
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 Stella Indira Rocha Lobato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBIÓTICO, PROBIÓTICO, ANTIBIÓTICO EM DIETAS PARA JUVENIS 

DE MATRINXÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stella Indira Rocha Lobato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBIÓTICO, PROBIÓTICO, ANTIBIÓTICO EM DIETAS PARA JUVENIS 

DE MATRINXÃ 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Zootecnia da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Mattos Pedreira 

Coorientadora: Pesq.ª Dr.ª Marianne Schorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Stella Indira Rocha Lobato 

   

SIMBIÓTICO, PROBIÓTICO, ANTIBIÓTICO EM DIETAS PARA JUVENIS 

DE MATRINXÃ 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa De Pós-

Graduação Em Zootecnia – da UFVJM como 

requisito para obtenção do título de Mestre. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Mattos Pedreira 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diamantina 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha base, minha família. 

Aos meus pais, Adelci e Maridete. 

Aos meus irmãos, Marcio e Matheus. 

Dedico esse trabalho. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Adelci e Maridete, por todo amor, apoio, esforços, confiança 

depositada, companheirismo e por acreditarem no meu potencial, mesmo com toda a distância 

vocês são o maior motivo de toda as minhas conquistas. 

Aos meus irmãos, Marcio e Matheus, pelo companheirismo, apoio, confiança e acima 

de tudo por sempre estarem ao meu lado em todos os momentos. 

Aos professores minha eterna gratidão pelos ensinamentos e conselhos. Ao Prof. Dr. 

Marcelo Mattos Pedreira, pela orientação, ensinamentos, compreensão e por confiar em meu 

trabalho ao longo desta caminhada. Ao professor Dr. Aldrin Pires (in memorian) grato por ter 

conhecido você e por todo seu apoio no início dessa caminhada, que foi essencial. Ao 

professor Dr. Gustavo Eustáquio Brito Alvim de Mello, por ter cedido seu laboratório para as 

análises sanguíneas. A Patrícia Guimarães e Kely Kato (Técnicas – Departamento de 

Farmácia), por todo apoio e disponibilidade em ensinar as técnicas para análise de cortisol e 

mensuração dos dados. Ao professor Dr. Gustavo Henrique de Frias Castro por disponibilizar 

o Laboratório de Nutrição Animal. 

À Dra. Marianne Schorer e sua família, pela dedicação, disponibilidade, confiança e 

coorientação, que foram indispensáveis para a realização deste trabalho. 

Aos colegas doLaboratório de Aquicultura e Ecologia Aquática da UFVJM: Aline 

Prates, André Lima, Emilene Rodrigues, Maíra Almeida, Maria da Paixão, Matheus Chagas, 

Matheus Philip, Régis Calegari, Talita Andrade e Williane Menezes, agradeço imensamente 

por todo apoio durante essa fase de trabalho e desenvolvimento desta pesquisa. Aos amigos 

que foram essenciais para essa conquista, Gabi Pataro, Jessica Freire, Max Augusto, Viviane 

Marina, Rodrigo Souzae Samuel Freitas vocês foram muito importantes para essa conquista, 

por todo apoio, companheirismo e amor nessa etapa, amo vocês. 

Ao Banco do Nordeste, CAPES, CEMIG/CODEVASF, CNPq, FAPEMIG e UFVJM, 

por todo apoio para o desenvolvimento deste trabalho.  

A todos que contribuíram e incentivaram, mesmo que indiretamente para a realização 

deste trabalho. 

A toda banca examinadora pelas considerações valiosas.  

 

Com carinho, muito obrigado! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Foram realizados dois experimentos, o primeiro para avaliar a influência do 

simbiótico, do antibiótico florfenicol e o consórcio de ambos, e o segundo avaliou o 

efeito do simbiótico, antibiótico e do probiótico no cultivo de juvenis de matrinxã 

criados em baixa temperatura, sobre as variáveis de desempenho produtivo, 

composição química corporal dos peixes, qualidade da água e análise de cortisol. No 

primeiro experimento foram selecionados 250 juvenis, com peso e comprimento de 

0,38 ± 0,07 g e 3,24 ± 0,19 cm, respectivamente, sob os seguintes tratamentos: 

controle – água e ração sem aditivo; SIMR - 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTAG 

- 0,002 g.L-1 de antibiótico na água; ANTAG + SIMR - 0,002 g.L-1 de antibiótico na 

água e 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTR - 0,01 g.kg-1 de antibiótico na ração, 

dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e cinco 

repetições de 10 peixes por aquário. No segundo experimento 200 animais foram 

utilizados, com peso e comprimento de 2,38 ± 0,51 g e 6,32 ± 0,52 cm, 

respectivamente, sob os seguintes tratamentos: Controle - ração sem inclusão de 

aditivo; PROBR - 10 g.kg-1 de Saccharomyces cerevisiae na ração; SIMBR - 2 g.kg-1 

de simbiótico na ração; ANTR - 0,01 g.kg-1 de antibiótico na ração, dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições de 

10 peixes por aquário. Os dois experimentos tiveram duração de 60 dias em sistema 

fechado de recirculação de água no Setor de Aquicultura e Ecologia Aquática da 

UFVJM.Para o primeiro experimento os juvenis de matrinxã não apresentaram 

diferença para os parâmetros de desempenho produtivo e sobrevivência em nenhum 

dos tratamentos avaliados. Já para a composição química dos peixes verificou-se uma 

maior concentração de matéria seca com o tratamento contendo antibiótico na ração 

quando comparado ao grupo controle. O cultivo dejuvenis deBrycon 

amazonicussuplementadascomsimbiótico, antibiótico e/ou consórcio de ambos em 

baixas temperatura não melhora o desempenho dos peixes. Os aditivos estudados não 

interferem nos parâmetros de qualidade da água, observado pelas altas taxas de 

sobrevivência. As condições adequadas dispensam o uso de antibiótico e 

simbiótico.Para o segundo experimento, os parâmetros de consumo de ração, 

conversão alimentar e o fator de condição de Fulton apresentaram melhores resultados 

com a inclusão de antibiótico na dieta.Os tratamentos com o probiótico na ração, 

simbiótico na ração e antibiótico na ração, apresentaram menor teor de cortisol 



 

 

plasmático quando comparado com o grupo controle. Portanto, indica-se o uso de 

antibiótico para melhorar o rendimento de cultivo de matrinxã, e antibiótico, 

simbiótico e probiótico como fator antiestressante. 

 

Palavras-chave: Cortisol. Florfenicol. Hipóxia. Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Two experiments were carried out, the first one to evaluate the influence of the 

symbiotic antibiotic florfenicol and the consortium of both, and the second one 

evaluated the symbiotic, antibiotic and probiotic effects in the cultivation of juveniles 

of matrinxã raised in low temperature, on the variables of productive performance, 

chemical composition of fish, water quality and cortisol analysis. In the first 

experiment, 250 juveniles were selected, with weight and length of 0,38 ± 0,07 g and 

3,24 ± 0,19 cm, respectively, under the following treatments: control - water and feed 

without additive; SIMR - 2 g.kg-1 of symbiotic in ration; ANTAG - 0.002 g.L-1 of 

antibiotic in water; ANTAG + SIMR - 0.002 g.L-1 of antibiotic in water and 2 g.kg-1 

of symbiotic in ration; ANTR - 0.01 g.kg-1 of antibiotic in the diet, arranged in a 

completely randomized design, with five treatments and five replicates of 10 fish per 

aquarium. In the second experiment 200 animals were used, with weight and length of 

2.38 ± 0.51 g and 6.32 ± 0.52 cm, respectively, under the following treatments: 

Control - ration without inclusion of additive; PROBR - 10 g.kg-1 of Saccharomyces 

cerevisiae in the diet; SIMBR - 2 g.kg-1 of symbiotic in ration; ANTR - 0.01 g.kg-1 of 

antibiotic in the diet, arranged in a completely randomized design with five treatments 

and five of 10 fish per aquarium. The two experiments had a duration of 60 days in a 

closed water recirculation system in the Aquaculture and Aquatic Ecology Sector of 

the UFVJM. For the first experiment the juveniles of matrinxã presented no difference 

to the parameters of productive performance and survival in any of the evaluated 

treatments. For the chemical composition of the fish, a higher concentration of dry 

matter was observed with the treatment containing antibiotic in the diet when 

compared to the control group. The cultivation of juveniles of Brycon amazonicus 

supplemented with symbiotic, antibiotic and/or consortium of both at low temperature 

does not improve fish performance. The additives studied did not interfere in the 

parameters of water quality, observed by the high survival rates. Adequate conditions 

do not require antibiotic and symbiotic use. For the second experiment, the 

parameters of feed intake, feed conversion and Fulton condition factor presented 

better results with the inclusion of antibiotic in the diet. Treatments with probiotic in 

the diet, symbiotic in ration and antibiotic in ration, had lower levels of plasma 

cortisol when compared to the control group. Therefore, the use of antibiotic to 

improve the yield of matrinxã, and antibiotic, symbiotic and probiotic culture as an 



 

 

anti-stressing factor is indicated. 

