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RESUMO 

 

Avaliou-se em dois experimentos a influência do efeito do simbiótico, da levedura 

(Saccharomyces cerevisiae) e antibiótico no cultivo de juvenis de tilápias do Nilo sobre as 

variáveis de desempenho produtivo, resposta ao estresse por exposição ao ar e composição 

bromatológica da composição corpórea dos peixes. Foram utilizados 250 e 625 juvenis de 

tilápia do Nilo (machos) no primeiro e segundo experimento, respectivamente e ambos 

tiveram duração de 56 dias. Os peixes foram distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos, cinco repetições, totalizando 10 e 25 peixes aquário-1, 

respectivamente. No primeiro experimento utilizando o simbiótico, o antibiótico e seu 

consórcio no cultivo de tilápias nilóticas foram observadas diferenças para os parâmetros de 

peso final, ganho de peso, biomassa, consumo de ração, conversão alimentar, sobrevivência e 

matéria seca da composição corpórea dos peixes, sendo o melhor resultado observado para os 

peixes cultivados com antibiótico na água e simbiótico na ração (3A). A adição de simbiótico 

na ração comercial no cultivo de juvenis de tilápia do Nilo mostrou-se eficaz para a melhoria 

do desempenho produtivo e quando suplementado em consórcio com antibiótico teve seu 

efeito potencializado. No segundo experimento foi suplementada a levedura S. cerevisiae, o 

antibiótico e seu consórcio para juvenis da mesma espécie, entretanto foram observadas 

diferenças para os parâmetros como consumo de ração, conversão alimentar e sobrevivência, 

sendo os melhores valores observados para as tilápias que alimentaram da ração com adição 

de antibiótico (4B). Quanto às análises bromatológicas das composições corpóreass dos 

peixes cultivados com antibiótico na água e levedura na ração (3B) apresentaram maior valor 

para a matéria seca e extrato etéreo em relação ao tratamento controle. Ao analisar o cortisol 

plasmático após as tilápias terem sido expostas ao ar, os resultados apresentaram similaridade 

e não diferiram entre si. O antibiótico demonstrou-se eficaz para uma melhor conversão 

alimentar e sobrevivência de juvenis de tilápias do Nilo. 

 

Palavras chave: Aditivo. Hipóxia. Oreochromis niloticus. Piscicultura. Prebiótico.  

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the two experiments was to evaluate the influence of the symbiotic, the yeast 

(Saccharomyces cerevisiae) and the antibiotic in Nile tilapia juveniles on productive 

performance, hypoxia stress response and the bromatological composition of the fish carcass. 

Fish were cultured for 56 days, and 250 and 625 Nile tilapia juveniles (males) were used in 

the first and second experiments, respectively. Fish were distributed in a completely 

randomized design, with five treatments and five replications, totalizing 10 and 25 

fish/aquarium-1, respectively.  On the first experiment, utilizing the symbiotic, the antibiotic 

and its consociation in Nile tilapia juveniles were observed statistic difference between the 

treatments for the following parameters: final weight, weight gain, biomass, consumption, 

feed conversion, survivability, and dry matter of the carcass where the best result was 

observed in the water with antibiotic and symbiotic added to food (3A). The administration of 

symbiotic on the food for Nile tilapia juvenile was efficient to promote performance on Fish 

and can be potentialized by the consociation with the antibiotic. On the second experiment 

yeast (S. cerevisiae), antibiotic and its consociation were supplemented for the same juvenile 

species, however, statistic differences were observed between the treatments for the following 

parameters: consumption, feed conversion, and survivability where the best result observed in 

tilapias fed with the antibiotic in the diet (4B). The bromatological analysis of fish carcass of 

fish cultured in water added with antibiotics and yeast in the diet (3B) shown betters results 

for dry matter, and lipid analysis when compared to control. However, the cortisol after the air 

exposition has shown similarity for all treatments. Thus, the yeast S. cerevisiae is an 

alternative to the use of antibiotics as a growth promoter in Nile tilapia juveniles. 

 

Key words: Additive. Hypoxia. Oreochromis niloticus. Pisciculture. Prebiotic.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O cultivo de peixes é um dos ramos da produção animal que mais cresce no 

cenário mundial (ROCHA et al., 2013). De acordo com um relatório divulgado em 2016 pela 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), o consumo de 

pescado per capta no Brasil, chegará à 12,7 kg em 2025, superando em 32% os 9,6 kg 

consumidos entre 2013 e 2015. A alta demanda pode ser explicada pelas mudanças no hábito 

alimentar da população, cada vez mais exigente na busca por produtos com perfil nutricional 

adequado.  

Dentre os países com maior potencial para a aquicultura, o Brasil tem papel de 

destaque. Além de abrigar uma diversa fauna de peixes, sendo catalogadas aproximadamente 

2.587 espécies (BUCKUP et al., 2007), possui atributos como disponibilidade de recursos 

hídricos, clima favorável para o crescimento de organismos aquáticos, mão de obra abundante 

e crescente, disponibilidade de insumo, demanda por pescado no mercado interno (KUBTIZA 

et al., 2007), que de certa forma, credenciam o país a ser um dos poucos aptos no mundo a 

aumentar a oferta de pescado nos próximos anos (BRADO et al., 2016). 

No atual cenário aquícola a tilápia do Nilo destaca-se como a espécie de peixe 

mais produzida no Brasil (FAO, 2016). A preferência nacional pela espécie pode ser 

explicada por suas características organolépticas, além de não apresentar espinhos em forma 

de “Y”, facilitando o processamento do seu filé (SIMÕES et al., 2007). A tilápia do Nilo 

também é considerada uma espécie rústica ao manejo em cativeiro por apresentar precocidade 

reprodutiva, rápido crescimento, resistência à baixa concentração de oxigênio e alta 

concentração de amônia na água de cultivo, além de aceitar de rações desde a fase larval. 

Ainda, são altamente adaptáveis a diferentes sistemas de cultivos como viveiros escavados, 

"raceways" e tanques-rede (SILVA et al., 2008; FURLANETO et al., 2009) e em elevadas 

densidades, características desejáveis ao cultivo comercial (PEDREIRA et al., 2016). 

A sobrevivência de diversas espécies em cativeiro depende de sua adaptação as 

condições do ambiente, sendo essencial adequar parâmetros de qualidade de água como 

temperatura, oxigenação, pH, e a quantidade de amônia na água, por exemplo. Contudo, na 

tilapicultura, é comum a alta densidade de confinamento, condição que submete estes animais 

a uma condição desafiadora e estressante, que pode levar a perdas no desempenho zootécnico 

e a uma maior vulnerabilidade a agentes patogênicos oportunistas (BARBOSA et al., 2005; 

YOUSEFIAN & AMIRI, 2009). Dessa forma para maximização da produção de peixes no 

Brasil, vários aditivos como os probióticos, prebióticos, simbióticos e antibióticos são 
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suplementados às dietas para melhorar a saúde dos peixes, consequentemente befeneficiando 

seu desempenho produtivo e a sobrevivência (REDA et al., 2013; ALBURQUERQUE et al., 

2015; AZEVEDO et al., 2016). 

Diante deste cenário, torna-se essencial o incremento de pesquisas para o 

desenvolvimento de sistemas de manejo adequados para a espécie, que atualmente é cultivada 

para suprir sua alta demanda para o mercado consumidor. Nesse sentido, objetivou-se com 

este trabalho avaliar a suplementação de simbiótico (Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 

Bifidobacterium bifidium, Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus, 

mananoligossacarídeos, lisina, metionina, colina, vitamina C, vitamina E e dextrose), levedura 

(Saccharomyces cerevisiae) e antibiótico (florfenicol) no desempenho produtivo de juvenis de 

tilápia do Nilo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TILÁPIA DO NILO 

 

A criação de tilápias teve seu início no Brasil em 1950, com objetivo de realizar 

estudos com esta espécie, sendo introduzida pelo Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca (DNOCS), para povoamento de reservatórios no estado do Nordeste. Os estados de São 

Paulo e Minas Gerais por meio de suas Companhias Hidrelétricas se empenharam para a 

produção dos alevinos para suprir os reservatórios, distribuindo esses animais a pequenos 

produtores rurais (MOREIRA et al., 2007). O avanço da tilapicultura ocorreu pelo 

reconhecimento do produto nos mercados nacional e internacional a partir dos anos 90 

(TOMAZELLI & PHILIPP, 2006). 

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é a espécie da piscicultura mais 

produzida no Brasil na qual contribui com aproximadamente 50% da produção de peixes 

cultivados em sistemas intensivos (FAO, 2016). Essa alta produção é atribuída por suas 

excelentes características favoráveis ao cultivo comercial e também por apresentar uma carne 

branca com boas características organolépticas, além de não possuir espinhos em forma de 

“Y”, o que facilita o processamento do seu filé (SIMÕES et al., 2007). 

Ela apresenta hábito alimentar onívoro, destaca-se entre as demais espécies de 

ciclídeos, por apresentar bom desempenho produtivo em meios de cultivos de menor 

tecnologia, até sistemas intensivos com altos níveis tecnológicos. A tilápia é uma espécie que 

apresenta resistência às condições ambientais adversas tolerando variações nos parâmetros 

físico-químicos da água (TANNER, 1996). Entretanto, a faixa desejável para os parâmetros 

físico-químicos da água para a espécie encontra-se entre (27,0 a 31,8 ºC) para temperatura, 

(5,6 a 7,9) pH, (4,3 a 12,4 mg L-1) oxigênio dissolvido, (0,29 a 0,42 mg L-1) amônia, (0,11 a 

0,13 mg L-1) nitrito (4,9 a 9,9 mg L-1) nitrato (MERCANTE et al., 2007), sendo caracterizada 

como uma espécie rústica. Meurer et al. (2002), Silva et al. (2008) e Furlaneto et al. (2009), 

descrevem que a tilápia consegue assimilar com facilidade os nutrientes providos da dieta, 

favorecendo um rápido crescimento. Possui a capacidade de se adaptar a altas densidades de 

cultivo favorecendo sua produção comercial (TANNER, 1996; PEDREIRA et al., 2016), além 

de reproduzir-se com facilidade, podendo desovar até quatro vezes por ano 

(KEENLEYSID,1991). As fêmeas fazem a incubação oral para promover uma oxigenação 

necessária aos ovos durante o desenvolvimento embrionário, além do cuidado parental, já os 

machos realizam a criação dos ninhos (YASUI et al., 2006).  
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2.2 USO DE ANTIBIÓTICO COMO PROMOTOR DE CRESCIMENTO 

 

Hughes & Heritage (2002) definem antibiótico como sendo substâncias que 

administradas em pequenas doses são capazes de inibir ou destruir um determinado tipo de 

bactéria. Os antibióticos são classificados de acordo com os seguintes critérios: origem, ação 

biológica, espectro de ação e mecanismo de ação (TAVARES, 1990). 

