orgânicos (ácido 

fórmico, ácido acético, ácido láctico), peróxido de hidrogénio e vários 

outros compostos tais como antibióticos, sideróforos e bacteriocinas (EL-

DAKAR et. al., 2007; YAN et. al., 2002), substâncias importantes que 

atuam no melhoramento do sistema imune. Os sideróforos são produtos 

bacterianos que têm afinidade para captação, absorção e o transporte do 

íon férrico (SANDY e BUTLER 2009). Já as bacteriocinas são 
substâncias proteináceas sintetizadas por ribossomas e com atividade 

antibiótica (INGLIS et al, 2013; MICENKOVÁ et al, 2014). A produção 

dessas proteínas é generalizada entre espécies bacterianas e a crença é que 

a maioria das espécies bacterianas sintetizam bacteriocinas (MAJEED et 

al., 2013; O’CONNOR et al., 2015).  
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As bactérias probióticas também modulam respostas fisiológicas e 

imunológicas em peixes (BALCAZAR et. al. 2006; KHATTAB et. al. 
2004), possuem efeitos protetores contra infecções induzidas (PIRARAT 

et al. 2006), aperfeiçoamento da capacidade de enfrentamento do estresse 

(GONÇALVES et al., 2011) e aumento da fecundidade (GIOACCHINI 

et al., 2010). Tem sido demonstrado o grande potencial de sua utilização 

na melhoria da saúde dos animais, com o aumento da atividade oxidativa, 

do percentual de hematócritos e leucócitos, da lisozima e da atividade 

fagocitária.  

Quando administrados a estágios larvais de camarões Litopenaeus 
vannamei, os probióticos reduziram as taxas de mortalidade, melhoraram 

os parâmetros imunológicos dos animais e aumentaram a eficiência 

alimentar (NIMRAT et al.2011; KUMAR et al., 2016). 

A alimentação para Oncorhynchus mykiss suplementada com 

probiótico Lactobacillus rhamnosus, aparentemente, tem a capacidade de 

mudar a microflora intestinal, porém, ao encerrar o fornecimento do 

probiótico e retornar a alimentação não suplementada por três semanas a 

microflora intestinal retorna para sua composição original (POPOVIC et 
al., 2017). 

Também foi avaliada a incorporação de probióticos nas rações 

artificiais como fonte de proteína (PIAIA e RADÜNZ NETO, 1997), e 

como promotora de maturação do sistema imunológico e digestivo, 

impedindo a colonização de patógenos e fornecendo moléculas de 

importância fisiológica (poliaminas) para o hospedeiro (TOVAR et al., 

2000, 2002; GATESOUPE, 1999, 2007).  

Os métodos que podem ser utilizados para a aplicação de 

probióticos na aquicultura incluem banhos, suspensões e alimentação. No 

entanto, a suplementação de probióticos na dieta pode apresentar efeito 

benéfico sobre a microbiota intestinal de peixes, sendo considerado o 

método mais simples e eficaz para assegurar que a colonização e o 

estabelecimento sejam bem sucedidos no intestino (SUZER et al., 2008; 

NAYAK, 2010), além de melhorar a qualidade dos parâmetros aquáticos 

(VERSCHUERE et al. 2000). 

Neste contexto, a utilização de dieta com inclusão de probiótico 

pode ser uma alternativa viável para a larvicultura do jundiá R. quelen.  

 
1.3 Lactococcus lactis 

Lactococcus lactis é uma bactéria aerotolerante Gram-positiva, 

não esporulada, pertencente à Família Streptococcaceae. Essas bactérias 

são caracterizadas por células ovoides que aparecem individualmente, em 

pares ou em cadeias. Como todas as outras bactérias ácido lácticas (LAB), 
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os lactococos são altamente exigentes em relação ao meio em que 

crescem. Seu crescimento requer proteínas, peptídeos, aminoácidos 

específicos, derivados de ácidos nucleicos e vitaminas, todos compostos 

que servem como unidades de construção na síntese de seus próprios 

compostos celulares (SAMARŽIJA et al, 2001).  

Seu uso é estimulado por ter a capacidade de inibir o crescimento 

de bactérias patogênicas pela produção de peróxido de hidrogênio, ácido 

láctico e bacteriocinas (FULLER, 1989). Uma bacteriocina produzida por 

Lactococcus lactis é a nisina, que atua como um agente lítico (PRADO-

ACOSTA et al, 2010) e é conhecida por inibir efetivamente um grande 

número de bactérias Gram-positivas, levando ao seu uso na indústria de 

alimentos (GUT et al, 2011; BADAOUI et al., 2007). 

VÁSQUEZ et al. (2005) demonstraram que o poder de inibição 

dessas bactérias (quando utilizadas como probióticos) contra patógenos 

de peixes é principalmente devido à produção de ácido láctico e acético. 

HEO et al (2012) relataram que L. lactis efetivamente inibe o crescimento 

de Streptococcus iniae em testes realizados in vitro. Esta bactéria 

probiótica, quando isolada do intestino de exemplares saudáveis da solha 

(Paralichthys olivaceus), aumentou a resposta imune e foi efetiva no 

controle a infecção de S. iniae, que causa a estreptococcose em peixes. 