Keywords: Cortisol. Florfenicol. Hypoxia.Saccharomyces cerevisiae. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Aquicultura é a produção em cativeiro de seres que vivem em ambientes 

aquáticos, em qualquer estágio de desenvolvimento. Inclui a piscicultura, carcinicultura, 

ostreicultura, mitilicultura, dentre outras. É uma das atividades que tem crescido 

mundialmente nos últimos anos, tendo influência econômica e social, por meio da 

produção de alimentos, geração de emprego e renda (KIRCHNER et al., 2016). 

Nas bacias hidrográficas do território brasileiro ocorrem mais de 52 espécies 

nativas com grande potencial para aquicultura (MORO et al., 2013). O gênero Brycon é 

um dos mais diversificados gêneros da família Characidae; suas espécies são bastante 

conhecidas e importantes para a pesca e para a econômica, devido às suas características 

de crescimento rápido, boa conversão alimentar, facilidade de reprodução induzida e a 

pesca esportiva (TAVARES-DIAS e MARIANO, 2015). A palavra Brycon, origina-se da 

palavra grega bryco, tem como significado morder (GODOY, 1975). 

O desenvolvimento da piscicultura tem exigido que os fabricantes de ração 

elaborem alimentos com todos os nutrientes essenciais à nutrição dos peixes, com baixo 

custo comercial, e que promovam benefícios sanitários aos peixes. Anteriormente o 

antibiótico era o principal aditivo usado para promoção de crescimento e na prevenção 

de doenças. O uso inadequado desse aditivo pode trazer resistência bacteriana ao 

antibiótico. 

O consumidor estáse tornando mais exigente e cuidadoso em relação ao produto 

a ser consumido, buscando alternativas para adquirir um produto de qualidade. Sendo 

assim, a utilização de probióticos, prebióticos e simbióticos tem de consolidado como 

uma alternativa na alimentação de animais para promover melhores resultados em seu 

desempenho. 

Desse modo, cabe salientar a relevância do uso de aditivos, como prebiótico, 

probiótico, simbiótico e antibióticos, tornando-os essenciais para a sanidade na 

piscicultura. Os simbióticos são compostos por microrganismos benéficos ao 

hospedeiro, pela junção de um ou mais probióticos com os prebióticos (FLESCH et al., 

2014). O probiótico é definido como microrganismos vivos que em quantidade 

adequada, gera benefícios ao animal hospedeiro (FAO, 2002). Já os prebióticos são 

nutrientes que são fermentados preferencialmente por microrganismos benéficos. 

O crescimento mundial da aquicultura foi acompanhado por um rápido aumento 
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no uso de aditivos alimentares. O Saccharomyce cerevisiae é usado como probiótico, 

que proporciona melhoriano desempenho, sobrevivência e índice hepatossomático 

(FERREIRA et al., 2015). O florfenicol é um antimicrobiano aprovado para o uso na 

aquicultura de acordo com Food and Drug Administration (FDA), pode ser adicionado a 

ração e usado para tratar enfermidades bacterianas na aquicultura (FDA, 2012), tendo 

atividade contra uma vasta gama de patógenos de peixes in vitro e in vivo (FENG et al., 

2008). 

Diante do exposto, objetivou-se verificar a utilização de aditivos como, 

prebiótico, probiótico, simbiótico, antibiótico nas dietas sobre o desempenho dos 

juvenis de matrinxã. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Matrinxã 

O Brycon amazonicus (SPIX e AGASSIZ, 1829) conhecido como matrinxã é 

originário da Bacia Amazônica, é uma espécie altamente agressiva (FERRAZ e 

GOMES, 2009). Os peixes do gênero Brycon apresentam altas taxas de canibalismo 

na larvicultura (LEONARDO et al., 2008). Pelas características de crescimento 

rápido (TAVARES-DIAS et al., 1999; TORTOLERO et al., 2010), podendo atingir 

peso médio de 400 g no período de 150 dias de criação (TORTOLERO et al., 2010), 

boa conversão alimentar, facilidade de reprodução induzida (TAVARES-DIAS et al., 

1999; DIAS et al., 2011) e características favoráveis para a pesca esportiva 

(TAVARES-DIAS et al., 1999),essa espécie se torna de grande interesse para os 

piscicultores. 

É uma espécie de corpo alongado com uma coloração escura na região dorsal 

até o pedúnculo caudal, podendo chegar a 60 cm e peso de 4 kg (ZANIBONI 

FILHO et al., 1988; GADELHA e ARAÚJO, 2013) e o seu comprimento padrão 

médio de primeira maturação sexual se dá em torno de 32 cm. A região lateral e a 

parte ventral apresentam uma cor prateada intensa, as nadadeiras apresentam-se 

sempre com uma marcante pigmentação preta. A coloração varia muito pouco ao 

longo do seu desenvolvimento (ZANIBONI-FILHO et al., 1988; GOMES e 

URBINATI, 2005). Apresenta adaptação para enfrentar situação de hipóxia aquática, 

desenvolvendo uma expansão no lábio inferior (BALDISSEROTTO, 2002). Possui 

dentes multicuspidados em três a quatro fileiras na maxila superior e duas fileiras na 

maxila inferior, sendo a principal formada por dentes robustos e atrás da qual ocorre 

um par de dentes cônicos. 

O Brasil possui espécies das mais variadas formas e tamanhos, muitas 

adequadas para a piscicultura tanta para a produção de peixe como alimento ou 

ornamental, quanto para pesca esportiva. O matrinxã está entre as espécies mais 

cultivadas na região do Médio Araguaia (SILVA et al., 2015). A grande diversidade 

de espécies de peixes amazônicos é um atrativo importante para o estabelecimento 
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de piscicultura para o cultivo de espécies nativas. 

O matrinxã é um peixe de grande interesse na comunidade científica, devido 

ser amplamente capturado por frotas pesqueiras, e sua biologia permitir que seja 

criado em cativeiro (GADELHA e ARAÚJO, 2013). Pode ser criado no sistema de 

criação semi-intensivo ou intensivo (ARBELÁEZ-ROJAS et al., 2002), em 

monocultivo ou preferencialmente policultivo (ANELLI JUNIOR, 2010). 

Por ser uma espécie migradora, não se reproduz em condições de cativeiro a 

não ser que seja estimulada com a aplicação de hormônios. Por ser um peixe 

migrador de desova total (SANTOS FILHO e BATISTA, 2009), precisa nadar contra 

a correnteza dos rios para migrar e realizar a desova (GOMES e URBINATI, 2005) 

com uma fecundidade elevada (GADELHA e ARAÚJO, 2013). 

No ambiente natural o matrinxã faz migração reprodutiva no início da 

enchente, quando desce os afluentes para desovar nos rios de água branca, faz 

deslocamentos de dispersão, quando deixa as áreas que estão secando e penetra no 

leito dos rios. A pré-desova, que corresponde à fase de repouso e início da maturação 

gonadal ocorre enquanto os adultos permanecem no canal dos afluentes, no período 

de seca. 

É um peixe considerado onívoro. Sendo que os jovens têm maior preferência 

por peixes e artrópodes, enquanto os adultos preferem frutos e sementes. Sementes, 

frutos, flores, restos vegetais e restos de peixes foram encontrados em seu trato 

intestinal, mostrando que essa espécie tem um papel de predador e dispersor das 

sementes (GOMES e URBINATI, 2005). 

2.2 Florfenicol 

O florfenicol é um derivado monofluorado de tianfenicol, um análogo de 

cloranfenicol em que o grupo p-nitro no anel aromático é substituído por um grupo 

sulfonilmetilo (CANNON et al., 1990). O fármaco é caracterizado por uma elevada 

biodisponibilidade, boa penetração nos tecidos e rápida eliminação (FENG et al, 

2008). 

Há uma resistência em torno do uso de antibióticos como promotores de 

crescimento para animais, pois com o uso indiscriminado as bactérias podem criar 

resistência a esse aditivo. Este fármaco é utilizado em baixas doses na alimentação 
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de peixes, resultando em baixa percentagem de gordura e um maior teor de proteínas 

na carne. Outros benefícios do uso de antibióticos incluem o controle de agentes 

patogénicos tais como Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli e Enterococos 

(HUGHES e HERITAGE, 2004). 

Um dos principais problemas da piscicultura é a ocorrência de parasitas e 

bactérias no ambiente de cultivo e no animal. Os antibióticos são usados como 

estratégias de prevenção e tratamento de doenças na piscicultura (AZEVEDO et al., 

2016). Para controlar doenças em peixes a oxitetraciclina e florfenicol são os mais 

usados (RIGOS e TROISI, 2005), e apenas o florfenicol é permitido na aquicultura 

brasileira (LEIRA et al., 2016). 