Quanto à origem os antibióticos podem ser classificados como naturais (obtidos 

por fermentação), sintobióticos (obtidos por síntese), biossintéticos (obtidos a partir de um 

precursor de fermentação) e por fim semi-sintéticos (obtidos por fermentação e síntese). 

Segundo sua ação biológica podem ser descritos como: bacteriostáticos (que inibem o 

crescimento e reprodução da população bacteriana), ou bactericidas (que causam a morte das 

bactérias). Na classificação segundo seu espectro de ação, são classificados em gram-

negativos, gram-positivos e amplo espectro. Seu modo de ação pode ocorrer de tais maneiras: 

na síntese da parede celular, promovendo a lise osmótica; interferência na replicação do 

cromossomo, degenerando o DNA; interferência na síntese proteica; alterações na 

permeabilidade da membrana citoplasmática (TAVARES, 1990). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002) define-se o uso de 

antibióticos para atuar como promotor de crescimento como “agentes antibióticos que 

adicionados a alimentação sejam capazes de aumentar o desempenho dos animais”. O uso 

deste aditivo nas dietas como promotor de crescimento deu-se a partir de 1940. Após 

fornecimento da dieta contendo resíduo de antibiótico para aves, observaram que as mesmas 

apresentaram melhor desempenho em comparação ao grupo teste (PEDERSEN & EDQVIST, 

2001). 

O modo de ação deste aditivo como promotor de crescimento, pode ser explicado 

por uma mudança na microbiota intestinal favorecendo algumas bactérias que não sejam 

sensíveis ao medicamento e morte daquelas sensíveis ao mesmo. Além desta mudança na 

microbiota intestinal, ocorre uma redução de toxinas produzidas a partir da fermentação 

bacteriana no intestino, a partir de aminoácidos fornecidos pela dieta e uma diminuição da 

parede intestinal, na qual facilita a absorção de monossacarídeos, vitaminas, aminoácidos e 

minerais (BOELTER, 1998).  

O modo de administração de antibiótico aos peixes é bem variado, podendo ser 

adicionado à ração ou na água de cultivo, por exemplo (REDA et al., 2013; BATISTA et al., 

2014). Alguns antibióticos são restritos a animais produtores de alimentos, seja para 
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tratamento clínico ou para melhorar o desempenho animal, devido ao potencial carcinogênico 

ou pela sua toxidez (BOELTER, 1998). Nesse sentido, o florfenicol é o único antibiótico 

aprovado pelo Ministério da Agricultura para utilização na aquicultura no Brasil (LEIRA et 

al., 2016). 

Reda et al. (2013) ao testar os antibióticos oxytetraciclina e florfenicol na 

alimentação de juvenis de tilápias como potencializador de desempenho animal, verificaram 

que a concentração de 5 mg kg-1 de peso vivo promoveu maior ganho de peso após 12 

semanas de alimentação. 

 

2.3 USO DE LEVEDURA PARA PEIXES 

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um fungo não patogênico, unicelular que 

realiza fermentação alcoólica, podendo ser utilizada na fabricação de pães e cervejas (GAVA 

et al., 2009), além de promover efeito probiótico para tilápias do Nilo (MEURER et al., 

2007). 

Devido ao valor nutricional da levedura S. cerevisiae, ela vem sendo adicionada a 

dietas dos peixes como potencializador de desempenho animal (LARA-FLORES et al., 2003; 

PEZZATO et al., 2006; SIGNOR, 2010), por apresentar características probióticas  (CECHIM 

et al., 2013), ser capaz de colonizar o intestino dos animais (GATESOUPE 1999; MELLO et 

al., 2013) e pelo seu valor proteico que varia de 370 a 450g kg-1 (LAZZARI et al., 2006). 

Além disso, apresenta características prebióticas, por sua parede celular ser rica em 

mananoligossacarídeos, que atuam sobre a absorção de organismos patogênicos, na qual 

favorece uma melhora na conversão alimentar, na integridade da mucosa intestinal e saúde em 

híbridos Morone chrysops x Morone saxatilis (LI & GATLIN III, 2004). 

Hisano et al. (2004) ao utilizarem a S. cerevisiae e zinco como pró nutrientes em 

dietas para alevinos de tilápia do Nilo, concluíram que 1% da levedura e 300 mg Zn kg-1 

melhora o desempenho dos animais. Já Meurer et al. (2007) ao analisarem a levedura S. 

cerevisiae como probiótico para tilápias do Nilo submetidas ao desafio sanitário de esterco 

suíno, concluíram que a levedura colonizou o trato gastroinstestinal dos animais, porém, não 

influenciou a sobrevivência e o desempenho dos peixes.  

A incorporação de 0,125g kg-1 do produto que é um composto de S. cerevisiae, 

nas fases iniciais e finais de produção promove uma melhor sobrevivência, conversão 

alimentar e ganho de peso em truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) (BARNES & DURBEN, 

2010). 
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2.4 SIMBIÓTICO NA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES 

 

O uso de antibiótico vem sendo utilizado em grande escala, até mesmo como 

promotores de crescimento o que resulta em resistência dos microrganismos aos antibióticos. 

Para reverter essa situação, o uso de simbióticos pode ser uma alternativa para melhorar a 

saúde do trato gastrintestinal dos peixes, e consequentemente, a resposta imune desses 

animais (CODORVA et al., 2009). 

Os simbióticos são a união de probióticos e prebióticos, estes atuam 

principalmente em razão dos seus efeitos sinergísticos (GIBSON & ROBERFROID, 1995). 

Probióticos são definidos como microrganismos vivos administrados em quantidades 

adequadas que promove benefícios a saúde do hospedeiro, favorecendo no equilíbrio 

microbiano intestinal (SAAD, 2006). 

Segundo Kim et al. (2010) os microrganismos utilizados como probióticos na 

piscicultura encontram-se os gêneros: Saccharomyces, Clostridium, 

Bacillus, Lactobacillus, Enterococcus, Shewanella, Leuconostoc, Lactococcus, 

Carnobacterium, Aeromonas dentre outros. Teixeira (2001) classifica os grupos de 

probióticos e seus microrganismos como: aeróbicos (Bacillus cereus, Bacillus coagulans, 

Bacillus subtilis); anaeróbicos (Clostridium butyricum); produtores de ácido lático 

(Bifidobacterium thermophitum, Bifidobacterium pseudolengum, Lactobacillus acidophilos, 

Lactobacillus salivarius, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis); bactérias 

(Streptococcus sp., Lactobacillus sp., Bacillus sp., Bifidobacterium sp.). 

Os probióticos apresentam mecanismos de ações diversas, tais como: competição 

por sítios de ligação na parede intestinal entre as bactérias benéficas e as patogênicas (PETRI, 

2000); competição por nutrientes; ativação do sistema imune e produção de substâncias 

antibacterianas que eliminam os microrganismos indesejáveis (COPPOLA & GIL-TURNES, 

2004). 

Os prebióticos são definidos como carboidratos não digeríveis, que chegam 

intactos ao intestino grosso, agindo como substrato e fornecendo energia para o crescimento e 

atividade de bactérias intestinais benéficas, promovendo vantagens ao hospedeiro (RENHE et 

al., 2008). Enquanto Gibson & Roberfroid (1995) citam que os prebióticos agem no 

organismo do hospedeiro por serem fontes nutritivas para os microrganismos do intestino 

grosso que ao fermentar o substrato fornecido, formam ácidos graxos voláteis que reduzem o 
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pH neste local criando um ambiente desfavorável a bactérias patogênicas gram negativas 

como Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella sp. 

Mello et al. (2013) ao testar a inclusão de bactérias probióticas B. cereus e B. 

subtilis na alimentação de juvenis de tilápia do Nilo, observaram que os peixes alimentados 

com as diferentes bactérias apresentaram aumento na taxa de sobrevivência,  colonização de 

bactérias benéficas no trato gastrointestinal dos peixes, maior número de células caliciformes 

e diminuição da descamação da mucosa dos animais. Fabregat et al. (2006) ao testar  um 

produto comercial prebiótico  em rações para juvenis de tilápia do Nilo relataram que não 

houve efeito positivo entre os tratamentos, para o desempenho dos peixes. Porém ao 

analisarem o efeito sobre o metabolismo de gordura, perceberam um efeito positivo na 

diminuição no índice gorduroviscerossomático nos animais que alimentaram com o 

prebiótico.  

Nekoubin et al. (2012) relatam o efeito benéfico do simbiótico comercial (Biomin 

Imbo),.em Acará bandeira (Pterophyllun scalare), verificando um maior peso final e ganho de 

peso quando alimentados com o simbiótico. De forma semelhante, Azevedo et al. (2016a) ao 

testarem B. subtilis (2 g kg-1) e mananoligossacarídeos (2 g kg-1) e sua combinação 

(simbiótico) para juvenis de tilápia do Nilo verificaram um maior ganho de peso dos peixes. 

Nesse sentido, vêm sendo estudado o efeito de probiótico, prebiótico e simbiótico 

como aditivo na alimentação de diversas espécies aquícolas como potencializadores do 

desempenho animal. Azevedo et al. (2016), em seu estudo verificaram que a adição de 

probiótico e simbiótico na alimentação de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) 

melhora os parâmetros de crescimento e utilização do alimento. Segundo Schwarz et al. 

(2016) ao estudarem a adição de probiótico, prebiótico e simbiótico na nutrição de alevinos de 

tilápia do Nilo relataram que os aditivos melhoram o consumo de ração, a conversão 

alimentar, mas sem diferir no ganho de peso, tamanho do intestino e a taxa de sobrevivência. 

Nesse sentido Saad et al. (2017) ao suplementar em rações para tilápias do Nilo com 

Psychrobacter namhaensis para avaliar seu efeito probiótico, concluíram que a adição de 

0,5% desta bactéria é capaz de promover um melhor crescimento além de melhorar o sistema 

imune dos peixes. 

Ramírez et al. (2013) ao suplementarem camarões marinhos com probióticos, 

prebióticos e simbióticos submetidos ao desafio experimental (Vibrio alginolyticus), 

concluíram que os parâmetros de desempenho produtivo não sofreram diferença entre o grupo 

controle. Porém os animais alimentados somente com os aditivos testados, apresentaram 
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mudança na microbiota intestinal e aumento ao título aglutinante do soro contra V. 

alginolyticus, mas não altera a resistência ao desafio. 