Este efeito foi confirmado pelo aumento da taxa de sobrevivência dos 

peixes infectados. Estes autores recomendam o uso dessa estirpe 

probiótica como aditivo alimentar para melhorar o crescimento da solha. 

L. lactis é considerada uma das bactérias do grupo ácido láctico 

que predomina no trato intestinal de peixes de água doce usados na 

aquicultura (HAGI et al., 2004; SHIINA et al., 2006). Lactococcus lactis 

tem sido usada há séculos na fermentação de alimentos, especialmente 

queijo, iogurte e chucrute, tornando-a reconhecida como um status seguro 

(GRAS) pelo Food and Drug Administration (FDA). Além de transmitir 

sabor, é uma LAB que também produz ácidos que preservam os 

alimentos, algumas vezes melhoram ainda mais esta propriedade de 

preservação com a produção de bacteriocinas, reforçando assim o seu 

papel na indústria alimentar. Por esta importante função em alimentos, L. 
lactis tornou-se o modelo de LAB quando se trata de engenharia genética 

(SONG et al., 2017).  

Por ser uma bactéria de grande interesse biotecnológico, tanto na 
área da saúde, quanto na produção de alimentos de qualidade (incluindo 

os processos de fermentação), a utilização de L. lactis se torna desejável 

e promissora em sistemas de aquicultura. 

JUSTIFICATIVA 
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A atividade de piscicultura é um dos ramos da aquicultura, em 

maior expansão e vem ganhando notoriedade no cenário mundial atual. 

Esta prática se difundiu com o intuito de atender a demanda por produtos 

pesqueiros, uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais 

escassos. Nesse sentido, várias espécies de peixes com potencial 

econômico vêm sendo pesquisadas. Dentre essas espécies está o jundiá 

Rhamdia quelen, que apresenta características zootécnicas e 

organolépticas favoráveis ao atendimento do mercado consumidor, sendo 

também adaptável a diferentes sistemas de cultivo. Porém sua fase larval 

da produção é problemática, devido à grande heterogeneidade de 

crescimento e a baixa sobrevivência. Esta condição pode se acentuar 

devido à deficiência nutricional das rações utilizadas nesta fase, onde 

essas podem não ser totalmente digeridas nem absorvidas pelas larvas 

devido à ausência de enzimas específicas para tal função. Diante deste 

contexto, a utilização de probiótico na dieta pode estimular a produção de 

enzimas digestivas no trato digestório das larvas. Os probióticos atuam 

ainda como suplementos alimentares que beneficiam a saúde do 

hospedeiro, pelo equilíbrio da microbiota intestinal, melhorando absorção 

e digestibilidade dos nutrientes, promove o aumento da eficiência 

alimentar e aumenta a resistência às doenças. Além disso é uma 

alternativa sustentável e otimiza o desempenho zootécnico das larvas e 

futuros juvenis de jundiá. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da inclusão do probiótico Lactococcus lactis na 

larvicultura do jundiá Rhamdia quelen.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o efeito da utilização do probiótico na resistência das 

larvas ao estresse (exposição ao ar e a água salinizada). 

- Avaliar a influência da inclusão do probiótico na dieta das larvas 

em relação à taxa de sobrevivência, crescimento e ganho de peso. 

- Analisar o efeito da inclusão do probiótico na morfologia das 

vilosidades das células do epitélio intestinal. 

- Caracterizar a microbiota do trato gastrointestinal das larvas após 

uso de probiotico. 
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UTILIZAÇÃO DO PROBIÓTICO Lactococcus lactis NA 

LARVICULTURA DO JUNDIÁ Rhamdia quelen. 

 

USE OF THE PROBIOTIC Lactococcus lactis IN THE 

LARVICULTURE OF JUNDIÁ Rhamdia quelen. 
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Este estudo teve como objetivo avaliar a inclusão da Lactococcus lactis 

na larvicultura do jundiá Rhamdia quelen. Um total de 2400 larvas foram 

divididas em 12 unidades experimentais, submetidas a três tratamentos:  

Ração (R); Ração + Lactococcus lactis (RP) (bactéria + meio de cultura 

MRS); Ração + sobrenadante da cultura de Lactococcus lactis (RS). Após 

21 dias de alimentação, avaliou-se o desempenho zootécnico, a 

resistência ao estresse (exposição ao ar e à água salinizada), além de 

possíveis alterações morfoestruturais do trato intestinal e da microbiota 

do intestino. Quando expostos aos testes de resistência não houve 

diferença entre os tratamentos (p>0,05) em relação à sobrevivência dos 

peixes submetidos aos agentes estressores. Houve semelhança 

histomorfométrica dos intestinos dos peixes (p>0,05) submetidos aos 

distintos tratamentos alimentares. As larvas que receberam alimentação 

suplementada com probiótico apresentaram maior sobrevivência (p<0,05) 

quando comparadas aos demais tratamentos, menor colonização de 

víbrios e maior concentração de bactérias ácido lácticas em seus 

intestinos. Assim, a dieta adicionada de Lactococcus lactis fornecida por 

21 dias foi capaz de colonizar o trato intestinal das larvas de jundiá, 

resultando no aumento da sobrevivência e induzindo redução no 

crescimento de grupos bacterianos indesejados. 