Usado na aquicultura como promotor de crescimento, a adição de 5 mg.kg de 

florfenicol é suficiente para melhorar o desempenho do crescimento, a imunidade, as 

funções hepáticas e renais de Oreochromis niloticus (REDA et al., 2013). 

O florfenicol tem atividade contra uma vasta gama de patógenos de peixes in 

vitro e in vivo. Na aquicultura, geralmente é adicionado à alimentação dos peixes e 

pode ser administradoa dose de 10 mg.kg de peso corporal, durante 10 dias 

consecutivos para tratamento de doença bacteriana em peixes (FENG et al., 2008). 

2.3 Prebióticos 

Os prebióticos são compostos não digeríveis por enzimas, sais e ácidos 

produzidos pelo organismo, mas seletivamente fermentados pelos microrganismos 

do trato gastrintestinal (GIBSON e ROBERFROID, 1995). Servem como substrato a 

uma ou mais bactérias intestinais benéficas, possuem a capacidade de alterar a 

microflora intestinal de maneira favorável à saúde do hospedeiro e induzem efeitos 

benéficos sistêmicos ou na luz intestinal do hospedeiro (FLESCH et al., 2014). 

A principal ação dos prebióticos é estimular o crescimento e/ou ativar o 

metabolismo das bactérias benéficas do trato intestinal. Assim, agem relacionados 

aos probióticos; constituem o “alimento” desses microrganismos probióticos, 

bloqueando os sítios de aderência, imobilizando e reduzindo a capacidade de fixação 

de algumas bactérias patogênicas na mucosa intestinal (BRITO et al., 2013) e 

aumentando seu valor osmótico, o que leva maior absorção de nutrientes 

(IMMERSEEL et al., 2002). 
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Um prebiótico deve possuir as seguintes propriedades: ser incorporado com 

facilidade na alimentação ou ração, regular a viscosidade intestinal, não ser 

cancerígeno, possuir baixo teor calórico, reduzir as cargas microbianas nocivas, ser 

eficaz em baixa concentração, não produzir efeitos residuais (GANGULY et al., 

2010). 

Pesquisas com prebióticos são comuns na aquicultura, sendo conduzidos com 

uma diversidade de espécies, como snakehead (Channa striata) (MUNIR et al., 

2016), gilt-head bream (Sparus aurata) e european bass (Dicentrarchus labrax) 

(CARBONE e FAGGIO, 2016), truta (Oncorhynchus mykiss) (RODRIGUEZ-

ESTRADA et al., 2009; BARNES e DURBEN, 2010; TABRIZI et al., 2012), black 

sea roach (Rutilus frisii) (AMIRKOLAIE, 2015), pacu (Piaractus mesopotamicus) 

(SCHORER et al., 2009) e tilápias (AZEVEDO et al., 2015; SCHWARZ et al., 

2016; SILVA et al., 2016), indicando sua importância na alimentação de peixes. 

2.4 Probióticos 

São utilizados na água ou em rações para promover um melhor estado de saúde 

e melhorar o desempenho dos peixes, evitando patógenos indesejáveis no intestino 

e/ou na água (FERREIRA et al., 2012). 

Para que seja classificado como probiótico deve apresentar: resistência às 

enzimas digestivas e ao pH ácido do estômago, ser uma cultura viva (bactéria ou 

levedura), capacidade de manutenção de sua viabilidade após estocagem e ter 

condições de permanecer no ecossistema intestinal (BRITO et al., 2013). 

Os mecanismos de ação dos probióticos podem ser definidos em exclusão 

competitiva, contribuições nutricionais e enzimáticas para a digestão, melhora da 

resposta imune, efeitos antivirais e melhorar a qualidade da água (LOH, 2017). 

O modo de ação dos probióticos está relacionado à competição por sítio de 

ligação ou por exclusão competitiva. As bactérias probióticas ocupam os sítios de 

ligação na mucosa intestinal, formando assim uma barreira aos microrganismos 

patogênicos, sendo esses excluídos por competição pelo espaço. Além disso, os 

probióticos estimulam a produção epitelial de mucina e realçam a função da barreira 

intestinal (COPPOLA e GIL-TURNES, 2004). 

Os probióticos utilizados para melhorar a saúde dos animais, podem ser 
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umaalternativa de prevenir doenças virais na aquicultura e podem melhorar a 

qualidade da água pela decomposição de matéria orgânica (LOH, 2017). 

As bactérias probióticas, Bacillus cereus e Bacillus subtilis, utilizadas na ração 

para alimentação de tilápias do Nilo, melhoram os parâmetros relacionado ao peso, a 

absorção de cálcio (ALBUQUERQUE et al., 2013), a sobrevivência e o ganho de 

biomassa (ALBUQUERQUE et al., 2015). Trabalhos semelhantes com o uso de 

probiótico para matrinxãs (DIAS et al., 2012) e outras espécies de peixes 

(CORNÉLIO et al., 2013; KAFILZADEH et al., 2013; MELLO et al., 2013; 

AZEVEDO et al., 2015;SCHWARZ et al., 2016; SILVA et al., 2016) são 

encontrados na literatura, demostrando a importância do uso de probióticos na 

aquicultura. 

A levedura Sacharomyces cerevisiae é um probiótico que provem desua parede 

celular um prebiótico, o mananoligossacarídeo. Ela tem sido usada como aditivo em 

dietas para larvas de tilápias do Nilo durante o período de masculinização, para 

melhorar a morfologia da mucosa intestinal e a conversão alimentar dessa espécie 

(SCHWARZ et al., 2011). 

O uso de Saccharomyces cerevisiae como probiótico em rações para alevinos 

de tilápia do Nilopromoveu a colonização no intestino dos peixes, entretanto, não 

influenciou o desempenho produtivo e a sobrevivência em sistema de cultivo com 

desafio sanitário (MEURER et al., 2007). Já para a espécie, Astronotus ocellatus, 

este probiótico pode ser um imunoestimulante, mas não é indicado como suplemento 

nutricional ou promotor de crescimento (KAFILZADEH et al., 2013). 

A incorporação de 0,125 g.kg-1 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 e DURBEN, 2010). 

2.5 Simbiótico 

Os simbióticos são a mistura de prebióticos e probióticos que fornece o 

benefício de ambos (GIBSON e ROBERFROID, 1995), de forma de sinérgica 

(CEREZUELA et al., 2011) e comportando-se de forma diferenciada e positiva nas 

mais variadas situações patológicas (FLESCH et al., 2014) e possibilita um 

ambiente equilibrado para a sobrevivência dos animais. 
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Quando dois ingredientes nutricionais ou suplementos são administrados em 

conjunto, o efeito positivo resultante geralmente segue um dos três padrões: 

aditividade, sinergismo ou potencialização. O sinergismo ocorre quando o efeito 

combinado dos dois produtos é significativamente maior que a soma dos efeitos de 

cada agente administrado sozinho (CHOU et al., 1991), é o que acontece com a 

mistura de prebióticos e probióticos, na forma de simbiótico 

Atualmente existem vários trabalhos com espécies de peixes, que testaram a 

eficácia dos simbióticos, apresentando aspectos positivos no desempenho produtivo, 

sobrevivência e resistência a doenças (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; AI et 

al., 2011; GENG et al., 2011; MEHRABI et al., 2011; YE et al., 2011;ABID et al., 

2013; HASSAAN et al., 2014; AZEVEDO et al., 2015, 2016; SCHWARZ et al., 

2016; SILVA et al., 2016).  
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4 SIMBIÓTICO E ANTIBIÓTICO NO CULTIVO DE JUVENIS DE MATRINXÃ 

CRIADOS EMBAIXA TEMPERATURA 

 

RESUMO 

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

ambos no desempenho produtivo, sobrevivência e composição química corporal de 

juvenis de matrinxã criados em baixa temperatura. Foram selecionados 250 juvenis, 

com peso e comprimento de 0,38 ± 0,07 g e 3,24 ± 0,19 cm, respectivamente, e 

durante60 dias, foram cultivados sob as seguintes condições: controle – água e ração 

sem aditivo; SIMR - 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTAG - 0,002 g.L-1 de 

antibiótico na água; ANTAG + SIMR - 0,002 g.L-1 de antibiótico na água e 2 g.kg-1 de 

simbiótico na ração; ANTR - 0,01 g.kg-1 de antibiótico na ração, dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições cada. Os juvenis de 

matrinxã não apresentaram diferença para os parâmetros de desempenho produtivo e 

sobrevivência em nenhum dos tratamentos avaliados. Já para a composição química dos 

peixes verificou-se uma maior concentração de matéria seca com o tratamento contendo 

antibiótico na ração (ANTR) quando comparado ao grupo controle. O cultivo dejuvenis 

deBrycon amazonicussuplementadoscomsimbiótico, antibiótico e/ou consórcio de 

ambos sob baixas temperatura não melhorou o desempenho dos peixes. Os aditivos 

estudados não interferiram nos parâmetros de qualidade da água, que foram propícias á 

espécie, como indica as altas taxas de sobrevivência observadas. As condições 

adequadas dispensam o uso de antibiótico e simbiótico. 