 

2.5 ESTRESSE E SEUS EFEITOS NOS PEIXES 

 

Barton & Iwana (1991) definem estresse como uma mudança no estado 

fisiológico, na qual a perturbação da homeostase ocorre por um agente estressor. Para definir 

se um animal encontra-se estressado nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que existem 

mudanças sazonais no ritmo circadiano e mesmo individuais (WENDELAAR BONGA, 

1997). Distúrbios fisiológicos causados por fatores estressantes causam desconforto no 

animal, prejudicam seu bem-estar e até mesmo pode comprometer sua sobrevivência. Durante 

a tentativa de manter a homeostase do organismo, há um grande consumo de energia para esse 

processo de restauração homeostática como respiração, locomoção e reparação de tecidos, 

enquanto que esta energia poderia ser utilizada para o crescimento e reprodução (SCHRECK, 

2010).  

O controle neuroendócrino em resposta ao estresse dos mamíferos é semelhante 

para os peixes (BARTON, 2000). Anatomicamente os peixes apresentam no rim cefálico, 

células cromafins e inter-renais, estruturas homólogas a glândula adrenal dos mamíferos, que 

desempenham a função de secretar catecolaminas circulantes, como noradrenalinas e cortisol 

(MOMMSEN et al., 1999; GALLO & CIVININI, 2003). 

Existem três tipos de respostas ao estresse, sendo elas primária, secundária ou 

terciária (PICKERING & POTTINGER, 1995; BARTON, 2002). A resposta primária, 

conhecida também como a resposta de alarme, caracteriza-se por elevada concentração nos 

níveis de catecolaminas plasmáticas e cortiscoteróides, já a segunda resposta está relacionada 

com o aumento dos hormônios no sangue, acarretando no aumento dos batimentos cardíacos e 

absorção de oxigênio (LIMA et al., 2006). Por fim, a resposta terciária acontece quando 

ocorre a exaustão do organismo, manifestando-se nas variações hematológicas, queda no 

desempenho produtivo, reprodutivo além de deixar o animal susceptível à infecções por 

diversos patógenos (WENDELAAR BONGA, 1997). 

Segundo este mesmo autor, o estresse pode ser classificado em agudo ou crônico. 

O estresse agudo pode ser ocasionado por manejo mal planejado, biometrias, transportes dos 

peixes. Já o crônico é o estresse em que o peixe passa por longos períodos como, por 

exemplo, restrição nutricional, altas taxas de densidade, baixas concentrações de oxigênio na 
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água, oscilações bruscas na temperatura entre outros. O estresse crônico implica em um 

menor crescimento animal (WENDELAAR BONGA, 1997). 

O hormônio que vem sendo pesquisado por alguns autores como indicador para 

estresse em peixes é o cortisol plasmático (WENDELAAR BONGA, 1997, ACERETE et al., 

2004). Quando os animais são submetidos a um estresse agudo, os níveis desse hormônio são 

elevados ao seu pico máximo, e retoma os seus valores basais em até 24 horas (URBINATI & 

CARNEIRO, 2001). Quando submetidos a estresse crônico os níveis de cortisol podem se 

elevar, porém ficam abaixo do seu pico máximo (WENDELAAR BONGA, 1997).  
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ARTIGO 1 - SIMBIÓTICO E ANTIBIÓTICO PARA JUVENIS DE TILÁPIA DO 

NILO  

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de simbiótico, de antibiótico e a associação de 

ambos sobre o desempenho produtivo, a sobrevivência e a composição corporal de juvenis de 

tilápias do Nilo. Os animais foram cultivados por oito semanas (56 dias), sob os seguintes 

tratamentos: controle (água sem aditivo e ração sem aditivo); 1A (água sem aditivo e 2 g kg-1 

de simbiótico na ração); 2A (0,002 g L-1 de antibiótico na água e ração sem inclusão de 

aditivo); 3A (0,002 g L-1 de antibiótico na água e 2g kg-1 de simbiótico na ração); 4A (água 

sem aditivo e 0,01 g kg-1 de antibiótico na ração), dispostos em delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco repetições cada, na densidade de 10 peixes aquário-1. Os juvenis de  

tilápias apresentaram melhores resultados para peso final, ganho de peso, biomassa, consumo 

de ração, conversão alimentar, sobrevivência e matéria seca em sua composição corpórea, 

quando cultivados com antibiótico diluído na água e simbiótico adicionado à ração (3A). A 

adição de simbiótico na ração comercial no cultivo de juvenis de tilápia do Nilo mostrou-se 

eficaz para a melhoria no desempenho produtivo e quando suplementado em consórcio com 

antibiótico teve seu efeito potencializado. 

Palavras Chaves: Antimicrobianos. Florfenicol. Microbiota. Oreochromis niloticus. Saúde 

intestinal.
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ARTICLE 1 - SYMBIOTIC AND ANTIBIOTIC IN NILE TILAPIA JUVENILE 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to evaluate the influence of the symbiotic, the antibiotic and 

its consociation in Nile tilapia juveniles on productive performance, survivability and corporal 

composition. Fish were cultured for eight weeks (56 days) on the following treatments: 

control (water and diet without additive); 1A ( water without additive and 2kg -1 of symbiotic 

in the diet); 2A (0,002 g L-1 of antibiotic in water and the diet without additive); 3A ( 0,002 g 

L-1 of antibiotic in water and the diet with 2g kg-1  of symbiotic); 4A ( water without additive 

and 0,01 g kg-1 of antibiotic in the diet), ), arranged in completely randomized design, with 

five repetition each, in the density of 10 fish/aquarium-1.  Fish showed the best results for 

final weight, weight gain, biomass, consumption, feed conversion, survivability and dry 

matter of carcass when cultured in water with antibiotic and fed with symbiotic in the diet 

(3A). The administration of symbiotic in the diet in Nile tilapia juvenile has shown efficient to 

increase performance and when consociated with antibiotic has its effect potentialized. 

 

Key words: Antimicrobial. Florfenicol. Microbiota. Oreochromis niloticus. Gut health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os simbióticos são a união de probióticos e prebióticos que atuam de forma 

sinergística para melhorar a saúde e crescimento dos animais (CEREZUELA et al., 2011). 

Esse aditivo vem sendo utilizado como estratégia para diminuir a utilização de antibióticos 

como promotores de crescimento na aquicultura (SAHU et al., 2008) e como potencializador 

de desempenho em alevinos de tilápias do Nilo Oreochromis niloticus (SCHWARZ et al., 

2016). 

Os probióticos são microorganismos naturais do trato digestivo dos animais os 

quais conferem efeitos benéficos ao hospedeiro, por modular a microbiota no intestino 

contribuindo em uma melhor absorção de nutrientes e saúde dos animais (VERSCHUERE et 

al., 2000). No cenário atual da produção de peixes em escala comercial, os probióticos são 

aditivos capazes de maximizar o desempenho animal, a fim de aumentar a produtividade do 

plantel. Atuam por exclusão competitiva entre as bactérias por sítios de absorção específicos, 

contribuem para o aporte enzimático potencializando a digestão, além de efeitos antivirais e 

possível melhoria na qualidade de água e no sistema imunológico dos peixes (LOH, 2017). 

Os prebióticos são carboidratos não digeríveis pelo hospedeiro, na qual fornecem 

energia necessária para adesão e crescimento dos probióticos desejáveis ao intestino dos 

animais (GIBSON et al., 2008). 

O efeito do antibiótico como promotor pode ser explicado pela mudança na 

microbiota intestinal, na qual ocorre a morte das bactérias sensíveis ao medicamento. Desta 

forma, ocorre uma redução de toxinas produzidas, a partir da fermentação bacteriana no 

intestino pelos aminoácidos fornecidos pela dieta e uma diminuição da produção de muco na 

parede intestinal que aumenta a biodisponibilidade de nutrientes (BOELTER, 1998). 

O objetivo foi avaliar o uso de simbiótico, antibiótico e o consórcio de ambos, no 

desempenho produtivo, na sobrevivência, na qualidade da água e composição corporal de 

juvenis de tilápias do Nilo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Aquicultura e Ecologia 

Aquática da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK, na 

cidade de Diamantina - MG, durante 56 dias. O estudo foi aprovado pela Comissão Científica 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) desta instituição, sob número de protocolo 035/2016. 

Foram utilizados juvenis de tilápias do Nilo (250 machos), com peso inicial médio 

1,02 ± 0,30 g e comprimento total médio 4,22 ± 0,35 cm, alocados em 25 aquários com 

volume útil de 40 litros, com aeração constante, fotoperíodo natural (12 horas de luz e 12 

horas de escuro), submetidas à densidade de estocagem 10 peixes aquário-1. 

Os peixes foram submetidos a cinco tratamentos, controle (água sem aditivo e 

ração sem aditivo); 1A (2g kg-1 de simbiótico na ração); 2A (0,002g L-1 de antibiótico na 

água); 3A (0,002g L-1 de antibiótico na água e 2 g kg-1 de simbiótico na ração); 4A (0,01g kg-1 

de antibiótico na ração). O experimento foi disposto em delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco repetições cada. Os animais foram aclimatados em suas unidades 

experimentais durante dez dias na condição do tratamento controle.  

O simbiótico utilizado possui em sua composição as bactérias Bacillus cereus 

variedade toyoi (4x1011 UFC kg-1), Bacillus subtilis (4x1011 UFC kg-1), Bifidobacterium 

bifidum (3,5x1011 UFC kg-1), Enterococcus faecium (3,5x1011 UFC kg-1) e Lactobaccillus 

acidophilus (3,5x1011 UFC kg-1), além de mananoligossacarídeo (10 g), lisina (5.000 mg), 

metionina (2.500 mg), colina (2.000 mg), vitamina C (10 g), vitamina E (2.500 UI) e dextrose 

(50 g). O simbiótico foi adicionado nas rações por meio de mistura manual na ração comercial 

e posterior pulverização de óleo de soja (1%) para fixação do produto na ração.  

A composição calculada da ração comercial na forma extrusada (1,5 mm) 

utilizada foi (100 g kg-1): umidade (máx.) 100 g, proteína bruta (mín.) 400 g, extrato etéreo 

(mín.) 80 g, fibra bruta (máx.) 30 g, matéria mineral (máx.) 160 g, cálcio (mín.) 15 g, cálcio 

(máx.) 30 g, fósforo (mín.) 10 g, sódio (mín.) 185 mg, lisina (mín.) 22 g, metionina (mín.) 