Palavras-chave: larvas, dieta, bactérias probióticas, microbiota 

intestinal, resistência ao estresse. 
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The objective of this study was to evaluate the inclusion of Lactococcus 

lactis in the jundiá larvae of Rhamdia quelen. A total of 2400 larvae were 

divided into 12 experimental units, submitted to three treatments: Ration 

(R); Ration + Lactococcus lactis (PR) (bacterium + MRS culture 

medium); Ration + supernatant from Lactococcus lactis (RS) culture. 

After 21 days of feeding, the zootechnical performance, resistance to 

stress (exposure to air and saline water), and possible morpho-structural 

changes of intestinal tract and intestinal microbiota were evaluated. When 

exposed to resistance tests, there was no difference between the 

treatments (p> 0.05) in relation to the survival of fish submitted to 

stressors. There was histomorphometric similarity of the intestines of the 

fish (p> 0.05) submitted to the different alimentary treatments. The larvae 

supplemented with probiotic in their diets presented higher survival (p 

<0.05) when compared to the other treatments. The larvae that received 

L. lactis supplemented diet had the intestines with lower colonization of 

vias and higher concentration of lactic acid bacteria. Thus, the added diet 

of Lactococcus lactis supplied for 21 days was able to colonize the 

intestinal tract of jundiá larvae, resulting in increased survival and 

inducing reduction in growth of unwanted bacterial groups. 

Key words: larvae, diet, probiotic bacteria, intestinal microbiota, 

resistance to stress. 
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A aquicultura é a principal fonte de produção para aumentar a 

oferta de peixes, porém o rápido desenvolvimento desta atividade e o 

aumento de sua demanda levam à intensificação do cultivo, ampliando 

fatores estressores para os animais e aumentando o risco de doenças 

(REVERTER et al., 2014). Para evitar perdas econômicas relacionadas a 

deficiências sanitárias, antimicrobianos e outros medicamentos são 

administrados regularmente como aditivos em alimentos ou em banhos e 

injeções para prevenir ou tratar surtos de doenças em peixes (RICO et al., 

2013). Esta prática estimula o aumento da resistência das bactérias e das 

doenças infecciosas (GULLIAN et al., 2004; VENKAT et al., 2004; 

RODGERS E FURONES, 2009), além de poluir o meio ambiente e deixar 

os seres humanos suscetíveis à toxicidade dos resíduos químicos retidos 

nos peixes que vão para o consumo (HAWS et al., 2010).  

Uma alternativa sustentável ao uso dessas drogas e que tem gerado 

grande interesse por parte de pesquisadores, é a introdução de 

imunoestimulantes em rações (KIRON, 2012). Neste contexto, os 

probióticos emergiram como agentes eficientes para prevenir e controlar 

doenças infecciosas (BERNAL et. al., 2016), como também no 

desenvolvimento dos indivíduos que os consomem. 

Na aquicultura, os probióticos podem ser definidos como micro-

organismos vivos que, se ingeridos de forma frequente, trazem benefícios 

para a saúde do animal, tais como: modificação da comunidade 

microbiana associada ao hospedeiro, otimização do uso da ração ou da 

melhoria do seu valor nutricional, melhor resposta frente a enfermidades 

e melhoria da qualidade ambiental (MORIARTY, 1998; VERSCHUERE 

et al., 2000).  

Alguns mecanismos de ação têm sido comumente relatados para a 

maioria das estirpes probióticas, tais como: auxílio na eficiência de 

conversão alimentar e ganho de peso vivo (AL-DOHAIL et. al, 2009; 

SAENZ et. al, 2009), proteção contra patógenos através da exclusão 

competitiva por sítios de adesão (CHABRILLON et. al., 2005; VINE et. 
al, 2004), produção de ácidos orgânicos (ácido fórmico, ácido acético, 

ácido láctico) e peróxido de hidrogênio. Outros compostos capazes de 

contribuir com os benefícios citados anteriormente, como antibióticos, 

bacteriocinas e sideróforos (EL-DAKAR et. al., 2007; YAN et. al., 2002), 

também são produzidos. 
Como exemplos de outros benefícios oferecidos por bactérias 

probióticas, há a modulação de respostas fisiológicas e imunológicas em 

peixes (BALCAZAR et. al., 2006; KHATTAB et. al., 2004), o efeito 

protetor contra infecções induzidas (PIRARAT et al., 2006), o 

aperfeiçoamento da capacidade de enfrentamento do estresse 
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(GONÇALVES et al., 2011) e o aumento da fecundidade (GIOACCHINI 

et al., 2010).  

Quando administrados a estágios larvais de camarões Litopenaeus 

vannamei, os probióticos reduziram as taxas de mortalidade, melhoraram 

os parâmetros imunológicos dos animais e aumentaram a eficiência 

alimentar (NIMRAT et al.2011; KUMAR et al., 2016), além de fornecer 

ou estimular a produção de enzimas digestivas pelo organismo (VINE et 
al, 2006 e BALCÁZAR, 2006). A suplementação de probióticos na ração 

pode apresentar efeito benéfico sobre a microbiota intestinal de peixes, 

sendo o método mais eficaz e mais simples para assegurar que a 

colonização e o estabelecimento sejam bem sucedidos no intestino. Os 

métodos que podem ser utilizados para a aplicação de probióticos na 

aquicultura incluem banhos, suspensões e alimentação (SUZER et al., 
2008; NAYAK, 2010). 