 

Palavras-chave: Aditivos. Brycon amazonicus. Exposição ao ar. Florfenicol. 

Temperatura da água.  
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4 SYNBIOTIC AND ANTIBIOTIC IN THE CULTURE OF MATRINXÃ JUVENS 

CREATED AT LOW TEMPERATURE 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the use of symbiotic, antibiotic and 

consortium of both in productive performance, survival and chemical composition of 

matrinxã juveniles raised in low temperature. A total of 250 juveniles were selected, 

with weight and length of 0,38 ± 0,07 g and 3,24 ± 0,19 cm, respectively, for 60 days, 

under the following treatments: control - water and feed without additive; SIMR - 2 

g.kg-1 of synbiotic in ration; ANTAG - 0.002 g.L-1 of antibiotic in water; ANTAG + 

SIMR - 0.002 g.L-1 of antibiotic in water and 2 g.kg-1 of symbiotic in ration; ANTR - 

0.01 g.kg-1 of antibiotic in the diet, arranged in a completely randomized design, with 

five replicates each. The juveniles of matrinxã presented no difference for the 

parameters of productive performance and survival in any of the evaluated treatments. 

For the chemical composition of the fish, a higher concentration of dry matter was 

observed with the treatment containing antibiotic in the ration (ANTR) when compared 

to the control group. The cultivation of juveniles of Brycon amazonicus supplemented 

with symbiotic, antibiotic and/or consortium of both at low temperature does not 

improve fish performance. The additives studied did not interfere in the parameters of 

water quality, observed by the high survival rates. Adequate conditions do not require 

antibiotic and symbiotic use 

Keywords: Additives. Brycon amazonicus. Exposure to air. Florfenicol. Water 

temperature. 
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4.1 Introdução 

O matrinxã Brycon amazonicus (SPIX e AGASSIZ, 1829) é uma espécie tropical, 

cultivada em ambientes de temperaturas elevadas (NAKAUTH et al., 2016) que é 

amplamente cultivada e comercializada em todo o país, até em localidades onde a 

temperatura encontra-se abaixo da faixa adequada para seu crescimento (DIAS et al., 

2012). Na tentativa de melhorar o crescimentoe a sobrevivência de peixes vem sendo 

utilizado os simbióticos (CEREZUELA et al., 2011) e antibióticos (REDA et al., 2013) 

na alimentação de peixes. 

Os antibióticos são frequentemente adicionados na alimentação para promover o 

crescimento (REDA et al., 2013), pois melhoram a eficiência da absorção de nutrientes 

do animal através da parede intestinal e inibem o uso dos nutrientes e a liberação dos 

metabolitos inibidores de crescimento animal pela microbiota promotora de infecções 

subclínicas (GASKINS et al., 2002). No entanto, o florfenicolé o único antibiótico 

aprovado para autilizaçãona aquicultura no Brasil (LEIRA et al., 2016), só que o seu uso 

inadequado pode trazer resistência bacteriana ao antibiótico. Portanto, o simbiótico pode 

ser uma alternativa para substituir os antibióticos. 

A suplementação com simbiótico vem sendo empregada na aquicultura, podendo 

aumentar o crescimento e o desempenho produtivo (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 

2009; MEHRABI et al., 2011; YE et al., 2011), melhorar a qualidade da água (LOH, 

2017),a eficiência proteica e o rendimento de carcaça (AZEVEDO et al., 2016),a 

sobrevivência e o bem-estar dos peixes(CEREZUELA et al., 2011). Apesar dos 

inúmeros efeitos benéficos desse aditivo no cultivo de peixes, o uso do simbiótico em 

alguns casos não apresentara resultados satisfatórios, em que a taxa de sobrevivência 

não foi alterada (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; AI et al., 2011; GENG et al., 

2011) e nem o ganho de peso final (YE et al., 2011). Fatores que podem estar 

relacionados as condições do ambiente e a espécie do peixe. 

A produção de matrinxã pode ser afetada no período de frio, já que está espécie é 

criada em ambientes de temperaturas elevadas (NAKAUTH et al., 2016).  A busca pela 

possibilidade de se prolongar o período de produção de juvenis com bons resultados, em 

épocas mais frias, vem se tornando cada vez mais frequente. A utilização dos aditivos 

pode ser uma alternativa para minimizar o efeito da temperatura, aumentando a 

tolerância dos peixes, importante adaptação para prolongar o seu período de 

crescimento e reduzir a mortalidade (SIFA et al., 2002). 
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Inseridos cada vez mais na aquicultura, simbióticos e antibióticos atuam como 

promotores de crescimento (MEHRABI et al., 2011). No entanto, a aplicação de 

antibiótico com simbiótico concomitantemente, e a otimização do efeito de ambos, é 

pouco estudado. 

Deste modo, com este estudoobjetivou-se avaliar a utilização de simbiótico, 

antibiótico e o consórcio de ambos no desempenho produtivoe na qualidade da água 

para juvenis de matrinxã criados em baixa temperatura. 
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4.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Aquicultura e Ecologia Aquática 

do Departamento de Zootecnia, da Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina – MG, no período de 

Dezembro/2016 a Fevereiro/2017, com duração total de 60 dias. O estudo foi aprovado 

pela Comitê Científica de Ética no Uso de Animais (CEUA) desta instituição, sob 

número de protocolo 035/2016. 

Foram selecionados 250 juvenis, com peso e comprimento de 0,38 ± 0,07 g e 3,24 

± 0,19 cm, respectivamente, distribuídos aleatoriamente em 25 aquários (40 L), 

contendo dez peixes aquário-1, em densidade de 0,25 indivíduos L-1, providos de 

aeração constante, fotoperíodonatural e atemperatura da água mantida em 20,33 ± 

0,41°C. 

Os peixes foram submetidos a cinco tratamentos: Controle - água e ração sem 

aditivo; SIMR - 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTAG - 0,002 g.L-1 de antibiótico na 

água; ANTAG + SIMR - 0,002 g.L-1 de antibiótico na água e 2 g.kg-1 de simbiótico na 

ração; ANTR - 0,01 g.kg-1 de antibiótico na ração. O experimento apresentou um 

delineamento inteiramente casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. 

O simbiótico comercial utilizado (DBAQUA - Imeve®)  possui em sua 

composição as bactérias Bacillus cereus variedade toyoi (4x1011 UFC kg-1), 

Bacillussubtilis (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 kg-1), lisina (5.000 mg kg-1), metionina 

(2.500 mg kg-1), colina (2.000 mg kg-1), vitamina C (10 g kg-1), vitamina E (2.500 UI 

kg-1) e dextrose (50 g kg-1).  

Composição calculada da ração comercial: 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 
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mg, cobre (mín.) 19,5 mg, manganês (mín.) 58 mg, selênio (mín.) 0,95 mg, zinco (mín.) 

192 mg, ferro (mín.) 146 mg. 

O simbiótico e o antibiótico foram adicionados a ração junto a 1% de óleo de soja 

por aspersão. Na água, o antibiótico florfenicol foi dissolvido diretamente dos aquários 

na concentração de 0,002 g.L-1.  

As matrinxãs foram alimentadas até a saciedade aparente três vezes ao dia (8, 12 e 

16 h). Duas vezes por semana, a água dos aquários foi renovada em 40% (16 L) do seu 

volume útil, a fim de remover dejetos. Uma vez por semana os parâmetros de qualidade 

de água foram mensurados, sendo eles: pH, oxigênio dissolvido (mg.L-1) e 

condutividade (µS.cm-1) com uso de uma sonda (YSI Proplus multi parameter); e 

quinzenalmente, a amônia, nitrito e nitrato (mg L-1) conforme metodologia descrita por 

AOAC (2016). 

Ao longo do experimento os dados de consumo de ração foram anotados, e 

posteriormente utilizados para o cálculo da conversão alimentar. 

No final do experimento, os animais foram anestesiados com eugenol de acordo 

com a metodologia de Ribeiro et al. (2013), contados para cálculo de sobrevivência, 

agrupados e pesados, em balança analítica de precisão (Marte – 0,011 gramas), para a 

obtenção da biomassa. Em seguida os peixes foram individualmente pesados e medidos 

com paquímetro digital (EDA - 0,01 mm) para obtenção dos valores médios de peso, 

comprimento total e padrão, respectivamente. 

A partir desses parâmetros foi calculado o fator de condição de Fulton (K) = (peso 

x comprimento padrão-3) x 100. Com os resultados médios de peso inicial (Pti) e peso final 

(Ptf), foi calculado o ganho de peso (Ptf – lnPt) ea taxa de crescimento específico (TCE = 

100 (ln) Δt-1), considerando Δt a duração em dias. 

Após a biometria, os peixes de cada unidade experimental retornaram aos 

aquários depois de 12 minutos de hipóxia, onde permaneceram durante 24 h. Passado 

esse período, foi observado a sobrevivência pós-estresse. Em seguida todos os animais 

foram eutanasiados com hidrocloridrato de benzocaína para análise de composição 

química corporal segundo Silva e Queiroz (2002). 

