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RESUMO

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do probiótico dietético Lactobacillus sp. sobre
o parasitismo no Astyanax bimaculatus. O experimento foi realizado com 800 alevinos,
distribuídos em oito caixas de polietileno (800 L), 100 peixes cada, sendo divididas em dois
tratamentos, em quadruplicata: dieta suplementada com probiótico e dieta sem
suplementação. Após o período de 90 dias de tratamento, seis animais de cada caixa foram
amostrados para contagem parasitológica de Trichodina sp. e Monogenea, tendo como
resultado a prevalência, intensidade média e abundância média destes em cada tratamento.
Considerando a análise dos dados, concluiu-se que o probiótico dietético interferiu
positivamente na infestação de Trichodina sp. no lambari do rabo amarelo, havendo
menores índices nos parâmetros avaliados no grupo probiótico, porém, este não teve ação
inibidora ou supressora para ectoparasitoses no A. bimaculatus.
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INTRODUÇÃO
Aquicultura é o cultivo de organismos cujo ciclo de vida se dá total ou parcialmente em meio
aquático. O Brasil, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2013 produziu 2,5
milhões de toneladas de pescado, sendo 40% cultivados, gerando um PIB pesqueiro de R$ 5
bilhões ao país. Dentre as diversas espécies que podem ser cultivadas nesta atividade, o
lambari (Astyanax sp.) pode ser considerado uma opção interessante por ser uma espécie
nativa, ter rápido crescimento, alimentação variada e rusticidade (WEINGARTNER; FILHO,
2004). Entre as enfermidades ocorrentes na piscicultura, as parasitoses têm destaque por
serem oportunistas e abrirem portas para micro-organismos secundários, causando surtos
de mortalidade. Seu surgimento está diretamente relacionado com a falta de manejos
sanitários, má qualidade de água, e erro no manejo alimentar (MARTINS et al., 2002), sendo
a prevenção a melhor estratégia a ser adotada pelos produtores, uma vez que, métodos
terapêuticos, como imersão em cloreto de sódio (NaCl), formalina comercial ou verde
malaquita, podem não ser eficazes, comprometendo assim a produção. Uma das
ferramentas profiláticas mais estudadas atualmente são os probióticos, principalmente pela
sua ação preventiva a enfermidades, havendo muitos trabalhos que comprovam seus efeitos
benéficos aos peixes (JATOBÁ et al., 2011, 2015) como, através da contribuição enzimática
para a digestão (BOGATYRENKO et al., 2010), inibição de micro-organismos patogênicos

(BALCÁZAR et al., 2007) e melhora da imunocompetência destes (GIRI et al, 2012).
Entretanto pouco se sabe sobre sua atuação no parasitismo de espécies nativas do Brasil,
tendo como objetivo do trabalho avaliar a influência do probiótico sobre o parasitismo do A.
bimaculatus.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no Laboratório de Aquicultura do Instituto Federal
Catarinense campus Araquari (LAQ/IFCA). A cepa probiótica utilizada foi isolada e
selecionada no mesmo local, de acordo com o projeto intitulado: “Seleção de probióticos
para lambari e sua especificidade com os hospedeiros” aprovado em edital 081/2012
PIBITI//CNPq/IFC, e identificada molecularmente como Lactobacillus sp. (CPQBA 1168-15
DRM-01) pelo Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. O experimento foi inteiramente ao
acaso, sendo utilizados 800 alevinos de lambari do rabo amarelo (Astyanax bimaculatus)
provenientes do LAQ, distribuídos em oito caixas de polietileno (800 L), 100 peixes cada,
equipadas com sistema de recirculação de água e filtro biológico. Dois tratamentos foram
empregados, ambos em quadruplicata: dieta suplementada com probiótico e dieta sem
suplementação. O preparo destas ocorreu semanalmente, de acordo com os protocolos
estabelecidos por Jatobá et al. (2008; 2011), sendo inserido 10% de inóculo nas
dietas probióticas (meio de cultura com bactéria), e apenas meio estéril nas dietas controle.
A adição do probiótico na ração foi realizada no momento de oferta aos animais, por
intermédio de uma seringa. Os peixes receberam alimentação três vezes ao dia com 3% de
sua biomassa, havendo biometrias semanais para adequações no manejo alimentar e
acompanhamento do crescimento. O oxigênio dissolvido e temperatura foram mensurados
duas vezes ao dia; pH e amônia, semanalmente. Após 90 dias de alimentação, foram
amostrados seis peixes por caixa para a contagem parasitológica, totalizando 48 peixes. Os
animais foram anestesiados com Eugenol (1%) e eutanasiados por meio da secção da medula
espinhal, e mensurados comprimento e peso individual. Inicialmente foi realizado o
esfregaço do muco corpóreo do peixe em uma lâmina de vidro, e em seguida, a raspagem do
restante deste, sendo armazenado em tubo de Falcon contendo água a 55°C, e preenchido
posteriormente com álcool a 80%, para fixação dos parasitos. As brânquias foram coletadas
na sequência e depositadas em frasco contendo os mesmos líquidos citados acima. Para a
quantificação de Trichodina sp., o esfregaço foi seco a temperatura ambiente, e impregnado
com nitrato de prata a 2% por 15 minutos, para coloração, com posterior exposição à luz
Ultra Violeta, conforme método de impregnação de Klein (GHIRALDELLI et al., 2006). Cada
lâmina foi visualizada, em sua totalidade, em microscópio óptico, no aumento de 100 vezes.
E para a contagem de Monogenea, separadamente, o muco e as brânquias foram
colocados em placa de petri e observados no estereomicroscópio. Após a contagem, foram
calculados os índices de prevalência (total de peixes infectados/total de peixes examinados x
100), intensidade média (total de parasitas/ total de hospedeiros infectados), e abundância
média parasitológica (total de parasitas/total de hospedeiros examinados), sendo os valores
encontrados analisados estatisticamente pelo teste “t” com 5% de significância (ZAR, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios observados durante o período do experimento de temperatura