O jundiá é considerado uma espécie promissora para o cultivo na 

região Sul do Brasil, se mostrando bem adaptada a diferentes ambientes 

de criação, sendo amplamente utilizada nos viveiros de piscicultura e com 

fácil adaptação à criação intensiva. Adicionalmente, a espécie apresenta 

rusticidade, resistência ao manejo e boa conversão alimentar. Possui 

carne saborosa, com baixo teor de gordura e poucos espinhos (CANTON 

et al., 2007; FEIDEN et al., 2010), sendo bem aceita pelo mercado 

consumidor (MARCHIORO e BALDISSEROTTO, 1999),   com uma 

ampla e importante comercialização na Argentina, Brasil e Uruguai 

(SALHI et. al., 2003).  

O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente o 

desempenho zootécnico, a resistência ao estresse, a caracterização da 

microbiota e as alterações histológicas do trato intestinal de larvas de 

jundiá (Rhamdia quelen) alimentadas com a inclusão do probiótico 

Lactococcus lactis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Biologia e Cultivo de 

Peixes de Água Doce (LAPAD) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). As larvas foram obtidas a partir da indução à desova de 

peixes do lote de reprodutores de jundiá (Rhamdia quelen) originários do 
alto rio Uruguai e pertencentes ao Laboratório. Os peixes foram mantidos, 

separados por sexo, em caixas de fibra de vidro com capacidade de 1000 

L, acopladas a um sistema de recirculação de água, recebendo 

alimentação balanceada e aeração constante, sendo mantidos a uma 

temperatura média de 25ºC. 
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A indução à desova foi realizada pelo método descrito por 

ZANIBONI-FILHO e BARBOSA (1996) com extrusão dos gametas e 

fertilização a seco, seguindo o procedimento descrito por 

WOYNAROVICH e HORVÁTH (1983). Os ovos foram estocados em 

incubadoras cilindro-cônicas de 60 L, que foram abastecidas por um 

sistema de circulação fechada de água com fluxos de água ascendente, 

renovação constante e temperatura da água controlada (25 °C). 

O micro-organismo utilizado neste ensaio como probiótico foi a 

bactéria Lactococcus lactis (nº acesso Genbank NR_113960.1 e 

NR_040955.1). Esta cepa foi isolada de jundiás (Rhamdia quelen) sadios, 

sem sinal aparente de enfermidades e caracterizada pelo Grupo de 

Patologia do Departamento de aquicultura da UFSC. Esta cepa foi 

mantida e repicada em ágar, meio de cultura ágar Man, Rogosa & Sharpe 

(MRS) (Kasvi®) por 48h a 35 ºC para posterior uso. 

 

Preparação da dieta 

 

A ração experimental foi formulada e produzida no Laboratório de 

Nutrição de Espécies Aquícolas – LABNUTRI, com nível de proteína 

bruta (PB) 44,93%, Extrato etéreo (EE) 9,83%.  

O atendimento de cada nutriente na ração foi expresso com o 

auxílio do programa Optimal Fórmula®, que calcula a quantidade de 

ingredientes a ser inclusa. Todos os ingredientes foram misturados com 

ajuda de um misturador elétrico Imbramaq®, adicionando água até 

alcançarem teor de umidade de 24%. Para a análise da umidade foi 

utilizado o equipamento MB45 OHAUS®. Finalizada a mistura, a massa 

foi submetida ao processo de extrusão. O tempo de retenção na máquina 

extrusora foi de 3 a 4 minutos, onde a ração sofreu o cozimento e 

posteriormente seca em estufa a 50ºC por cinco horas. Por fim, a ração 

foi moída e classificada, com auxilio de peneiras metálicas, em três 

categorias de granulometria: entre 250 e 400 µm, de 400 a 600 µm e de 

600 a 850 µm. Em seguida foi embalada separadamente e armazenada a 

uma temperatura média de 4ºC. 

Para a preparação do inóculo probiótico, a cepa bacteriana 

Lactoccocus lactis, foi repicada em tubos de ensaio contendo meio de 

cultura caldo Man, Rogosa & Sharpe (MRS) (Kasvi®), e incubada a 35°C 
durante 48 h. O inóculo bacteriano apresentou concentração média de 

1,0x109 UFC.mL-1 após mensuração através do método de diluição 

seriada para posterior contagem de colônias.  

A incorporação da solução probiótica à ração foi feita diariamente. 

Na dieta do tratamento RP a inclusão foi na proporção de 100 mL.kg-1 de 
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ração. Para o tratamento RS, a cultura probiótica foi centrifugada durante 

10 minutos para a separação do meio de cultura das bactérias, permitindo 

acrescentar à ração apenas a porção sobrenadante da cultura, sendo 

aplicada na mesma proporção, de 100 mL.kg-1 de ração. 