Todos os dados foram submetidos à ANOVA, sendo os valores das médias 

comparados por teste de Tukey ao nível de 0,05 de probabilidade, usando o programa 

estatístico SIGMASTAT3.5. 
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4.3 Resultados 

 

Observou-se que os parâmetros físico-químicos da água, a condutividade elétrica, 

o oxigênio dissolvido, a amônia e o nitrito não apresentaram diferença entre os 

tratamentos (p>0,05), exceto para o pH e o nitrato (p<0,05) (Tabela 1). 

 

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

cultivo de juvenis de matrinxã suplementados com simbiótico, antibiótico e/ou seu 

consórcio de ambos 

PARÂMETROS 

TRATAMENTOS  

CONTROLE SIMR ANTAG ANTAG + 

SIMR 

ANTR CV 

(%) 

pH 6,53± 

0,29 b 

6,51± 

0,46 b 

6,53± 

0,36 b 

6,58± 

0,34 ab 

6,68± 

0,55 a 

1,09 

Condutividade 

(mS.cm-1) 

0,12± 

0,08 a 

0,12± 

0,08 a 

0,12± 

0,08 a 

0,12± 

0,08 a 

0,12± 

0,08 a 
8,11 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg.L-1) 

6,74± 

0,91 a 

7,06± 

1,08 a 

6,72± 

0,93 a 

6,71± 

0,91 a 

6,70± 

0,98 a 
3,31 

Amônia 

(mg.L-1) 

0,02± 

0,03 a 

0,08± 

0,14 a 

0,01± 

0,01 a 

0,04± 

0,07 a 

0,10± 

0,06 a 

162,

98 

Nitrito 

(mg.L-1) 

0,05± 

0,09 a 

0,01± 

0,04 a 

0,01± 

0,03 a 

0,07± 

0,12 a 

0,10± 

0,11 a 

190,

51 

Nitrato 

(mg.L-1) 

0,0± 

0,0 b 

0,0± 

0,0 b 

0,0± 

0,07 b 

0,05± 

0,0 a 

0,0± 

0,0 b 

338,

06 
Médias seguidas de letras distintasna mesma linha, diferem-se entre si (p<0,05) pelo teste 

Tukey. 

Controle: água e ração sem aditivos; SIMR: 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; 

ANTAG: 0,002 g.L-1 de antibiótico na água; ANTAG + SIMR: 0,002 g.L-1 de 

antibiótico na água e 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01 g.kg-1 de antibiótico 

na ração. CV: coeficiente de variação. 

 

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

biomassa, consumo de ração aparente, conversão alimentar aparente, fator de condição 

de Fulton, taxa de crescimento específico, sobrevivência e sobrevivência pós estresse 

dos matrinxã não apresentaram diferenças estatísticas (p>0,05) entre os tratamentos 

(Tabela 2). 

Para a composição química corporal dos juvenis de matrinxã (Tabela 3), 

verificou-se uma maior (p<0,05) concentração de matéria seca no tratamento com 

antibiótico na ração (ANTR) quando comparado ao tratamento controle. Não foram 

observadas diferenças (p>0,05) para a matéria mineral, extrato etéreo e proteína bruta 
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Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão dos parâmetros do cultivo de juvenis de 

matrinxã suplementados com simbiótico, antibiótico e/ou seu consórcio de ambos 

PARÂMETRO

S 

TRATAMENTOS  

CONTROLE SIMR ANTAG ANTAG 

+ SIMR 

ANTR CV 

(%) 

CT (cm) 5,86± 

0,24 

6,22± 

0,26 

4,80± 

1,6 

5,83± 

0,40 

6,15± 

0,60 

15,94 

CP (cm) 4,80± 

0,18 

5,13± 

0,25 

4,68± 

0,29 

4,74± 

0,34 

4,96± 

0,54 

7,90 

PF (g) 2,56± 

0,92 

2,88± 

0,45 

2,46± 

0,91 

2,50± 

0,49 

2,67± 

0,76 

26,82 

GP (g) 2,14± 

0,33 

2,43± 

0,44 

2,09± 

0,93 

2,23± 

0,29 

2,11± 

0,69 

29,87 

BIO (g) 16,31± 

6,01 

16,45± 

5,18 

19,26± 

11,4 

13,78± 

3,75 

14,71±

6,32 

49,58 

CR (g) 11,25± 

0,43 

9,15± 

0,36 

11,68± 

0,33 

7,87± 

0,34 

10,18±

0,36 

39,62 

CA (g/g) 3,90± 

0,45 

2,18± 

0,56 

4,82± 

1,15 

2,74± 

0,64 

3,71± 

0,96 

64,42 

K 2,28± 

0,26 

2,10± 

0,09 

2,34± 

0,50 

2,29± 

0,12 

2,09± 

0,08 

13,23 

TCE (%) 3,57± 

0,55 

4,04± 

0,73 

3,49± 

1,56 

3,42± 

0,83 

3,73± 

1,03 

30,66 

SOB (%) 80,70± 

2,33 

75,75± 

1,36 

86,26± 

1,62 

78,00± 

1,20 

81,06± 

3,38 

24,21 

SOB ES (%) 64,00± 

23,32 

56,00± 

13,56 

74,00± 

16,25 

56,00± 

12,00 

64,00± 

32,82 

38,02 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha, diferem-se entre si (p<0,05) pelo teste 

Tukey. 

CT: comprimento total, CP: comprimento padrão, PF: peso final, GP: ganho de peso, 

BIO: biomassa, CR: consumo de ração, CA: conversão alimentar, K: fator de condição 

de Fulton, TCE: taxa de crescimento específico, SOB: sobrevivência durante o período 

experimental, SOB ES: sobrevivência após estresse agudo. 

Controle: água e ração sem aditivos; SIMR: 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; 

ANTAG: 0,002 g.L-1 de antibiótico na água; ANTAG + SIMR: 0,002 g.L-1 de 

antibiótico na água e 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01 g.kg-1 de antibiótico 

na ração. CV: coeficiente de variação 

 

Tabela 3 – Valores médios da composição química corporal dos juvenis de matrinxã 

suplementados com simbiótico, antibiótico e/ou seu consórcio de ambos 

PARÂMETROS 

TRATAMENTOS  

CONTROLE SIMR ANTAG ANTAG + 

SIMR 

ANTR CV 

(%) 

MS (%) 19,22 d 20,35 

b 

20,15 bc 19,93 c 20,59 a 0,3 

MM (%) 2,21 a 2,35 a 2,38 a 2,27 a 2,40 a 2,2 

EE (%) 3,75 a 4,23 a 3,93 a 4,00 a 4,30 a 7,3

8 

PB (%) 11,33 a 12,07 11,98 a 12,29 a 12,23 a 2,0
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a 6 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha, diferem entre si (p<0,05) pelo teste 

de Tukey. 

MS: Matéria Seca, MM: Matéria Mineral, EE: Extrato Étereo, PB: Proteína Bruta. 

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

ANTAG: 0,002 g.L-1 de antibiótico na água; ANTAG + SIMR: 0,002 g.L-1 de 

antibiótico na água e 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01 g.kg-1 de antibiótico 

na ração. CV: coeficiente de variação 
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4.4 Discussão 

Os parâmetros físico-químicos da água nos aquários como: pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e nitrato, estiveram dentro da faixa 

adequada para o cultivo de peixes (ABREU et al., 2008; STACHIW et al., 2013). 

O pH ficou ligeiramente mais elevado com a adição de antibiótico na ração, no 

entanto esse valor não interferiu no cultivo da espécie, permanecendo dentro das 

amplitudes consideradas satisfatórias para o bom desenvolvimento dos peixes. 

O nitrato na água foi mais elevado com o tratamento de antibiótico na água e 

simbiótico na ração (ANTAG + SIMR), no entanto, os valores (0,05 mg.L-1) deste 

experimentosão muito próximos e ainda ficavam bem abaixo do valor máximo 

recomendado para o cultivo de Brycon (6,0 mg.L-1), conforme indicado por Torres et al. 

(2017), não interferindo no desempenho ou sobrevivência dos matrinxãs deste 

experimento. 

Os parâmetros de qualidade de água observados sugerem que o uso tanto do 

antibióticoassim como o simbiótico e do consórcio de ambos não interferiram na 

qualidade de água. 