(27,42±0,55°C), oxigênio dissolvido (4,60±0,19 mg/L) e pH (7,32±0,11) não divergiram entre
os tratamentos, sendo considerados adequados para o cultivo (PORTO-FOREST et al., 2010).
Na contagem parasitológica observou-se um aumento de 5% na média da prevalência de
Trichodina sp. em peixes tratados com dieta controle, indicando maior susceptibilidade
destes ao parasita (Tabela 1), apesar de não haver diferenças estatísticas entre os
tratamentos. Os animais tratados com probiótico apresentaram uma redução significativa na
intensidade e abundância média em relação ao grupo controle (Tabela 1), o que demonstra
uma menor infestação parasitária nos animais suplementados com o Lactobacillus sp.. As
amostras do muco e brânquias não apresentaram Monogeneas, tendo como possível
justificativa o perfil da água ofertada na estação experimental, a qual possuía pouca matéria
orgânica dissolvida. Assim, a ocorrência de monogenóides ficou comprometida já que sua
incidência está interligada com condições precárias na qualidade da água, como poluição
orgânica, e baixo teor de oxigênio dissolvido (MARENGONI et al., 2015). Desta forma,
constatou-se que a dieta probiótica interferiu na infestação parasitária de Trichodina sp. nos
peixes, sendo esta menor no grupo probiótico, porém não obteve ação suficiente para
suprimir ou inibir a presença destes parasitas no Lambari do rabo Amarelo, corroborando
com os resultados encontrados por Marengoni et al. (2015), os quais avaliaram o efeito dos
probióticos Bacillus cereus var. Toyoi e Bacillus subtilis C-3201 sobre a prevalência parasitária
na tilápia do Nilo, e constataram a não eficiência destes no controle da infestação
ectoparasitária por monogenóides e trichodinídeos.
Tabela 1. Média da prevalência, intensidade média e abundância média parasitária de
Trichodina sp. encontrada no esfregaço de muco do Astyanax bimaculatus tratado com
duas dietas diferentes, suplementação com probiótico e sem suplementação (controle).
Dieta
Probiótico

Peso
(g)
7,88±1,41

Comprimento
(cm)
7,78±0,39

Controle

6,81±1,56

7,45±0,47

Significância

Contagem de Trichodina sp.
Total Prevalência Intensidade Abundância
(%)
média
Média
65
78±10
1,92±0,25
1,50±0,33
83

83±24

7,58±0,82*

6,42±2,47*

p=0,3621

p=0,00062

p=0,0171

*Indica diferenças estatísticas no teste “t”.

CONCLUSÕES
O probiótico dietético interferiu positivamente na infestação de Trichodina sp. no Astyanax
bimaculatus, sendo identificada uma menor intensidade e abundância média destes
parasitos nos animais tratados com dieta suplementada com Lactobacillus sp., porém o
probiótico não inibiu ou suprimiu a prevalência parasitária no lambari do rabo amarelo.
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