Duas vezes por semana foi quantificada a concentração do 

probiótico na dieta, de modo a garantir que mantinham as concentrações 

esperadas. Para isso, uma amostra de 1,0 g de ração inoculada era 

macerada em 1,0 mL de solução salina estéril (SSE) 0,65% e 

posteriormente diluída serialmente nove vezes em tubos de ensaio em 

fator 1:10. As diluições de 10-4 a 10-9 foram semeadas em placas de Petri 

contendo o meio de cultura MRS acrescido de 1% de azul de anilina. As 

placas foram incubadas a 35ºC por 48 h. Durante o experimento, a 

concentração média de L. lactis na dieta do tratamento RP foi de: 1,35 x 

106 ± 1,34 UFC.g-1 e do RS foi de 1,24 x 104 ± 1,22  UFC.g-1. 

 

Preparação dos náuplios de Artemia sp. 

 

A eclosão de Artemia sp. foi realizada diariamente em incubadoras 

com capacidade de dois litros de água, utilizando cinco gramas de cistos 

de Artemia sp. e 50 g de sal (25 g. L-1). A incubação foi realizada na 

temperatura de 28 oC e a eclosão observada depois de aproximadamente 

20 horas. 

 

Delineamento experimental do cultivo 

 

Logo após a abertura da boca, as larvas de jundiá foram 

alimentadas com náuplios de Artemia sp. durante 15 dias. Após este 

período elas foram distribuídas em caixas com 10 L (20 larvas.L-1) 

abastecidas por sistema de recirculação de água com temperatura 

controlada, acoplado com filtro biológico e contendo água levemente 

salinizada (2 g.L-1 – sal marinho). Cada unidade recebeu aeração 

constante e foi submetida a um fotoperíodo de 12 h.  

Os peixes foram alimentados quatro vezes ao dia com o 

equivalente diário a 20% da biomassa viva e a experimentação conduzida 

por 21 dias. Nos dois primeiros dias de experimento foi mantida a 

coalimentação, de modo a favorecer a transição alimentar, quando foi 
fornecida tanto a dieta experimental quanto mantida a inclusão dos 

náuplios de Artemia sp. 

Foi utilizada dieta acrescida ou não de probiótico, sendo 

estabelecidos três tratamentos: 1- Ração (R); 2- Ração + probiótico (RP) 

(bactéria + meio de cultura MRS); 3- Ração + sobrenadante (RS) (meio 
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de cultura onde houve o crescimento da bactéria). Todos os tratamentos 

foram conduzidos em quatro repetições.  

 

Parâmetros da qualidade da água 

 

A alcalinidade, a amônia não-ionizada (NH3) e o nitrito foram 

determinados nos dias 1, 10 e 20 do experimento, através do uso de kit 

volumétrico (Alfa Tecnoquímica), pelo método do indofenol 

(KOROLEFF, 1975) e pelo método descrito por GOLTERMAN et al. 

(1978), respectivamente. Os valores de oxigênio dissolvido, pH e 

temperatura da água foram monitorados diariamente com uso de sonda 

multiparâmetro YSI 556 MPS®. 

 

Teste de estresse 

 

Ao final dos 21 dias de experimento o vigor das larvas foi avaliado 

através de testes de resistência ao estresse.  

O teste de resistência à exposição ao ar seguiu metodologia 

proposta por ATENCIO-GARCIA et al. (2003), sendo modificado e 

ampliado tanto para o tempo de exposição ao ar quanto para o tempo de 

observação da mortalidade.   Dez larvas de cada unidade experimental 

selecionadas ao acaso foram expostas aos testes. Para o teste de 

resistência à exposição ao ar as larvas foram colocadas em papel 

absorvente e mantidas expostas ao ar durante 55 minutos.  

Para avaliar a resistência ao estresse à salinidade, outras larvas 

foram imersas em água salinizada (20 g.L-1) por 30 minutos. Após esse 

período de exposição ao agente estressor, as larvas foram transferidas 

para um recipiente (3 L) contendo água retirada da própria unidade 

experimental de onde foram capturadas para a realização do teste, sendo 

avaliada sua sobrevivência no período de até 24 horas. 

  

Análise de Desempenho Zootécnico 

 

Após o período experimental, foram quantificadas as larvas vivas 

em cada unidade experimental e pesadas individualmente. 

Os seguintes parâmetros de produção foram avaliados: Biomassa 
final (BF= peso final médio x nº de sobreviventes), ganho de peso (GP = 

peso final - peso inicial), Taxa de Crescimento Específico em 

Comprimento (TCEC = 100[(ln comprimento final médio - ln 

comprimento inicial médio)/tempo]), Taxa de Crescimento Específico em 
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Peso  (TGEP= 100[(ln peso final médio -ln peso inicial médio)/tempo]) e 

a Taxa de Sobrevivência [S=(População final x 100)/ população inicial] 

 

Análise histológica 

 

Ao final dos 21 dias de alimentação diferenciada, três larvas de 

cada unidade experimental foram coletadas e utilizadas para avaliação 

histológica. Após a eutanásia por dose excessiva de anestésico (eugenol 

100 mg.L-1), a porção anterior do intestino médio das larvas foi coletada 

e fixada em solução de formalina tamponada 10%, lavada em álcool 70% 

(três banhos de 15 minutos cada) e armazenados em álcool 70% até o 

processamento.  