9.400 mg, vitamina A (mín.) 18.400 UI, vitamina D3 (mín.) 5.000 UI, vitamina E (mín.) 400 

UI, vitamina K3 (mín.) 34,5 mg, vitamina C (mín.) 1500 mg, tiamina (B1) (mín.) 36,8 mg, 

biboflavina (B2) (mín.) 36,8 mg, piridoxina (B6) (mín.) 36,8 mg, vitamina B12 (mín.) 36,8 

mcg, ácido fólico (mín.) 11,5 mg, biotina (mín.) 0,12 mg, niacina (mín.) 195,5 mg, 

pantotenato de cálcio (mín.) 92 mg, cobre (mín.) 19,5 mg, manganês (mín.) 58 mg, selênio 

(mín.) 0,95 mg, zinco (mín.) 192 mg, ferro (mín.) 146 mg, manano-oligossacarídeo (mín.) 60 

mg, Pediococcus acidilactici 1,5x109 UFC.  
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O antibiótico florfenicol foi adicionado à ração pela mesma metodologia utilizada 

para inclusão do simbiótico na ração, sendo dissolvido na água na concentração de 0,002 g L-1 

e incluso à ração comercial (0,01 g kg-1). A concentração de 1% óleo de soja foi adicionada a 

todas as dietas experimentais. 

As refeições foram ofertadas “ad libitum” três vezes ao dia (08:00, 12:00 e 16:00 

horas) e pesadas, para cálculo do consumo de ração e conversão alimentar aparente. 

Duas vezes na semana, os aquários foram sinfonados e 40% do seu volume útil 

renovado, afim de retirar os dejetos e remover a quantidade de matéria orgânica no ambiente 

de cultivo. Desta forma, foi adicionada a quantidade proporcional de água renovada em 

relação à quantidade do antibiótico nos tratamentos preestabelecidos. Semanalmente foram 

mensurados os parâmetros físicos da qualidade de água (temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica), por meio da sonda Horiba (W-22XDD). Os parâmetros 

químicos da qualidade de água como amônia, nitrito e nitrato foram analisados 

quinzenalmente segundo a metodologia descrita pela APHA (2012). 

No fim do período experimental, todos os peixes foram anestesiados na 

concentração de 75 mg L-1 de eugenol, segundo a metodologia descrita por Vidal et al. 

(2008), em seguida pesados em balança analítica de precisão (0,01 g) e medidos, 

comprimento total e padrão com paquímetro digital (0,01 mm), para mensurar o peso final, 

ganho de peso . Ainda foi calculada a biomassa que é a soma do peso de todos os indivíduos 

vivos; a sobrevivência e fator de condição de Fulton (K) = peso x 100 comprimento padrão-3. 

Com os resultados médios de peso inicial (Pti) e peso final (Ptf) de cada réplica, foi calculada 

a taxa de crescimento específico pela expressão: TCE = 100 (lnPtf – lnPti) Δt-1, considerando 

Δt a duração em dias entre amostragens. 

Ao final do período experimental, 40 minutos após a última biometria, todos os 

animais foram submetidos a um estresse agudo, os quais foram expostos ao ar durante doze 

minutos e realocados em suas unidades experimentais para avaliar a sobrevivência 24 horas 

pós-estresse. Posteriormente todos os peixes foram eutanasiados conforme as normas de 

eutanásia com hidrocloridrato de benzocaína descrita pelo (CONCEA, 2013) para análise de 

composição de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral do peixe inteiro 

(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1984), realizadas no 

laboratório de Nutrição Animal - UFVJM. 

Os dados de qualidade de água, desempenho produtivo, sobrevivência e análise 

corporal dos juvenis de tilápia foram submetidos à ANOVA, sendo os valores das médias 

comparados por teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores de sobrevivência 
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foram transformados em arcoseno, para análise estatística. As análises foram realizadas 

usando-se o programa estatístico SIGMA STAT 3.5. 
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RESULTADOS 

 

Os parâmetros físico-químicos da qualidade de água, a temperatura, a 

condutividade elétrica, teor de amônia, de nitrito e de nitrato não apresentaram diferenças 

entre os tratamentos (P > 0,05). Entretanto, para os parâmetros de pH e oxigênio dissolvido 

houve diferença entre os tratamentos e o grupo controle (P < 0,05) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos da água no cultivo 

de juvenis de tilápia do Nilo suplementadas com simbiótico, antibiótico e o consórcio de 

ambos 

Parâmetros Controle 1A 2A 3A 4A 
CV 

(%) 

Temperatura (ºC) 
20,24 ± 

1,38 a 

20,26 ± 

1,38 a 

20,18 ± 

1,39 a 

20,13 ± 

1,40 a 

20,21 ± 

1,37 a 
0,53 

pH 
6,54 ± 

0,43 a 

6,41 ± 

0,22 b 

6,34 ± 

0,25 b 

6,38 ± 

0,27 b 

6,45 ± 

0,22 ab 
1,16 

Condutividade elétrica (mS cm-

1) 

0,12 ± 

0,09 a 

0,11 ± 

0,08 a 

0,12 ± 

0,08 a 

0,12 ± 

0,09 a 

0,12 ± 

0,09 a 
6,26 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 
8,12 ± 

1,67 a 

7,05 ± 

0,93 b 

6,63 ± 

1,13 b 

6,64 ± 

1,07 b 

6,88 ± 

0,97 b 
4,56 

Amônia (mg L-1) 
0,04 ± 

0,02 a 

0,03 ± 

0,008 a 

0,06 ± 

0,04 a 

0,06 ± 

0,03 a 

0,04 ± 

0,02 a 
58,98 

Nitrito (mg L-1) 
0,01 ± 

0,005 a 

0,03 ± 

0,02 a 

0,06 ± 

0,07 a 

0,04 ± 

0,07 a 

0,01 ± 

0,01 a 
154,15 

Nitrato (mg L-1) 
0,69 ± 

0,31 a 

0,61 ± 

0,05 a 

1,11 ± 

0,70 a 

1,52 ± 

0,82 a 

0,23 ± 

0,30 a 
62,71 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1A: água sem aditivo e 2g kg-1 de simbiótico na ração. 2A: 

0,002g L-1 de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3A: ,002g L-1 de florfenicol e 2 g kg-1 de simbiótico na 

ração. 4A: água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração. CV: Coeficiente de variação. 

 

Para as variáveis de peso final e ganho de peso o tratamento com florfenicol na 

água e simbiótico na ração (3A) foi melhor quando comparado ao grupo controle. Os 

tratamentos com simbiótico na ração (1A), florfenicol na água (2A), florfenicol na ração (4A) 

apresentaram médias similares, não diferindo do controle para ambas variáveis (Tabela 2).  

A biomassa final no tratamento com florfenicol na água e simbiótico na ração 

(3A) foi superior aos tratamentos controle e com simbiótico na ração (1A). 

O consumo de ração das tilápias diferiu-se entre os tratamentos. Dessa forma o 

maior consumo foi observado para o tratamento com florfenicol na água e simbiótico na ração 

(3A), sendo semelhante ao tratamento com florfenicol na água (2A) e controle. Os 
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tratamentos com simbiótico na ração (1A) e florfenicol na ração (4A) apresentaram menores 

consumos de ração. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão dos parâmetros de desempenho de juvenis de 

tilápia do Nilo cultivadas com simbiótico, antibiótico e o consórcio de ambos 

Parâmetros Controle 1A 2A 3A 4A CV (%) 

Comprimento padrão (cm) 
3,84 ± 

0,50 a 

4,01 ± 

0,51 a 

4,02 ± 

0,40 a 

4,12 ± 

0,55 a 

3,94 ± 

0,46 a 
4,22 

Comprimento total (cm) 
4,78 ± 

0,58 a 

4,93 ± 

0,57a 

4,99 ± 

0,44 a 

5,12 ± 

0,63 a 

4,91 ± 

0,56 a 
3,92 

Peso final (g) 
1,76 ± 

0,33 b 

1,92 ± 

0,29 ab 

1,99 ± 

0,61 ab 

2,23 ± 

0,85 a 

1,85 ± 

0,60 ab 
11,04 

Ganho de peso (g) 
0,83 ± 

0,30 b 

0,91 ± 

0,29 ab 

0,89 ± 

0,44 ab 

1,20 ± -

0,61 a 

0,87 ± 

0,44 ab 
19,37 

Biomassa final (g) 
13,79 ± 

0,78 b 

14,18 ± 

0,84 b 

16,65 ± 

1,01 ab 

20,81 ± 

0,88 a 

15,76 ± 

0,99 ab 
21,33 

Consumo de ração (g) 
12,33 ± 

0,49 ab 

10,74 ± 

0,48 b 

12,61 ± 

0,34 ab 

16,05 ± 

0,36 a 

12,04 ± 

0,32 b 
15,46 

Conversão alimentar (g g-1) 
1,90 ± 

0,67 e 

1,59 ± 

0,72 b 

1,72 ± 

0,73 d 

1,45 ± 

0,62 a 

1,64 ± 

0,71 c 
0,04 

Sobrevivência (%) 
78,05 ± 

1,24 d 

74,05 ± 

1,40 e 

82,05 ± 

1,42 c 

92,05 ± 

0,91 a 

84,10 ± 

1,38 b 
0,11 

Sobrevivência pós estresse 

(%)* 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 - 

Fator de condição de Fulton 

(K) 

3,09 ± 

0,41 a 

2,96 ± 

0,40 a 

3,06 ± 

0,50 a 

3,13 ± 

0,70 a 

3,00 ± 

0,53 a 
4,21 

Taxa de crescimento 

específico (%) 

0,10 ± 

0,01a 

0,11 ± 

0,02 a 

0,03 ± 

0,01 a 

0,40 ± 

0,10 a 

0,11 ± 

0,03 a 
165,79 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1A: água sem aditivo e 2g kg-1 de simbiótico na ração. 2A: 

0,002g L-1 de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3A: 0,002g L-1 de florfenicol e 2 g kg-1 de simbiótico na 

ração. 4A: água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração. CV: Coeficiente de variação. 
* Não foi feito teste estatístico. 

 

Os peixes do tratamento com florfenicol na água e simbiótico na ração (3A) 

apresentaram menor conversão alimentar que aqueles que receberam o tratamento controle.  

A sobrevivência das tilápias durante o período experimental foi maior para o 

tratamento com florfenicol na água e simbiótico na ração (3A), seguido do tratamento com 

florfenicol na ração (4A), florfenicol na água (2A), controle e por fim o tratamento com 

simbiótico na ração (1A). 

A sobrevivência pós-estresse dos juvenis de tilápias do Nilo submetidos à 

exposição do ar foi de 100% em todos os tratamentos. 
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Para o comprimento padrão, comprimento total, fator de condição de Fulton e taxa 

de crescimento específico não foram verificadas diferenças entre os tratamentos. 

A análise de composição bromatológica da composição corpórea de juvenis de 

tilápias do Nilo, o tratamento com florfenicol na água e simbiótico na ração (3A) apresentou 

uma maior concentração de matéria seca na composição corpórea (Tabela 3). 

Para os valores de proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral da composição 

corpórea de juvenis de tilápias do Nilo não foram observados diferenças entre os tratamentos 

avaliados. 