Pode-se observar um baixo consumo de ração (7,87 a 11,68 g) durante o período 

experimental, sugerindo que a temperatura influenciou esse parâmetro, reduzindo o 

metabolismo dos peixes levando a uma menor taxa de ingestão de alimentos (FRASCÁ-

SCORVO et al., 2001; BAILEY e ALANÄRÄ, 2006), o que afeta o desempenho 

produtivo dos peixes (HANDELAND et al., 2008; NYTRO et al., 2014; SUN e CHEN, 

2014). No entanto, apesar da temperatura fora da faixa ideal para o melhor crescimento, 

ela foi similar entre os tratamentos e as taxas de sobrevivência dos matinxãs ficaram 

entre 75 a 86%, sendo estas próximas para a espécie, descritas na literatura, de 86,4%, 

quando mantida sob temperatura (21,98 a 23,5 ºC) acima da que foi observada 

(FRASCÁ-SCORVO et al., 2001; DIAS et al., 2011). Guimarães e Storti Filho (2003) 

submetendo o matrinxã a diferentes temperaturas, observaram 100% de sobrevivência 

na temperatura de 20 ºC, o que indica que a temperatura não foi empecilho para o 

desempenho dos peixes 

A inclusão do simbiótico em dietas de algumas espécies de peixes também não 

apresentaram influência para as variáveis de: peso final e ganho de peso (MEHRABI et 

al., 2011), fator de condição de Fulton, conversão alimentar (YE et al., 2011) e 
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sobrevivência (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; AI et al., 2011; GENG et al., 

2011). Entretanto, em outras pesquisas utilizando o simbiótico adicionado em dietas 

para peixes, apresentou melhor desempenho produtivo (RODRIGUEZ-ESTRADA et 

al., 2009; YE et al., 2011; MEHRABI et al., 2011), eficiência proteica e rendimento de 

carcaça (AZEVEDO et al., 2016). Para trutas, Oncorhynchus mykiss, e linguado, 

Paralichthys olivaceus o simbiótico apresentou efeitos positivos no desempenho 

produtivo e sobrevivência (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; YE et al., 2011). 

Reda et al. (2013) ao estudar florfenicol ofertado na ração para tilápias do Nilo 

verificaram um melhor peso final, ganho de peso e conversão alimentar, enquanto 

Andrade et al. (2017) ao suplementar tilápias do Nilo com florfenicol na ração, 

relataram maiores valores de biomassa e sobrevivência. 

A suplementação com simbiótico pode melhorar a sobrevivência e o bem-estar 

dos peixes em algumas condições de cultivo (CEREZUELA et al., 2011; MEHRABI et 

al., 2011). Entretanto, com truta arco-iris (O. mykiss), yellow croaker, (Larimichthys 

crocea), beijupirá (Rachycentron canadum) e a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

(RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; AI et al., 2011; GENG et al., 2011; SCHWARZ 

et al., 2016) não apresentaram influencia na sobrevivência dessas espécies. 

A sobrevivência observada no tratamento com antibiótico, pode estar relacionada 

com a seleção de bactérias benéficas no trato gastrointestinal (REDA et al., 2013), 

reduzindo as toxinasproduzidasapartirdafermentação por bactérias nocivas 

(BOELTER,1998). Carraschi et al. (2011) observaram resultados similares para pacus 

(Piaractus mesopotamicus), em que os peixes apresentaram alta sobrevivência quando 

alimentados com ração com florfenicol. Soto et al. (2013) e Andrade et al. (2017) 

observaram altas taxas de sobrevivências para tilápias utilizando florfenicol no cultivo. 

Após o desafio com hipóxia, a sobrevivência pós-estresse dos juvenis de 

matrinxã, demonstraram que os peixes suportaram bem a hipóxia e a temperatura baixa 

pode ter contribuído diminuindo o metabolismo. Sugere-se que a matrinxã seja sensível 

à hipóxia, mas os ajustes fisiológicos são suficientes para mantê-los (VAL et al., 2010), 

já que a concentração de oxigênio é maior com a diminuição da temperatura, (BOYD, 

1982), além de diminuir da taxa do metabolismo e consumo de oxigênio pelo animal 

(SCHMIDT-NIELSEN, 2002). 

Essa espécie é capaz de adequar seu metabolismo (VAL et al., 2010) e sua 

morfologia, como a expansão do lábio inferior, ajustando os parâmetros respiratórios 
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(VAL et al., 1998) para lidar melhor com a situação de desconforto. De acordo com 

Soares (1989) a matrinxã pode sobreviver em águas com teores de oxigênio 

dissolvidomais baixosque outras espécies. Característica que também pode ser 

observada paraBrycon orthotaenia, 2,03 e 3,37 mg.L-1(PEDREIRA et al., 2010). 

Para a composição química de juvenis de matrinxã, verificou-se uma maior 

concentração de matéria seca com o tratamento com florfenicol na ração e com 

simbiótico na ração. Resultados similares foram encontrados por Hassaan et al. (2014) 

em que juvenis de tilápias do Nilo ao serem alimentadas com ração suplementada com 

Bacillus licheniformis apresentaram aumento na matéria seca, diferente do encontrado 

por Albuquerque et al. (2015) que não observaram diferença nesse parâmetro quando 

alevinos de tilápia do Nilo, foram cultivadas com ração suplementada com B. cereus 

var. toyoi e B. subtilis C-3102. 

Não foram observadas diferenças estatísticas para na matéria mineral, extrato 

etéreo e proteína bruta da composição química dos juvenis de matrinxã, similarmente ao 

observado com trutas O. mykiss por Rodriguez-Estrada et al. (2009) e com tilápias do 

Nilopor Mello et al. (2013) e Albuquerque et al. (2015). Entretanto, em alguns casos, o 

extrato etéreo pode diminuir (MELLO et al., 2013; HASSAAN et al., 2014; AZEVEDO 

et al., 2016) e o teor de proteína pode ser maior após a suplementação com simbiótico 

(MEHRABI et al., 2011 e YE et al., 2011). 
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4.5 Considerações finais 

 

O cultivo dejuvenis deBrycon amazonicussuplementadascomsimbiótico, 

antibiótico e/ou consórcio de ambos em baixa temperatura não melhorou o desempenho 

dos peixes. Os aditivos estudados não interferiu nos parâmetros de qualidade da água, 

que foram propícias à espécies, como indica as altas taxas de sobrevivência observadas. 

As condições adequadas dispensam o uso de antibiótico e simbiótico. 
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5 INCLUSÃO DE PROBIÓTICO, SIMBIÓTICO E ANTIBIÓTICOEM DIETAS 

DE JUVENIS DE MATRINXÃ CRIADOS EM BAIXA TEMPERATURA 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a inclusão de simbiótico, probiótico e 

antibiótico, como promotor crescimento de desempenho produtivo, sobrevivência e 

resposta ao estresse de juvenis matrinxã criados em baixas temperaturas. Foram 

cultivados 200 animais,com peso e comprimento de 2,38 ± 0,51 g e 6,32 ± 0,52 cm, 

respectivamente, durante 60 dias, sob os seguintes tratamentos: Controle - ração sem 

inclusão de aditivo; PROBR - 10 g.kg-1 de Saccharomyces cerevisiae na ração; SIMBR 

- 2 g.kg-1 de simbiótico na ração; ANTR - 0,01 g.kg-1 de antibiótico na ração, dispostos 

em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições cada. Os parâmetros de 

consumo de ração, conversão alimentar e o fator de condição de Fulton apresentaram 

melhores resultados com a inclusão de antibiótico na dieta. Os tratamentos PROBR, 

SIMBR e ANTR, apresentaram menor teor de cortisol plasmático quando comparado 

com o grupo controle. Portanto, indica-se o uso de antibiótico para melhorar o 

rendimento de cultivo de matrinxã, e antibiótico, simbiótico e probiótico como fator 

antiestressante. 

 

Palavras-chave: Aditivo. Brycon amazonicus. Florfenicol. Hipóxia. Saccharomyces 

cerevisiae.   
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5 INCLUSION OF PROBIOTIC, SIMBIOTIC AND ANTIBIOTIC IN MATRIXÃ 

JUVENILE DIETS CREATED AT LOW TEMPERATURE 

 

ABSTRACT 

This work aimed to evaluate the inclusion of symbiotic, probiotic and antibiotic, as 

promoter growth performance, survival and stress response of matrinxã juveniles raised 

in low temperatures. 200 animals were weighted, with weight and length of 2,38 ± 0,51 

g and 6,32 ± 0,52 cm, respectively, for 60 days, under the following treatments: Control 

- ration without inclusion of additive; PROBR - 10 g.kg-1 of Saccharomyces cerevisiae 

in the diet; SIMBR - 2 g.kg-1 of synbiotic in ration; ANTR - 0.01 g.kg-1 of antibiotic in 

the diet, arranged in a completely randomized design with five replicates each. The 

parameters of feed intake, feed conversion and Fulton condition factor presented better 

results with the inclusion of antibiotic in the diet. The treatments PROBR, SIMBR and 

ANTR, presented lower plasma cortisol content when compared to the control group. 

Therefore, the use of antibiotic to improve the yield of matrinxã, and antibiotic, 

symbiotic and probiotic culture as an anti-stressing factor is indicated. 