As amostras armazenadas foram desidratadas em soluções 

alcoólicas, sendo posteriormente diafanizadas em xilol. Após a completa 

desidratação foi realizada a inclusão em parafina e feitos cortes de 3,0 μm 

de espessura, em micrótomo rotativo. Os cortes foram montados em 

lâminas de vidro e corados pelo método H/E (Hematoxilina/Eosina), 

permanecendo em estufa a 35 ºC por dois dias.  

As lâminas foram analisadas em microscópio de luz com contraste 

de fase ZEISS Axio Vert. A1, sendo as imagens obtidas processadas com 

o auxílio do software de análise ZEN®. Dessa forma foi possível 

determinar a quantidade das vilosidades do intestino, assim como seu 

dimensionamento (comprimento, largura e perímetro), além da 

quantidade de células caliciformes contida nos vilos da mucosa intestinal. 

 

Análise Microbiológica 

 

Ao final do período experimentação, foram coletadas três larvas de 

cada unidade experimental para determinar a composição da microbiota 

bacteriana.  

Para isto, as larvas foram submetidas à assepsia com álcool e em 

seguida maceradas em 1 mL de SSE 0,65%, em gral de porcelana. 

Posteriormente foram acondicionados em tubos de ensaio contendo SSE 

e submetidas a diluições seriadas na mesma solução até 10-4, em fator de 

1:10. Alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras foram semeadas 

“Spread-Plate” em triplicata. Para o crescimento microbiano, foram 
utilizados quatro meios de cultura: ágar soja tripticaseína (TSA – 

TrypticSoy Agar – KASVI®) para incubação de bactérias heterotróficas; 

Agar Man, Rogosa & Sharpe (MRS- KASVI®) para as ácido lácticas; 

Ágar Tiossulfato-Citrato-Bile-Sacarose (TCBS -HIMEDIA®) seletivo 

para vibrionáceas e Cetyltrimethylammonium bromide (Cetrimide -
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HIMEDIA®) para isolamento e identificação de Pseudomonas 

aeruginosa. As placas semeadas em meio de TSA, TCBS e Cetremide 

foram incubadas sob as mesmas condições (30ºC por 24h). Já as com 

MRS foram incubadas a 35ºC por 48h.  

A leitura das placas foi realizada por meio de contagem das 

colônias e determinação das unidades formadoras de colônias (UFC.mL-

1), sendo utilizada a média aritmética das triplicatas para representar cada 

tratamento. Nessa quantificação foram consideradas as placas que 

apresentaram um número máximo de até 300 UFC. 

 

Análise Estatística 

 

O delineamento utilizado foi do tipo inteiramente ao acaso. Para 

comparar as médias entre os tratamentos foi analisada a normalidade dos 

dados pelo teste de Shapiro-Wilks e avaliada a homocedasticidade da 

variância aplicando o teste de Levene. Os valores das contagens 

microbiológicas foram transformados para log (x + 1). Quando 

encontrada a diferença entre os tratamentos as médias foram comparadas, 

ao nível de significância de 0,05, pelo teste de Tukey, utilizando o 

software Statistica® versão 7.0. 

 

RESULTADOS 

 

Os parâmetros de qualidade de água apresentaram valores 

semelhantes entre os tratamentos (p>0,05), oxigênio dissolvido 7,0 ± 0,1 

mg/L; salinidade 2,4 ± 0,0 g.L-1;  temperatura  24,8 ± 0,0 °C; pH  8,0 ± 

0,0; condutividade  4546,8 ± 0,5 µS/cm; com valores considerados 

adequados para a espécie estudada (BALDISSEROTTO e SILVA 2004). 

Os diferentes alimentos testados não afetaram a resistência das 

larvas ao estresse pela exposição ao ar e a água salinizada, havendo 

semelhança na sobrevivência (p>0,05) dos peixes submetidos aos 

distintos tratamentos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores de sobrevivência (%) acumulada até às 24h 

(média±desvio padrão) de larvas de jundiá Rhamdia quelen alimentadas 

com diferentes dietas e desafiadas à exposição ao ar (durante 55 min) e à 
água salinizada (20 g.L-1). R = Ração; RP = Ração suplementada com o 

probiótico Lactoccocus lactis (bactéria + meio de cultura MRS); RS = 

Ração + sobrenadante (meio de cultura onde houve o crescimento da 

bactéria). 
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Desafio de 

Estresse 

Tratamento 

R RP RS 

Exposição ao ar  100 ± 0,0 93,3 ± 4,7 93,3 ± 9,4 

Salinidade 100 ± 0,0 90 ± 8,1 93,3 ± 4,7 

 

As larvas suplementadas com probiótico (RP) em suas dietas 

apresentaram maior sobrevivência (p<0,05) em relação aos demais 

tratamentos (Tabela 2). Houve semelhança no desempenho zootécnico 

das larvas alimentadas com as diferentes dietas (p>0,05), exceto pela 

maior taxa de crescimento específico observada no tratamento controle 

(R) (p<0,05). 

 

Tabela 2: Desempenho zootécnico de larvas de Rhamdia quelen 

alimentadas por 21 dias com diferentes dietas. R = Ração; RP = Ração 

suplementada com o probiótico Lactoccocus lactis (bactéria + meio de 

cultura MRS); RS = Ração + sobrenadante (meio de cultura onde houve 

o crescimento da bactéria). 