 

Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão da análise bromatológica da composição corpórea 

de juvenis de tilápia do Nilo cultivadas com simbiótico, antibiótico e o consórcio de ambos 

Nutrientes Controle 1A 2A 3A 4A CV (%) 

Matéria seca (%) 
21,62 ± 

0,04 d 

21,46 ± 

0,07 d 

21,82 ± 

0,01 c 

23,16 ± 

0,05 a 

22,31 ± 

0,01 b 
0,20 

Proteína bruta (%) 
13,07 ± 

1,40 a 

13,07 ± 

2,13 a 

12,91 ± 

0,84 a 

13,20 ± 

1,51 a 

13,06 ± 

1,38 a 
2,64 

Extrato étereo (%) 
4,23 ± 

5,55 a 

3,62 ± 

0,39 a 

4,08 ± 

1,87 a 

4,64 ± 

2,14 a 

4,97 ± 

0,71 a 
14,27 

Matéria mineral (%) 
3,71 ± 

0,13 a 

3,60 ± 

0,26 a 

3,65 ± 

0,10 a 

3,65 ± 

0,46 a 

3,68 ± 

0,58 a 
2,15 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1A: água sem aditivo e 2g kg-1 de simbiótico na ração. 2A: 

0,002g L-1 de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3A: ,002g L-1 de florfenicol e 2 g kg-1 de simbiótico na 

ração. 4A: água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração. CV: Coeficiente de variação 
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DISCUSSÃO 

 

Os valores dos parâmetros físico-químicos da qualidade de água nos aquários, pH 

(6,34 a 6,54), condutividade elétrica (0,11 a 0,12 mS cm-1), oxigênio dissolvido (6,63 a 8,12 

mg L-1), amônia (0,04 a 0,06 mg L-1), nitrito (0,01 a 0,06 mg L-1) e nitrato (0,23 a 1,52 mg L-

1), estiveram dentro da faixa adequada para o cultivo desta espécie, entretanto a temperatura 

(20,13 a 20,26 ºC) esteve abaixo do limite para o máximo desempenho da espécie 

(MERCANTE et al., 2011). 

Na literatura são escassos trabalhos que associam simbióticos, probióticos e 

prebióticos com antibióticos na alimentação dos peixes. Porém, Faria et al. (2009) ao testar 

associação dos probióticos Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus e Bacillus 

subtilis com o antibiótico suplementados na ração para frangos de corte verificaram uma 

maior sobrevivência dos animais, entretanto as variáveis de desempenho produtivo, ganho de 

peso e conversão alimentar, não diferiram entre os tratamentos. Sado et al. (2008) ao 

suplementarem dietas com diferentes níveis de prebiótico composto por 

mananoligossacarídeos não observaram diferenças entre os níveis testados para o ganho de 

peso em juvenis de tilápia do Nilo. 

Outros autores também não relataram efeito no crescimento dos peixes 

alimentados com e sem simbiótico (BUENTELLO et al., 2010; MEHRABI et al., 2012; 

AZEVEDO et al., 2016). Por outro lado, Azevedo et al. (2016a) ao testarem B. subtilis (2 g 

Kg-1) e mananoligossacarídeos (2 g Kg-1) e sua combinação (simbiótico) para juvenis de 

tilápia do Nilo verificaram maior ganho de peso. Nekoubin et al. (2012) também relataram o 

efeito benéfico do simbiótico, verificando um maior peso final e ganho de peso em Acará 

bandeira (Pterophyllun scalare) quando alimentados com 0,75 g kg-1 do simbiótico (Biomin 

Imbo). 

O florfenicol pode ter selecionado a microbiota local, diminuindo as bactérias 

patógenas como sugerido por Reda et al. (2013), favorecendo a colonização das bactérias do 

simbiótico que foram benéficas ao crescimento dos peixes deste experimento. Os antibióticos 

utilizados como promotores de crescimento na alimentação animal são capazes de alterar a 

microbiota, reduzir a espessura da camada de muco facilita a absorção de nutrientes e diminui 

as toxinas sintetizadas pela fermentação bacteriana intestinal provinda de aminoácidos 

fornecidos pela ração (BOELTER, 1998). Reda et al. (2013) ao estudarem florfenicol ofertado 

na ração para tilápias do Nilo verificaram um melhor peso final e ganho de peso em relação 
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ao tratamento controle, enquanto Andrade et al. (2017) ao suplementar florfenicol na ração 

para tilápias do Nilo relataram maiores valores de biomassa e sobrevivência em relação ao 

grupo controle. 

Dos componentes do simbiótico, os probióticos são microrganismos que ao se 

instalarem no trato digestivo dos animais produzem substâncias que reduzem a comunidade 

bacteriana patogênica (COPPOLA & GIL-TURNES, 2004). Eles atuam por exclusão 

competitiva entre as bactérias benéficas e patogênicas na disputa por sítios de absorção, 

contribuem com enzimas que auxiliam na digestão, além de apresentarem efeitos antivirais e 

possibilitarem a melhoria na qualidade de água e do sistema imunológico dos peixes (LOH, 

2017). Já os prebióticos conferem energia necessária para adesão e crescimento dos 

probióticos desejáveis ao intestino dos animais (GIBSON et al., 2008, RENHE et al., 2008). 

A biomassa das tilápias que receberam florfenicol na água e simbiótico na ração 

(3A) foi maior do que as que receberam o simbiótico (1A) e as do controle, sendo que estas 

duas últimas não diferiram entre si. Isso demonstra que o florfenicol foi necessário para uma 

efetiva ação do simbiótico. Somente o fornecimento de simbiótico para as tilápias, neste 

estudo, pode não ter conseguido uma adequada exclusão da microbiota existente no trato 

gastrointestinal e no meio aquático como sugerido por Loh (2017), sendo necessário o uso de 

florfenicol para diminuição da microbiota local que segundo Reda et al. (2013) pode facilitar 

a alocação da microbiota do simbiótico. 

Por outro lado, o simbiótico também foi importante para que o florfenicol pudesse 

proporcionar um maior ganho de biomassa das tilápias, pois aquelas tratadas somente com 

florfenicol na água (2A) ou na ração (4A), não diferiram do controle. De acordo com a 

literatura é descrito que o florfenicol adicionado à ração é capaz de aumentar a biomassa das 

tilápias produzidas, entretanto observamos um efeito sinergístico entre o simbiótico e o 

florfenicol. Andrade et al. (2017) ao testar florfenicol na ração de tilápia do Nilo, verificaram 

um aumento dos valores de biomassa em relação ao grupo controle. Azevedo et al. (2015) ao 

suplementar B. subtilis (0,2 g Kg-1), mananoligossacarídeo (0,2 g Kg-1) e seu consórcio para 

juvenis de tilápias do Nilo, também encontraram maior biomassa nos peixes alimentados com 

o simbiótico em relação ao tratamento controle. No entanto os autores conduziram o 

experimento em uma temperatura média (28,5 ºC) adequada ao crescimento da espécie, o que 

sugere que a temperatura deste trabalho comprometeu o desenvolvimento dos peixes. 

O fator de condição de Fulton (K) é a relação entre o peso e o comprimento 

corporal que atribui o grau de bem estar do peixe (SYLVIE et al., 2016). Ao analisar o 

resultado do presente trabalho não se observou diferença estatística entre os tratamentos. 
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Durante o período de cultivo os valores de K oscilaram entre 2,96 a 3,13, uma estreita faixa, 

sugerindo que os ambientes de cultivo não foram responsáveis por possíveis diferenças entre 

os resultados. Valores similares da taxa de crescimento específico foram observados por 

diversos autores e para tilápias em diferentes estágios de vida, condições de cultivo e 

submetidas a variados probióticos, como para larvas de tilápia vermelha em águas 

mesohalinas (MARENGONI et al., 2010), com juvenis de GIFT (ALBUQUERQUE et al., 

2015) e larvas de tilápia do Nilo submetidas a desafio sanitário (FERREIRA et al., 2015). 

O consumo de ração durante o período de cultivo foi baixo e oscilou entre 12,04 a 

16,05 g, devido à temperatura da água (20 ºC), o que compromete a ingestão de alimentos 

(GRAEFF & PRUNER, 2006). Moura et al. (2007) ao estudarem o desempenho produtivo de 

tilápias do Nilo com peso inicial médio 0,83 gramas submetidas a diferentes temperaturas (20, 

24, 28 e 32 ºC) verificaram um maior consumo de ração e melhor conversão alimentar dos 

peixes a medida que aumentava a temperatura entre os tratamentos. A conversão alimentar 

aparente variou entre 1,45 a 1,90 g g-1 similarmente ao observado por Moura et al. (2007) o 

qual oscilou entre 1,04 a 1,79 g g-1 e por Schwarz et al. (2016) na faixa de 1,32 a 1,69 g g-1. 

Os resultados deste experimento estiveram dentro do esperado para o cultivo de juvenis de 

tilápias do Nilo. 

A sobrevivência decresceu do tratamento com florfenicol na água e simbiótico na 

ração (3A), para o tratamento com florfenicol na ração (4A), florfenicol na água (2A), 

controle e por fim o tratamento com simbiótico na ração (1A), demonstrando a eficiência do 

antibiótico com simbiótico e do simbiótico separadamente. O florfenicol também promoveu 

maior sobrevivência em tilápias do Nilo em relação ao tratamento controle (ANDRADE et al., 

2017). Carraschi et al. (2011) também verificaram a melhor sobrevivência em pacus quando 

alimentados com 10 mg Kg-1 de florfenicol em relação a ração controle. Os resultados 

próximos dos tratamentos controle e o simbiótico na ração (1A) para tilápias, sugerem que a 

microbiota do simbiótico não foi capaz de se instalar ao trato gastrointestinal, como 

observado por Ringo et al. (2003). 