 

Keywords: Additive. Brycon amazonicus. Florfenicol. Hypoxia. Saccharomyces 

cerevisiae. 
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5.1 Introdução 

 

Os antibióticos são bastante utilizados como aditivos na alimentação animal, 

sendo considerado como promotor de crescimento (REDA et al., 2013). O seu uso na 

alimentação resulta no aumento da absorção e uso de nutrientes através da parede 

intestinal (GASKINS et al., 2002). O uso constante ou inadequado do antibióticopode 

trazer resistência bacteriana com o decorrer do tempo, visando este problema, o 

probiótico, o prebiótico e o simbiótico podem ser alternativas para substitui-lo. Além 

disso, o florfenicol apresenta baixos impactos ambientais (CARRASCHI et al., 2011) e 

é aprovado para sua utilizaçãona aquicultura no Brasil (LEIRA et al., 2016). 

Com o objetivo de melhorar o desempenho produtivo, aditivos como o probiótico, 

o prebiótico e o simbiótico tem sido utilizados na produção animal. Os simbióticos são 

uma mistura de prebióticos e probióticos que atuam em forma de sinergismo 

(CEREZUELA et al., 2011), que podem beneficiar o bem-estar dos animais e o 

crescimento,por estimular o intestino, onde se estabelece microorganismos no trato 

gastrointestinal estimulando o crescimento, ativando o metabolismo desses 

microorganismos promotores de crescimento (HAMASALIM, 2016) e assim, 

melhorando o animal hospedeiro. 

O probiótico, Saccharomyces cerevisiae, modifica a morfologia do trato 

digestório (SCHWARZ et al., 2016), aumentando a absorção de nutrientes no intestino 

da tilápia do Nilo, proporcionando melhorias no desempenho produtivo (PEZZATO et 

al., 2006) e na sobrevivência, além de diminuir o estresse (LARA-FLORES et al., 2003; 

FERREIRA et al., 2015). 

Este trabalho teve como objetivo de avaliar a adição de simbiótico, antibiótico e 

probiótico sobre o desempenho produtivo, a sobrevivência e a resposta ao estresse de 

juvenis de matrinxã criados em baixa temperatura.  
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5.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Aquicultura e Ecologia Aquática 

do Departamento de Zootecnia, da Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina – MG, no período de 

Fevereiro a Abril de 2017, com duração total de 60 dias, tendo sido aprovado pela 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) desta instituição, sob número de protocolo 

007/2017. 

Foram selecionados 200 juvenis, com peso e comprimento de 2,38 ± 0,51 g e 6,32 

± 0,52 cm, respectivamente, distribuídos aleatoriamente em 20 aquários (130 L) 

providos de aeração constante. O fotoperíodo foi natural e temperatura da água foi 

mantida em 21,41 ± 0,83 °C, contendo dez peixes por aquário-1, em densidade de 0,08 

indivíduos L-1. 

Os peixes foram submetidos a quatro tratamentos: Controle - ração sem inclusão 

de aditivo; PROBR – 10 g.kg-1 de Saccharomyces cerevisiae na ração; SIMBR - 2 g.kg-1 

de simbiótico na ração; ANTR - 0,01g.kg-1 de antibiótico na ração. O delineamento foi 

inteiramente casualizados com quatro tratamentos e cinco repetições. 

Osimbiótico comercial (DBAQUA® – Imeve) 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 kg-1), lisina (5.000 mg kg-1), metionina (2.500 mg kg-1), 

colina (2.000 mg kg-1), vitamina C (10 g kg-1), vitamina E (2.500 UI kg-1) e dextrose (50 

g kg-1). O probiótico utilizado foi S. cerevisiae e o antibiótico utilizado foi o florfenicol. 

Composição calculadada ração comercial (unidade 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. 
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O simbiótico, o probiótico e o antibiótico foram adicionados a ração junto a 1% 

de óleo de soja por aspersão. 

As matrinxã foram alimentadas até a saciedade aparente três vezes ao dia (8, 12 e 

16 h). Duas vezes por semana, a água dos aquários foi renovada em 40% (52 L) do seu 

volume útil, a fim de remover dejetos.Uma vez por semana os parâmetros de qualidade 

de água foram mensurados, sendo eles: pH, oxigênio dissolvido (mg.L-1) e 

condutividade (µS.cm-1) com uso de uma sonda (YSI Proplus multi parameter); e 

quinzenalmente, a amônia, nitrito e nitrato (mg.L-1) conforme metodologia descrita por 

AOAC (2016). 

Ao longo do experimento os dados de consumo de ração foram anotados, e 

posteriormente utilizados para cálculo da conversão alimentar. 

No final do experimento, os animais foram anestesiados com eugenol, de acordo 

com a metodologia de Ribeiro et al. (2013), contados para cálculo de sobrevivência e 

pesados para a obtenção de biomassa. Em seguida os peixes foram pesados em balança 

analítica de precisão (Marte - 0,01 gramas) e medidos com paquímetro digital (EDA - 

0,01 mm) para obtenção do peso, comprimento total e padrão, respectivamente. 

A partir desses parâmetros foi calculado o fator de condição de Fulton (K) = (peso 

x comprimento padrão-3) x 100. Com os resultados médios de peso inicial (Pti) e peso final 

(Ptf) de cada réplica, foi calculado o ganho de peso (lnPtf – lnPt); a taxa de crescimento 

específico (TCE = 100 (i) Δt-1), considerando Δt a duração em dias. 

Após biometria, os peixes de cada unidade experimental retornaram aos aquários 

depois de 12 minutos de hipóxia. Após esse período de estresse, foi realizada a coleta de 

sangue para realização da quantificação do cortisol presente no plasma sanguíneo. 

Foram coletadas cerca de 200 μL de sangue por punção na veia caudal, de cada peixe. 

Utilizando uma seringa com agulha banhada em anticoagulante (EDTA 3%). Após estes 

procedimentos os animais foram recolocados no tanque e após 24 h foi determinada a 

sobrevivência pós-estresse. 

O sangue foi coletado eacondicionado em eppendorfs refrigerados a 12 ºC e 

imediatamente centrifugados (Centrífuga 5415R) á 3000 rpm por quinze minutos, para 

coleta do plasma sobrenadante comuma micropipeta. O plasma foi acondicionado em 

eppendorfs e refrigerado à - 80 ºC para posterior análise de cortisol, em duplicatas, que 

foi determinado com kit comercial de ELISA (Enzyme - link edimmunosor bentassay 

kit – cortisol test – MonobindInc®). 
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Todos os dados foram submetidos à ANOVA, sendo os valoresdas médias 

comparados por teste de Tukey ao nível de 0,05 de probabilidade, usando o programa 

estatístico SIGMA STAT3.5.  
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5.3 Resultados 

 

Os parâmetros físico-químicos da qualidade de água, pH, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica, amônia, nitrito não apresentaram diferenças (p>0,05) entre os 

tratamentos, somente o nitrato foi maior (p<0,05) para o tratamento SIMBR (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água no cultivo de juvenis 

de matrinxã suplementados com probiótico, simbiótico e antibiótico na ração 

PARÂMETROS 

TRATAMENTOS  

CONTROLE PROBR SIMBR ANTR 
CV 

(%) 

pH 7,86 a 7,75 a 7,52 a 7,57 a 2,62 

Condutividade (mS cm 

-1) 
0,02 a 0,02 a 0,02 a 0,02 a 13,04 

Oxigênio dissolvido 

(mg L-1) 
7,77 a 7,29 a 7,16 a 7,26 a 14,29 

Amônia (mg L-1) 
0,01 a 0,02 a 0,01 a 0,01 a 

119,2

6 

Nitrito (mg L-1) 
0,05 a 0,04 a 0,00 a 0,00 a 

260,2

1 

Nitrato (mg L-1) 
0,00 b 0,00 b 0,08 a 0,00 b 

200,8

9 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha, diferem-se entre si (p<0,05) pelo teste 

Tukey. 

Controle: ração sem inclusão de aditivo; PROBR: 10g kg-1 de Saccharomyces cerevisiae 

na ração; SIMBR: 2 g kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01g kg-1 de antibiótico na 

ração. CV: coeficiente de variação. 

 

Para as variáveis comprimento total e padrão, peso final, ganho de peso, 

biomassa, taxa de crescimento específico, sobrevivência e sobrevivência pós-estresse 

não se observou diferenças estatísticas (p>0,05) entre os tratamentos (Tabela 2).Já o 

consumo de ração, conversão alimentar e fator de condição de Fulton(p<0,05) foram 

melhores com o tratamento com o antibiótico quando comparado com os tratamentos 

com probiótico e simbiótico na ração, porém semelhante ao tratamento controle. 