Parâmetros 

Zootécnicos 

Tratamentos 

R RP RS 

Peso final (g) 0,7 ± 0,1a 0,5 ± 0,0a 0,6 ± 0,0a 

Comprimento final (cm) 3,9 ± 0,4a 3,3 ± 0,2a 3,6 ± 0,2a 

Biomassa final (g) 4,3 ± 2,7a 5,6 ± 0,9a 4,1 ± 2,1a 

Taxa de crescimento 

específico em peso (%) 25,1 ± 0,7a 23, 4 ±0,8a 24,1 ±0,4a 

Taxa de crescimento 

específico em 

comprimento (%) 7,3 ± 0,4a 6,5 ± 0,2b 6,9 ± 0,3ab 

Sobrevivência (%) 3,0± 1,8b 5,6 ± 0,6a 3,5 ± 1,6ab 

* Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa 

(p<0,05). 

Houve semelhança na morfologia histológica (p>0,05) do intestino 

dos peixes submetidos às distintas dietas (Tabela 3 e Figura 1), não sendo 

observada nenhuma alteração na mucosa intestinal. Os intestinos dos 

peixes originários de todos os tratamentos se encontravam íntegros, sem 

descolamento, sem infiltrados linfoeosinofílicos e sem necrose. 

 

Tabela 3: Histomorfologia do intestino das larvas de jundiá Rhamdia 

quelen alimentadas com diferentes dietas. R = Ração; RP = Ração 

suplementada com o probiótico Lactoccocus lactis (bactéria + meio de 
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cultura MRS); RS = Ração + sobrenadante (meio de cultura onde houve 

o crescimento da bactéria). 

Histomorfometria R RP RS 

Número de vilos 21,5 ± 4,6 18,7 ± 1,2 19,2 ± 2,0 

Comprimento dos 

vilos (µm) 209,0 ± 14,7 249,0 ±10,6 199,2 ± 37,9 

Largura dos vilos 

(µm) 63,5 ± 13,0 71,8 ± 7,3 63,8 ± 13,5 

Perímetro das 

vilosidades (µm) 9631,8 ± 1250,0 10012,5 ± 504,0 9237,8 ± 1199,1 

Número de células 

caliciformes 11,9 ± 3,4 8,0 ± 1,5 8,1 ± 2,9 

 

 

 
Figura 1: Morfologia histológica do trato intestinal de larvas de Rhamdia 

quelen. Seta em (A): presença de células caliciformes. Seta em (B): 

perímetro dos vilos (Contorno em preto). 

A análise da concentração de bactérias mostrou redução da 

quantidade de Vibrio spp. nos peixes suplementados com L. lactis, 

quando comparado àqueles alimentados com ração (R), embora as 

concentrações de bactérias heterotróficas totais tenham sido semelhantes 

entre os tratamentos (Figura 2). Não foi observada uma redução 

significativa na concentração de Pseudomonas spp. para nenhum dos 

tratamentos.  

A suplementação da ração com a cepa probiótica Lactoccocus 
lactis foi eficiente na colonização do intestino das larvas de jundiá por 

bactérias ácido lácticas (tratamento RP) revelando que o período de 21 

dias de alimentação contendo o probiótico foi suficiente para aumentar o 

número dessas bactérias no trato intestinal. 

A B
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Figura 2: Caracterização da microbiota de larvas de Rhamdia quelen 

alimentadas com diferentes dietas. R = Ração; RP = Ração suplementada 

com o probiótico Lactoccocus lactis (bactéria + meio de cultura MRS); 

RS = Ração + sobrenadante (meio de cultura onde houve o crescimento 

da bactéria). 

* Letras diferentes no mesmo meio de cultura diferem significativamente 

(p<0,05). **TSA - ágar soja tripticaseína – Tryptic Soy Agar – para 

incubação de bactérias heterotróficas; TCBS - Ágar Tiossulfato-Citrato-

Bile-Sacarose - seletivo para vibrionáceas; CETRIMIDE – 

Cetyltrimethylammonium bromide - para isolamento e identificação de 

Pseudomonas spp.; MRS - Agar Man, Rogosa & Sharpe – cultivo e 

isolamento de bactérias ácido lácticas. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A adição do probiótico L. lactis (1,35x106 UFC.g-1) na alimentação 

do jundiá R. quelen, não afetou a tolerância das larvas aos desafios de 

estresse aplicados (exposição ao ar e a elevada salinidade), pois a 

sobrevivência foi semelhante para todos os tratamentos. Assim, este 

probiótico presente nesta concentração provavelmente não interfere nos 

mecanismos de resistência do R. quelen.  
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Evidências observadas neste estudo sugerem que a adição de L. 

lactis na ração de larvas de R. quelen tem um efeito benéfico devido a 

elevação da sobrevivência, aumento das bactérias ácido lácticas totais e à 

redução da colonização intestinal por Vibrio spp, observadas no 

tratamento RP.  Outros autores também observaram melhores taxas de 

sobrevivência quando larvas de outras espécies de peixes receberam 

cepas probióticas na suplementação dietética. Dentre eles, larvas de sea 

bream (Sparus aurata) quando receberam a inclusão da bactéria acido 

láctica Lactobacillus spp. (CARNEVALI et al., 2004) e  larvas de 

Trichogaster leeri alimentadas com ração suplementada com probiótico 

Bacillus subtilis (AZEVEDO et al., 2016). 