A sobrevivência dos peixes submetidos ao estresse por exposição ao ar foi de 

100%. A tilápia do Nilo é uma espécie que apresenta adaptações fisiológicas no processo 

respiratório para tolerar baixas concentrações de oxigênio (WELKER et al., 2013) e isso pode 

justificar esse resultado. A primeira hipótese pode estar relacionada à uma maior afinidade da 

molécula de hemoglobina em se ligar a molécula de oxigênio (O2), acredita-se que a seleção 

natural é um fator determinante na capacidade de tolerar baixas concentrações de oxigênio, 

como sugerido por Nilsson & Ostlund-Nilsson (2008).  
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Outros autores ao testarem B. subtillis e/ou B. cereus e um grupo controle na 

alimentação de alevinos de tilápias do Nilo, também não observaram diferenças entre os 

tratamentos para proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral na composição centesimal da 

carcaça como descrito por Mello et al. (2013) e Alburquerque et al. (2015). Apesar dos 

valores de extrato etéreo não apresentarem diferença entre os tratamentos eles foram menores 

do que observado por Alburquerque et al. (2015) para tilápias cultivadas a uma temperatura 

mais elevada, sugerindo que os animais utilizam suas reservas energéticas para mantença e 

equilíbrio da homeostase, Vijayan et al. (1994) e Schreck. (2010) ou a quantidade de ração 

consumida não foi suficiente para o máximo crescimento como consequência menor 

deposição de gordura. Entretanto, Cornélio et al. (2013) ao suplementar juvenis de tilápias do 

Nilo com Saccharomyces cerevisiae descreveram aumento na matéria seca, proteína e energia 

na carcaça. 
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CONCLUSÃO 

 

A associação entre antibiótico na água e simbiótico na ração no cultivo de juvenis 

de tilápia do Nilo melhora o desempenho produtivo e a sobrevivência desta espécie.
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ARTIGO 2 – LEVEDURA Saccharomyces cerevisiae E ANTIBIÓTICO NO CULTIVO 

DE JUVENIS DE TILÁPIA DO NILO 

 

RESUMO 

 

Objetivou – se avaliar a suplementação da levedura Saccharomyces cerevisiae, antibiótico e 

consórcio de ambos no desempenho produtivo, na sobrevivência, na resposta ao estresse por 

exposição ao ar e na composição bromatológica da composição corpórea de juvenis de tilápias 

do Nilo. Os peixes foram submetidos a cinco tratamentos: controle (água sem aditivo e ração 

sem aditivo; 1B (água sem aditivo e 1% da levedura na ração); 2B (0,002g L-1 de antibiótico 

na água e ração sem aditivo); 3B (0,002g L-1 de antibiótico na água e 1% da levedura na 

ração); 4B (água sem aditivo e 0,01g kg-1 de antibiótico na ração), dispostos em delineamento 

inteiramente casualizado, com cinco repetições cada, na densidade de 25 peixes aquário-1. O 

consumo de ração, a conversão alimentar e a sobrevivência dos peixes diferiu-se entre os 

tratamentos, sendo o melhor resultado observado para o tratamento com florfenicol na ração 

(4B), em relação ao controle. Quanto às análises bromatológicas da composição corpórea os 

valores de matéria seca e extrato étereo diferiram-se entre os tratamentos, o qual o tratamento 

com florfenicol na água e levedura na ração (3B) apresentou maior valor. Para os valores de 

cortisol plasmático pós estresse não foram observadas diferenças entre os tratamentos. O 

antibiótico proporcionou maior eficiência alimentar e sobrevivência para as tilápias. 

 

Palavras chaves: Florfenicol. Hipóxia. Microbiota intestinal. Oreochromis niloticus. 

Probiótico.
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ARTICLE 2 – YEAST (Saccharomyces cerevisiae) AND ANTIBIOTIC IN NILE 

JUVENILE TILAPIA 

 

ABSTRACT 

 

The aim was to evaluate the administration of yeast Saccharomyces cerevisiae, antibiotic, and 

its consociation on the performance, survivability, air exposition stress response, and 

bromatological composition of the Nile tilapia juvenile carcass. Fish were allocated to five 

treatments, control (water and diet without supplementation); 1B (water without 

supplementation and 1% of yeast in diet); 2B (0,002g L-1 of antibiotic in water and diet 

without supplementation); 3B (0,002g L-1 of antibiotic in water and 1% of yeast in diet); 4B 

(water without supplementation and 0,01g kg-1 antibiotic in diet), arranged in completely 

randomized design, with five repetition, in the density of 25 fish/aquarium-1. Consumption, 

feed conversion, and survivability have shown statistic difference between the treatments, 

being the highest value for the treatment with antibiotic in the diet (4B) when compared to 

control. However, for the bromatological analysis of carcass, the results of dry matter and 

lipid analyses were the highest in the water with antibiotic and yeast in the diet (3B). The air 

exposition stress did not show statistic difference for cortisol between the treatments. The 

antibiotic has provided better feed efficiency and survivability in Nile tilapia juvenile. 

 

Key words: Florfenicol. Hypoxia. Gut microbiota. Oreochromis niloticus. Probiotic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de tilápias é uma cultura que contribui bastante para ascensão da 

produção aquícola no mundo, com grande importância nutricional e econômica. Essa espécie 

é produzida principalmente nas Filipinas, Indonésia, Tailândia, Malásia, China, México, 

Equador, Brasil e Colômbia (FAO, 2014). 

Para maximizar a produção de peixes, diversos aditivos são suplementados as 

rações. Os promotores de crescimento mais utilizados são antibióticos, microorganismos, 

ionóforos e sais (FULLER, 1992). Dentre esses aditivos destacamos os probióticos que são 

microrganismos vivos administrados em quantidades adequadas e que promovem benefícios à 

saúde do hospedeiro, favorecendo no equilíbrio microbiano intestinal (SAAD, 2006). A 

levedura Saccharomyces cerevisiae é um probiótico que adicionado à ração comercial é capaz 

de colonizar-se ao trato digestivo das tilápias (MEURER et al., 2007). Esta levedura possui 

função imunoestimulante, melhora a digestibilidade dos peixes e melhora o seu crescimento 

(ABDEL-TAWWAB et al., 2008; CORNELIO et al., 2013). Além de também servir de 

prebiótico por sua parede celular ser constituída basicamente de mananoligossacarídeos que 

atuam como fonte de energia para a microbiota benéfica, que melhoram a conversão alimentar 

e a integridade da mucosa intestinal e conseqüentemente possui efeito benéfico à saúde dos 

peixes (LI & GATLIN III, 2004). 

O antibiótico florfenicol vem sendo utilizado em sistemas superintensivos, a fim 

de, reduzir o aparecimento de doenças no ambiente de cultivo e como potencializador de 

desempenho animal (ANDRADE et al., 2017). Este produto pode ser adicionado à água de 

cultivo dos animais ou suplementado à dieta. Segundo Rezende et al. (2012) o florfenicol atua 

no bloqueio da síntese protéica das células bacterianas, causando assim a sua morte. A 

molécula se junta em sítios ativos dos ribossomos bacterianos, geralmente no canal peptil-

transferase, evitando o deslocamento de aminoácidos para as cadeias polipeptídicas dos 

peptídeos bacterianos. 

Objetivou-se avaliar a suplementação da levedura S. cerevisiae, do antibiótico e 

do consórcio de ambos, na qualidade da água, como potencializadores de desempenho 

produtivo, resposta ao estresse por exposição ao ar, na sobrevivência e na composição 

bromatológica de juvenis de tilápia do Nilo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Aquicultura e Ecologia 

Aquática da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus JK, na 

cidade de Diamantina - MG, durante 56 dias, tendo sido aprovado pela Comissão Científica 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) desta instituição, sob número de protocolo 007/2017. 

Foram utilizados juvenis de tilápias do Nilo (625 machos), com peso inicial médio 

1,05 ± 0,71 g e comprimento total médio 4,01 ± 0,40 cm, alocados em 25 aquários com 

volume útil de 130 litros, com aeração constante, fotoperíodo natural (12 horas de luz e 12 

horas de escuro). 

Os peixes foram submetidos a cinco tratamentos: controle (água sem aditivo e 

ração sem aditivo); 1B (água sem aditivo e 1% da levedura na ração); 2B (0,002g L-1 de 

florfenicol na água e ração sem aditivo); 3B (0,002g L-1 de florfenicol na água e 1% da 

levedura na ração); 4B (água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração). O experimento 

foi disposto em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições cada, na 

densidade de estocagem 25 peixes aquário-1. Os animais foram aclimatados em suas unidades 

experimentais durante sete dias na condição controle. 

A levedura (Saccharomyces cerevisiae) foi utilizada na concentração 6,9 x 105 

UFC g-1 de ração, sendo quantificada pela metodologia descrita por Tournas et al. (2001). A 

levedura comercial foi misturada na ração comercial e posteriormente pulverizado óleo de 

soja 1% do peso total da ração.  

A composição calculada da ração extrusada (1,5 mm) foi (100 g kg-1): umidade 

(máx.) 100 g, proteína bruta (mín.) 400 g, extrato etéreo (mín.) 80 g, fibra bruta (máx.) 30 g, 

matéria mineral (máx.) 160 g, cálcio (mín.) 15 g, cálcio (máx.) 30 g, fósforo (mín.) 10 g, 

sódio (mín.) 185 mg, lisina (mín.) 22 g, metionina (mín.) 9.400 mg, vitamina A (mín.) 18.400 

UI, vitamina D3 (mín.) 5.000 UI, vitamina E (mín.) 400 UI, vitamina K3 (mín.) 34,5 mg, 

vitamina C (mín.) 1500 mg, tiamina (B1) (mín.) 36,8 mg, biboflavina (B2) (mín.) 36,8 mg, 

piridoxina (B6) (mín.) 36,8 mg, vitamina B12 (mín.) 36,8 mcg, ácido fólico (mín.) 11,5 mg, 

biotina (mín.) 0,12 mg, niacina (mín.) 195,5 mg, pantotenato de cálcio (mín.) 92 mg, cobre 

(mín.) 19,5 mg, manganês (mín.) 58 mg, selênio (mín.) 0,95 mg, zinco (mín.) 192 mg, ferro 

(mín.) 146 mg, manano-oligossacarídeo (mín.) 60 mg, Pediococcus acidilactici 1,5x109 UFC.  

O antibiótico florfenicol foi adicionado à ração por mistura manual e logo após 

pulverização de 1% de óleo de soja e dissolvido na água na concentração de 0,002 g L-1. A 

concentração de 1% óleo de soja foi adicionada a todas as dietas experimentais. 
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As refeições foram pesadas e ofertadas “ad libitum” três vezes ao dia (08:00, 

12:00 e 16:00 horas), para cálculo do consumo de ração e conversão alimentar aparente.  

Duas vezes na semana os aquários foram sinfonados renovando-se 40% do seu 

volume útil, a fim de retirar as fezes e reduzir a quantidade de matéria orgânica no ambiente 

de cultivo, repondo a mesma quantidade de água retirada. Semanalmente foram mensurados 

os parâmetros físicos da qualidade de água (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica), por meio da sonda Horiba (W-22XDD). Já os parâmetros químicos da 

qualidade de água como amônia, nitrito e nitrato foram analisados quinzenalmente (APHA, 

2012). 

No fim do período de cultivo todos os peixes foram anestesiados com 75 mg L-1 

de eugenol, de acordo com a metodologia de Vidal et al. (2008) pesados em balança de 

precisão (0,01 g) e medidos comprimento total e padrão com paquímetro digital (0,01 mm). 

Foram estimados a biomassa, sobrevivência e fator de condição de Fulton (K) = peso x 100 

comprimento padrão-3. Com os resultados médios de peso inicial (Pti) e peso final (Ptf), foi 

calculada a taxa de crescimento específico pela expressão: TCE = 100 (lnPtf – lnPti) Δt-1, 

considerando Δt a duração em dias entre amostragens. 