 

 Tabela 2 – Valores médios dos parâmetros do cultivo de juvenis de 

matrinxãsuplementados com probiótico, simbiótico eantibiótico na ração 
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PARÂMETROS 
TRATAMENTOS 

CONTROLE PROBR SIMBR ANTR CV (%) 

CT (cm) 2,78 a 3,05 a 3,40 a 2,49 a 30,02 

CP (cm) 2,52 a 2,74 a 3,02 a 2,50 a 31,72 

PF (g) 5,08 a 4,73 a 5,20 a 4,18 a 32,28 

GP (g) 6,63 a 6,61 a 7,09 a 5,95 a 15,38 

BIO (g) 11,84 a 11,80 a 12,65 a 10,62 a 15,40 

CR (g) 8,97 ab 13,26 a 12,47 a 7,59 b 71,21 

CA (g/g) 1,79 ab 2,60 a 3,30 a 1,67 b 65,72 

K 1,66 ab 1,67 a 1,69 a 1,55 b 3,81 

TCE (%) 11,84 a 11,80 a 12,65 a 10,62 a 15,40 

SOB (%) 24,00 a 30,00 a 34,00 a 22,00 a 66,31 

SOB ES (%) 100 100 100 100 0,00 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha, diferem-se entre si (p<0,05) pelo 

teste Tukey. 

CT: comprimento total, CP: comprimento padrão, PF: peso final, GP: ganho de peso, 

BIO: biomassa, CR: consumo de ração, CA: conversão alimentar, K: fator de condição 

de Fulton, TCE: taxa de crescimento específico. SOB: sobrevivência durante o período 

experimental, SOB ES: sobrevivência após estresse agudo. 

Controle: ração sem inclusão de aditivo; PROBR: 10g kg-1 de Saccharomyces cerevisiae 

na ração; SIMBR: 2 g kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01g kg-1 de antibiótico na 

ração. CV: coeficiente de variação. 

 

 

Verificou-se um maior nível de cortisol plasmáticonos peixes do grupo controle 

(p<0,05) (Tabela 3). Os juvenis de matrinxã dos tratamentos com probiótico na ração 

(PROBR), simbiótico na ração (SIMBR) e antibiótico na ração (ANTR) apresentam 

quantidade de cortisol plasmático inferiores (p>0,05) quando comparado com aqueles 

do grupo controle. 

 

Tabela 3 - Valores médios da análise de cortisol plasmático em juvenis de matrinxã 

submetidos à hipóxia, suplementados com probiótico, simbiótico e antibiótico na ração 

 
CONTRO

LE 
   PROBR    SIMBR      ANTR CV (%) 

Cortisol plasmático 

(ng mL-1) 
2,07 a 2,00 b 1,99 b 1,98 b 0,56 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha, diferem-se entre si (p<0,05) pelo teste 

Tukey. 

CONTROLE: ração sem inclusão de aditivo; PROBR: 10g kg-1 de Saccharomyces 

cerevisiae na ração; SIMBR: 2 g kg-1 de simbiótico na ração; ANTR: 0,01g kg-1 de 
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antibiótico na ração. CV: coeficiente de variação. 
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5.4 Discussão 

 

Os parâmetros físico-químicos da água nos aquários: pH, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica, amônia, nitrito e nitrato, permaneceram dentro dos limites 

adequados para a espécie (DIAS et al., 2011; HOSHIBA et al., 2009). 

O nitrato foi mais elevado no tratamento de SIMBR, no entanto o valor deste 

parâmetro está dentro dos valores recomendados para o cultivo de matrinxã (TORRES 

et al., 2017). 

Os aditivos alimentares, simbiótico, antibiótico e probiótico, podem melhorar o 

desempenho produtivo dos animais (CEREZUELA et al., 2011), no entanto, neste 

experimento, as variáveis de comprimento total e padrão, peso final, ganho de peso, 

biomassa, taxa de crescimento específico, sobrevivência e sobrevivência pós estresse 

não apresentaram diferenças entre os juvenis nos tratamentos. 

Na literatura uma variedade de pesquisas com simbiótico não apresentaram a 

influência no desempenho produtivo e na sobrevivência em peixes como na 

truta(Oncorhynchus mykiss), yellow croaker (Larimichthys crocea), salmão do Atlântico 

(Salmo salar), cobia, (Rachycentron canadum), tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

e Trichogaster leeri (RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 2009; AI et al., 2011; GENG et 

al., 2011; MEHRABI et al., 2012; ABID et al., 2013; AZEVEDO et al., 2015; 2016a; 

2016b; SCHWARZ et al., 2016), semelhante a este estudo com juvenis de matrixã. 

Paixão et al. (2017) ao utilizarem os probióticos Bacillus subtilis e Saccharomyces 

cerevisiae na dieta alimentar de tambaquis (Colossoma macropomum) observaram que 

os aditivos não influenciaram o desempenho produtivo desses animais. Resultados 

similares foram encontrados com S. cerevisiae, em dietas para tilápias (MEURER et al., 

2006; 2007; 2009; CORNÉLIO et al., 2013; FERREIRA et al., 2015; 2016; SCHWARZ 

et al., 2016). 

Nakandakare et al. (2013) ao avaliarem o desempenho zootécnico de juvenis de 

Oreochromis niloticus, alimentadas com probiótico incluído antes e após o 

processamento de ração também não observaram efeitos no comprimento total, ganho 

de peso, consumo de ração e sobrevivência. 

Parte da similaridade dos resultados deste experimento podem ser explicada 

devido á influência da temperatura da água de cultivo sobre os organismos aquáticos, 

interferindo no metabolismo dos peixes (BAILEY e ALANÄRÄ, 2006; MOURA et al., 
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2007), já que para os matrinxã atingirem sua maior taxa metabólica, precisam estar em 

uma temperatura adequada em torno de 27 °C (GUIMARÃES e STORTI FILHO, 

2003). 

Neste experimento, grande parte dos parâmetros de desempenho produtivo não 

foram influenciados pela inclusão dos aditivos na dieta, somente o consumo de ração, a 

conversão alimentar e fator de condição de Fulton para o tratamento de antibiótico na 

ração. O consumo de ração e a conversão alimentar foram melhores no tratamento com 

antibiótico, quando comparados aos tratamentos com inclusão de probiótico (PROBR) e 

com simbiótico (SIMBR) na ração. Talvez pela ação do probiótico, que em dietas para 

juvenis de tilápias, promove o aumento na espessura da camada epitelial do intestino 

(NAKANDAKARE et al. 2013), enquanto que o antibiótico diminui essa camada 

intestinal, aumentando a capacidade de absorção e diminuindo a conversão alimentar 

(REDA et al. 2013), o que justifica a melhora nesses parâmetros quando utilizado o 

antibiótico em dietas para matrinxã.Resultado semelhante foram encontrados por 

Andrade et al. (2017) para ganho de peso e peso final em tilápias com inclusão de 

florfenicol na dieta. 

O antibiótico florfenicol mostrou se adequado para essa espécie, também como 

observado por Feng et al. (2008) que descreve que esse fármaco apresenta uma elevada 

biodisponibilidade, boa penetração nos tecidos e rápida eliminação. 

Os valores da conversão alimentar do B. amazonicus alimentados com antibiótico 

nesse experimento foram menores que os encontrados por Arbeláez-Rojas et al. (2002) 

(1,90 a 2,14), Frascá-Scorvo et al. (2007) (2,11 a 2,48) e Dias et al. (2012) (2,09 a 2,21). 

O fator de condição de Fultoné uma relação entre o peso e o comprimento 

corporal, que atribui o grau de bem-estar do peixe. Durante o experimento os valores 

observados foram entre 1,55 a 1,69; sendo uma faixa adequada para essa espécie, com 

valores próximos aos encontrados na literatura (TAVARES-DIAS et al., 2008; 

ARBELÁZ-ROJAS e MORAES et al., 2009; ARBELÁEZ-ROJAS et al., 2011; 

BENACON et al., 2015). 

A hipóxia, provocada pela exposição ao ar é um agente estressor para peixes, que 

pode ser verificado por meio de indicadores biológicos de estresse como níveis de 

cortisol sanguíneos (BARTON et al., 2002), como verificado por Val et al. (2010) com 

B. amazonicus, portanto os aditivos desse experimento agiram com o antiesstressores. 

O estresse poderia afetar o crescimento (SILVEIRA et al., 2009), aumentar a 
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mortalidade (ROTTA e QUEIROZ, 2003), aumentar a susceptibilidade a doenças 

(CONTE, 2004) e afetar a reprodução (SCHRECK, 2010).Os probióticos podem 

promover uma maior resistência dos peixes ao estresse (TAOKA et al., 2006), pois 

atuam indiretamente no sistema imunológico (KAFILZADEH et al., 2013; REDA et al., 

2013; LOH, 2017), levando a melhoria na resposta imunológica (AZEVEDO et al., 2016) 

e consequentemente aumentando a resistência no estresse o que pode explicar o 

observado no cultivo de matrinxã suplementados com esses aditivos na ração. 
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5.5 Considerações finais 

 

A inclusão de antibiótico na ração de juvenis de matrinxã Brycon 

amazonicusdiminui o consumo de ração e a conversão alimentar. Portanto,indica-se o 

uso de antibiótico para melhorar o rendimento de cultivo de matrinxã, e antibiótico, 

simbiótico e probiótico como fator antiestressante. 
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