O desempenho zootécnico das larvas, exceto pela sobrevivência 

em RP, e a histomorfologia intestinal dos peixes não foram alterados pela 

inclusão do probiótico na dieta. Outros autores também observaram 

semelhança na morfologia do tecido intestinal de peixes tratados com 

probióticos, tanto com a inclusão por 20 dias de B. subtilis na dieta de 

juvenis de surubins, Pseudoplatystoma spp. (NUNES, 2013), quanto pelo 

fornecimento de dieta acrescida de Bacillus spp. por 60 dias na 

alimentação de juvenis de tambaqui, Colossoma macropomum 

(FERREIRA et al., 2014). 

 Aparentemente, o período de 21 dias de suplementação da dieta 

não foi suficiente para promover o total de benefícios gerados pela 

inclusão do probiótico. De modo que as alterações na morfologia do trato 

intestinal induzidas pelo probiótico podem estar na dependência do tempo 

de alimentação suplementada. Isto pode ser notado pelos maiores valores 

numéricos no comprimento, largura e perímetro das vilosidades nos 

peixes que receberam dietas suplementadas com probiótico Lactococcus 

lactis, observando uma tendência de diferenciação dessas características 

caso a suplementação probiótica perdurasse por mais tempo. Mello et al. 

(2013) em seu estudo demonstrou através da análise histomorfométrica 

que o grupo alimentado com aditivo probiótico Bacillus sp. por 80 dias 

apresentou vilosidades mais altas e mais largas, que o observado no grupo 

controle (P<0,05). 

Os peixes que receberam dieta suplementada com probiótico (RP) 

apresentaram maiores contagens de colônias de bactérias ácido lácticas 

no intestino do que os demais tratamentos (R e RS), indicando que o 
procedimento adotado para a suplementação da dieta manteve a atividade 

da bactéria probiótica na ração e ainda, permitiu que houvesse a 

colonização do intestino do peixe por meio da ingestão do alimento. 

Outros autores conseguiram resultados semelhantes quando juvenis de 

tilápias foram alimentados com dieta suplementada com Bacillus spp. por 
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63 dias (NAKANDAKARE et al., 2013) ou com Pediococcus acidilactici 

durante 42 dias (STANDEN et al., 2013). Já para o presente estudo, 21 

dias foram suficientes para a colonização da microbiota intestinal do R. 

quelen.  

As larvas de jundiá que receberam dieta suplementada com L. 
lactis mostraram redução na colonização por Vibrio spp., condição 

semelhante à observada por MOURIÑO et al. (2012) em juvenis de 

surubins híbridos (Pseudoplatystoma sp.)  que receberam dieta 

suplementada com cepas probióticas (Weissella cibaria). A redução na 

contagem de Vibrio spp. pode estar relacionada à capacidade das bactérias 

ácido lácticas incluídas na ração produzirem compostos inibidores 

(RAMÍREZ et al., 2006; VIEIRA et al., 2007), tais como: substâncias 

bactericidas de alto (bacteriocinas) e baixo (reuterinas) peso molecular 

(FOOKS e GIBSON, 2002), ácido láctico e ácido acético (VÁZQUEZ et 

al., 2005) e peróxido de hidrogênio (SUGITA et al., 2007). Outro possível 

mecanismo de inibição pode ser a exclusão competitiva por nutrientes e 

espaço (GÓMEZ-GIL et al., 2000), ou ainda, pela alteração do 

metabolismo microbiano no intestino (GATESOUPE, 2008).  

A suplementação da dieta das larvas de R. quelen com o probiótico 

L. lactis gerou benefícios ao aumentar a taxa de sobrevivência e alterar a 

composição da microbiota bacteriana intestinal, proporcionando o 

aumento de bactérias ácido lácticas e a consequente redução no 

crescimento de vibrionáceos. 

JATOBÁ et al. (2008) verificaram que bactérias ácido láticas 

alteraram a microbiota bacteriana e melhoraram a resposta inespecífica 

de tilápias O. niloticus contra a infecção experimental com Enterococcus 
durans. A presença desses microrganismos benéficos ou probióticos na 

microbiota intestinal é desejada nos peixes de cultivo, superando as 

limitações e efeitos colaterais de antibióticos e de outros medicamentos, 

promovendo ainda a prevenção de doenças e uma menor mortalidade dos 

peixes (DAS, 2008; SAHU, 2008; BERNAL et. al. 2016). Desta forma, a 

possibilidade de aumentar a concentração de bactérias ácido-lácticas no 

trato intestinal do R. quelen pode tornar os peixes mais aptos para 

combater e prevenir enfermidades, sendo necessário a realização de 

estudos específicos para confirmar esta hipótese.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A dieta suplementada com probiótico Lactococcus lactis para 

larvas de jundiá Rhamdia quelen, nas condições testadas, interferiu 
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positivamente na taxa de sobrevivência e induziu uma redução no 

crescimento de vibrionáceos no intestino dos peixes. 
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