Ao fim do período experimental, após a última biometria, todos os animais foram 

submetidos a um estresse agudo, o qual foram expostos ao ar durante doze minutos e 

realocados em suas unidades experimentais para avaliar a sobrevivência 24 horas pós-

estresse. 

Após 30 minutos da exposição ao ar a qual os peixes foram submetidos, 

amostrou-se cinco animais tratamento-1 para coleta de sangue e realização da quantificação de 

cortisol presente no plasma sanguíneo. Para isso 200 μL de sangue foram coletados através da 

punção da veia caudal,. Utilizou-se uma seringa com agulha, banhada em anticoagulante 

(EDTA 3%). 

O sangue foi acondicionado em eppendorfs e centrifugados (Centrífuga 5415R) à 

1000 rpm por cinco minutos e 3000 rpm por mais cinco minutos, para coleta do plasma o qual 

foi congelado à -80ºC para posterior análise de cortisol, determinado com kit comercial de 

ELISA (Enzyme-linked immunosorbentassay kit - cortisol test – MonobindInc®). Para 

validação dos kits para cortisol plasmático de juvenis de tilápias foram realizados testes intra 

e interespecíficos. 

A análise de composição bromatológica da composição corpórea, matéria seca, 

proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral foram realizados segundo a metodologia 

descrita pela Association of Official Analytical Chemists (1984), onde 15 animais tratamento-



48 

 

1 foram eutanasiados com hidrocloridrato de benzocaína conforme normas do CONCEA 

(2013), realizadas no Laboratório de Nutrição Animal – UFVJM. 

Os dados de qualidade de água, desempenho produtivo, análise bromatológica da 

composição corpórea e cortisol plasmático foram submetidos à ANOVA, sendo os valores das 

médias comparados por teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores de 

sobrevivência foram transformados em arcoseno. As análises foram realizadas usando-se o 

programa estatístico SIGMA STAT 3.5. 
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RESULTADOS 

 

Os parâmetros físico-químicos da qualidade de água; a temperatura, pH, 

condutividade elétrica, amônia e nitrato não apresentaram diferença estatística (P > 0,05) 

entre os tratamentos, diferentemente (P < 0,05) do observado para o oxigênio dissolvido e 

nitrito (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos da qualidade de 

água de juvenis de tilápias do Nilo cultivadas com a levedura (Saccharomyces cerevisiae), 

antibiótico e o consórcio de ambos 

Parâmetros Controle 1B 2B 3B 4B 
CV 

(%) 

Temperatura (ºC) 
21,86 ± 

1,29 a 

21,80 ± 

1,21a 

21,82 ± 

1,07 a 

21,98 ± 

1,13 a 

21,85 ± 

1,16 a 
0,47 

pH 
7,77 ± 

0,99 a 

7,95 ± 

0,95 a 

7,85 ± 

1,00 a 

7,94 ± 

0,90 a 

7,82 ± 

0,90 a 
1,88 

Condutividade elétrica (mS cm-1) 
0,03 ± 

0,01 a 

0,02 ± 

0,01 a 

0,03 ± 

0,01 a 

0,03 ± 

0,02 a 

0,03 ± 

0,02 a 
27,94 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 
7,66 ± 

3,09 a 

6,97 ± 

0,96 ab 

6,72 ± 

0,86 ab 

6,65 ± 

0,85 b 

6,81 ± 

0,86 ab 
7,61 

Amônia (mg L-1) 
0,09 ± 

0,02 a 

0,09 ± 

0,02 a 

0,11 ± 

0,04 a 

0,11 ± 

0,03 a 

0,13 ± 

0,06 a 
35,85 

Nitrito (mg L-1) 
0,01 ± 

0,02 b 

0,04 ± 

0,01 ab 

0,08 ± 

0,04 a 

0,02 ± 

0,02 ab 

0,01 ± 

0,02b 
70,64 

Nitrato (mg L-1) 
0,46 ± 

0,57 a 

1,14 ± 

0,32 a 

0,75 ± 

0,60 a 

0,37 ± 

0,64 a 

0,37 ± 

0,64 a 
91,77 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1B: água sem aditivo e 1% da levedura na ração. 2B: 0,002g L-1 

de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3B: 0,002g L-1 de florfenicol na água e 1% da levedura na ração. 4B: 

água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração. CV: Coeficiente de variação. 

 

As variáveis comprimento padrão, comprimento total, peso final, ganho de peso, 

biomassa, fator de condição de Fulton e taxa de crescimento específico das tilápias não 

apresentaram diferenças (P > 0,05) entre os tratamentos (Tabela 2). 

A conversão alimentar dos juvenis de tilápia foi melhor (P < 0,05) para o 

tratamento com florfenicol na ração (4B) quando comparado ao tratamento controle (Tabela 

2).  
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De forma semelhante o consumo de ração dos juvenis de tilápia apresentou 

diferença, no qual o maior consumo (P < 0,05) foi do tratamento com florfenicol na ração 

(4B), quando comparado ao controle. 

A maior (P < 0,05) sobrevivência dos peixes durante o período experimental foi 

para o tratamento com florfenicol na ração (4B), seguido dos tratamentos com levedura na 

ração (1B) e controle, tratamento com florfenicol na água (2B) e por fim do tratamento com 

florfenicol na água e levedura na ração (3B). 

Observou-se que a sobrevivência das tilápias após a exposição ao ar foi de 100% 

em todos os tratamentos. 

 

Tabela 2 – Valores médios dos parâmetros de desempenho de juvenis de tilápias do Nilo 

cultivadas com levedura (Saccharomyces cerevisiae), antibiótico e o consórcio de ambos 

Variáveis Controle 1B 2B 3B 4B 
CV 

(%) 

Comprimento total (cm) 
7,95 ± 

1,01 a 

7,49 ± 

1,20 a 

7,74 ± 

1,20 a 

7,84 ± 

1,47a 

7,75 ± 

1,18a 
6,21 

Comprimento padrão (cm) 
6,35 ± 

0,81 a 

6,11 ± 

0,98 a 

6,16 ± 

1,04 a 

6,29 ± 

1,22a 

6,19 ± 

0,99a 
6,10 

Peso final (g) 
8,97 ± 

3,29 a 

7,70 ± 

3,53 a 

8,09 ± 

3,82 a 

9,09 ± 

5,28 a 

8,49 ± 

4,20 a 
19,19 

Ganho de peso (g) 
7,90 ± 

1,78 a 

6,72 ± 

1,92 a 

7,13 ± 

2,46 a 

7,89 ± 

3,26 a 

7,44 ± 

2,26 a 
21,42 

Biomassa final (g) 
89,76 a ± 

3,29 

77,12 a ± 

3,53 

80,96 a ± 

3,82 

91,01 a ± 

5,28 

84,97 a ± 

4,20 
19,19 

Conversão alimentar (g g-1) 
1,69 ± 

0,69 b 

1,99 ± 

0,87e 

1,87 ± 

0,45 d 

1,78 ± 

0,56 c 

1,64 ± 

0,32 a 
0,38 

Consumo de ração (g) 
40,77 ± 

2,62 e 

44,33 ± 

3,32d 

41,16  ± 

2,83c 

46,00 ± 

3,34b 

57,12 ± 

3,84a 
7,89 

Fulton (K) 
3,44 ± 

2,05  a 

3,29 ± 

2,25 a 

3,41 ± 

2,43 a 

3,62 ± 

3,25 a 

3,39 ± 

2,59 a 
6,58 

Taxa de crescimento específico 

(%) 

7,05 ± 

1,79 a 

5,94 ± 

1,90 a 

6,38 ± 

2.45 a 

6,93 ± 

3,22 a 

6,61 ± 

2,24 a 
23,99 

Sobrevivência (%) 
87,15 ± 

1,34 b 

87,15 ± 

1,34 b 

85,55 ± 

1,81 c 

83,15± 

1,78 d 

94,35 ± 

0,44 a 
0,08 

Sobrevivência pós estresse (%)* 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 - 
Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1B: água sem aditivo e 1% da levedura na ração. 2B: 0,002g L-1 

de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3B: 0,002g L-1 de florfenicol na água e 1% da levedura na ração. 4B: 

água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração. CV: Coeficiente de variação. 

* Não foi realizada análise estatística. 

 

Para o cortisol plasmático não foram observadas diferenças (P > 0,05) entre as 

tilápias nilóticas submetidas à exposição ao ar ou não, após o tratamento com levedura e 

antibiótico (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Valores médios da análise de cortisol plasmático em juvenis de tilápia do Nilo 

submetidos à exposição ao ar ou não, cultivadas com a levedura (Saccharomyces cerevisiae), 

antibiótico e ambos em consorciados. 

 
Grupo sem 

estresse 
Grupo submetido ao estresse por exposição ao ar 

Variável 0B Controle 1B 2B 3B 4B CV (%) 

Cortisol 

plasmático  

(µg dL-1) 

2,21 ±  

0,06 a 

2,20 ±  

0,02 a 

2,20 ± 

0,02 a 

2,21 ± 

0,02 a 

2,20 ± 

0,01 a 

2,18 ± 

0,03 a 
1,73 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

0B: Animais que não foram submetidos à hipóxia. Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1B: água sem 

aditivo e 1% da levedura na ração. 2B: 0,002g L-1 de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3B: 0,002g L-1 de 

florfenicol na água e 1% da levedura na ração. 4B: água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração.CV: 

Coeficiente de variação. 

 

Para composição bromatológica da composição corpórea de juvenis de tilápias do 

Nilo, verifica-se uma maior (P < 0,05) concentração de matéria seca com o tratamento com 

florfenicol na água e levedura na ração (3B), em relação ao controle, no entanto sendo 

semelhante ao 1B, 2B e 4B (Tabela 4). 

Tabela 4 – Valores médios e desvio padrão da análise bromatológica na matéria seca da 

composição corpórea de juvenis de tilápia do Nilo cultivadas com a levedura (Saccharomyces 

cerevisiae), antibiótico e o consórcio de ambos 

Nutrientes Controle 1B 2B 3B 4B CV (%) 

Matéria seca (%) 
25,45 ± 

0,03 b 

25,84 ± 

0,17 ab 

26,42 ± 

0,02 ab 

26,52 ± 

0,42 a 

26,14 ± 

0,31ab 
0,96 

Proteína bruta (%) 
13,66 ± 

2,86 a 

13,90 ± 

2,95 a 

14,18 ± 

0,35 a 

14,75 ± 

2,24 a 

13,92 ± 

0,20 a 
4,56 

Extrato etéreo (%) 
6,02 ± 

0,56 c 

6,35 ± 

0,75 bc 

6,73 ± 

0,30 ab 

6,98 ± 

0,30 a 

6,42 ± 

0,60 b 
1,49 

Matéria mineral (%) 
3,60 ± 

0,14 a 

3,63 ± 

0,40 a 

3,63 ± 

0,27 a 

3,43 ± 

0,21 a 

3,70 ± 

0,28 a 
3,05 

Médias, na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Controle: água sem aditivo e ração sem aditivo. 1B: água sem aditivo e 1% da levedura na ração. 2B: 0,002g L-1 

de florfenicol na água e ração sem aditivo. 3B: 0,002g L-1 de florfenicol na água e 1% da levedura na ração. 4B: 

água sem aditivo e 0,01g kg-1 de florfenicol na ração.CV: Coeficiente de variação. 

 

Os valores de extrato etéreo na composição corpórea dos peixes com o tratamento 

com florfenicol na água e levedura na ração (3B) foi maior (P < 0,05) comparado aos 

tratamentos 4B, 1B, controle e semelhante ao 2B. 

Para os valores de proteína bruta e matéria mineral na composição corpórea não 

observou-se diferenças (P > 0,05) entre os tratamentos 
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DISCUSSÃO 

 

Os parâmetros físico-químicos da água nos aquários apresentaram os seguintes 

valores pH (7,77 a 7,95), condutividade elétrica (0,02 a 0,03 mS cm-1), oxigênio dissolvido 

(6,65 a 7,66 mg L-1), amônia (0,09 a 0,13 mg L-1), nitrito (0,01 a 0,08 mg L-1) e nitrato (0,37 a 

1,14 mg L-1), permanecendo dentro dos limites adequados para a espécie, exceto a 

temperatura (21,80 a 21,98 ºC) (MERCANTE et al., 2011). 

O peso final, ganho de peso e biomassa final dos juvenis de tilápia não diferiram 

entre os tratamentos. É possível que a microbiota já estabelecida no sistema de cultivo tenha 

sido resistente a outros microorganismos (GATESOUPE, 1999). Outro fator seria a 

temperatura da água, que está diretamente relacionada ao metabolismo das tilápias e 

influenciando no consumo de ração (MOURA et al., 2007). Pesquisas com tilápias e o uso 

desta levedura em dietas também não apresentaram diferenças no crescimento e ganho de 

peso (HE et al., 2009; FERREIRA et al., 2015; SCHWARZ et al., 2016). Entretanto, a S. 

cerevisiae na dieta melhorou o peso final, ganho de peso e biomassa de tilápias do Nilo 

(HISANO et al., 2007; ABDEL-TAWWAB et al., 2008; LARA-FLORES et al., 2010), 

principalmente quando esta estava na forma liofilizada (HISANO et al., 2007), e para alevinos 

do ciclídio Amatitlania nigrofasciata quando utilizado o nível de 2% de inclusão na dieta 

(MOHAMADI et al., 2015).  

O comprimento padrão e total não se diferiram entre os tratamentos, o que pode 

também estar relacionado com a pré-existência de uma microbiota benéfica em todos os 

aquários de cultivo e peixes deste experimento, assim como descrito por Gatesoupe (1999) e 

Merrifiel et al. (2010). É possível que os efeitos dos aditivos terem sido mascarados pela 

baixa temperatura da água durante o cultivo, como já relatado por (SILVA et al., 2017). Os 

resultados são corroborados por Ferreira et al. (2015) que ao suplementarem larvas de tilápias 

do Nilo com cepas de S. cerevisiae, e após desafio sanitário, também não observaram efeitos 

para tais variáveis. Schwarz et al. (2016) também não observaram diferenças no comprimento 

de tilápias após o uso de S. cerevisiae. 

O fator de condição de Fulton é a relação entre o comprimento corporal e o peso 

médio, que indica o grau de bem estar do peixe (SYLVIE et al., 2016). Observou-se que essa 

variável não apresentou diferença significativa e variou entre uma pequena faixa de 3,29 a 

3,62. Pedreira et al. (2016) observaram valores de K para tilápias entre 2,75 e 3,09. Wild et al. 

(2014) ao testarem Bacillus cereus, Bacillus subtillis ou seu consórcio em sistemas de 
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produção de tilápias do Nilo encontraram valores de fator de condição  menores ao 

observados no presente estudo, variando entre 1,83 a 2,04.  

A taxa de crescimento específico não apresentou efeito entre os tratamentos e variou 

entre 5,94 a 7,05%. Este resultado sugere que a temperatura da água foi um fator limitante 

para o crescimento, como também observado por Moura et al. (2007), podendo ter mascarado 

os possíveis efeitos destes aditivos no crescimento das tilápias. Segundo Marengoni et al. 

(2010) ao incrementar B. subtilis, B. lincheniformis e B. pumilus para tilápia vermelha em 

uma temperatura ideal (28 ºC), observaram melhoria na taxa de crescimento específico para as 

tilápias. 

Neste experimento as tilápias apresentaram melhor conversão alimentar e maior 

consumo de ração quando suplementadas com florfenicol na ração. De acordo com Reda et al. 

(2013) o florfenicol melhorou a eficiência alimentar dos juvenis de tilápias.  

A conversão alimentar das tilápias variou entre 1,64 a 1,99 g g-1, sendo menor para o 

tratamento com antibiótico na ração (4B). A temperatura permaneceu em torno de 21 ºC 

durante o período experimental, o que influenciou o consumo de ração pelos peixes 

(GRAEFF & PRUNER, 2006; MOURA et al., 2007). No entanto a possível presença de uma 

microbiota benéfica no intestino dos peixes ou nos aquários pode ter sido tolerante para 

instalação da levedura suplementada neste trabalho, como sugerido por Gatesoupe, (1999) e 

Merrifield et al. (2010), o que explicaria o melhor resultado dos animais no tratamento 

controle do que o com a levedura (2B), como também observado para comprimento total e 

padrão, resultado que a principio aparenta ser ambíguo.  

O consumo de ração dos juvenis de tilápia variou entre 280,68 a 282,27 g, sendo 

diferente entre os tratamentos. Schwarz et al. (2016) ao incluir B. subtilis, em dietas de 

alevinos de tilápia do Nilo em uma temperatura de cultivo entre 23 a 27,5 ºC, encontraram 

valores para CA de 1,32 a 1,49 g g-1 e CR de 249,12 a 318,32 g, demonstrando resultados 

similares aos deste estudo e que se encontram em uma faixa favorável para a avaliação do 

desempenho produtivo.  

A melhor sobrevivência dos juvenis de tilápia foi com o tratamento 4B (florfenicol), 

sendo, o nível de antibiótico eficaz para este parâmetro e dentro dos valores considerados 

adequados para cultivo da espécie (CARRASCHI et al., 2011; ANDRADE et al., 2017). 

Segundo Carraschi et al. (2011) o antibiótico florfenicol fornecido na ração na concentração  

de 10,0 mg kg-1, proporcionou maior sobrevivência de pacus (Piaractus mesopotamicus). Já 

os peixes alimentados com a levedura S. cerevisiae, não diferiram entre o tratamento controle, 
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semelhante aos resultados dos parâmetros de crescimento, peso final, comprimento padrão e 

total observados neste experimento, sugerindo um efeito benéfico da microbiota pré-existente. 

A sobrevivência dos juvenis de tilápia foi total após a um estresse de exposição ao ar. 

Esta espécie apresenta boa resistência às condições baixas de oxigênio, devido a sua 

capacidade em produzir substâncias antioxidantes endógenas que são capazes de diminuir o 

estresse oxidativo e regular as ações celulares na respiração (WELKER et al., 2013). Além 

disso, os animais em situações de estresse buscam o equilíbrio da homeostase para manter a 

integridade do seu organismo, utilizando a energia que poderia ser utilizada para desempenho 

produtivo e reprodução (VIJAYAN et al., 1994; SCHRECK, 2010). Espécies que toleram 

condições extremas de hipóxia, como as tilápias do Nilo, desenvolveram importantes 

adaptações fisiológicas ao longo dos tempos, como a afinidade maior entre a molécula de 

oxigênio e a hemoglobina, processo que evoluiu permitindo as espécies se adaptarem a 

ambientes diversos (NILSSON & ÖSTLUND-NILSSON, 2008).  

Segundo Silva et al. (2012) ao cultivar tilápia do Nilo com temperatura da água entre 

24,3 a 27,6 ºC, oxigênio dissolvido 5,18 a 5,70 mg L-1, estudaram a influência do fator 

estresse fisiológico em tilápias submetidas à exposição ao ar e concluíram que o fator 

estressante foi capaz de provocar mudanças na homeostase iônica dos peixes, diminuindo 

assim o desempenho produtivo. O resultado sugere que as condições ambientais desse 

experimento permitiram as tilápias do Nilo resistirem por um período mais prolongado a 

exposição do ar.  

As concentrações de cortisol plasmático após o estresse variaram de 2,18 a 2,21 ng 

mL-1, não diferindo-se entre os tratamentos. O resultado desta variável está dentro da faixa 

basal para peixes (BARTON et al., 2002). O efeito anestésico do eugenol aplicado aos 

animais antes da exposição ao ar pode ter mascarado o efeito dos aditivos testados. Alguns 

autores citam em seus trabalhos que o eugenol quando aplicado em jundiás e tilápias do Nilo 

antes da exposição ao ar apresentam valores mais baixos nas concentrações de cortisol 

plasmático (CUNHA et al., 2010; NOVAES et al., 2012). Acredita-se que esse anestésico 

deprime as funções neurossensoriais, o que bloqueia a estimulação das células interrenais 

nervosas, suprimindo, a liberação de cortisol na circulação sanguínea (SUMMERFELT & 

SMITH, 1990). Dessa forma, o eugenol aplicado durante a biometria final pode ter 

influenciado no resultado desta análise. 

As variações na composição bromatológica podem ser relacionadas aos produtos 

utilizados, pois ao suplementar a ração de frangos de corte com antibiótico, prebiótico, 

probiótico, os pesquisadores observaram uma maior deposição proteica no peito de frangos 
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alimentados com os diferentes suplementos em relação ao tratamento negativo com 

antibiótico (BRZOSKA & STECKA, 2007). Nesse experimento têm sido observados melhor 

desempenho produtivo dos peixes nos tratamentos com antibiótico, similarmente ao 

observado por (ANDRADE et al., 2017). Entretanto, Abdel-Tawwab et al. (2008) observaram 

maior deposição de proteína na carcaça após o uso de Saccharomyces cerevisiae em dietas 

para juvenis de tilápias do Nilo. 

.
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CONCLUSÃO 

 

Para tilápias do Nilo o uso do florfenicol proporcionou melhor conversão alimentar e 

sobrevivência.  
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