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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DA MICROBIOTA E MORFOLOGIA  
INTESTINAL DA TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) APÓS 

SUPLEMENTAÇÃO DIETÉTICA COM MANANOLIGOSSACARÍDEO (MOS) 
 
 

RESUMO - A intensificação na produção da tilápia ocasionou enfermidades 
bacterianas frequentes principalmente pela elevada densidade de estocagem e 
manejo estressante. Esse quadro ocasiona o uso desenfreado e sem critérios de 
antimicrobianos, produzindo um produto com qualidade final duvidosa e danos ao 
meio ambiente. Uma alternativa promissora para prevenir enfermidades na 
piscicultura é a alimentação dos peixes com o mananoligossacarídeo (MOS), que 
promove a adsorção de agentes patógenos no intestino, melhorando a saúde do 
animal. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do mananoligossacarídeo 
na caracterização da microbiota e morfologia intestinal da tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus) durante 45 dias de alimentação. Após sete dias de 
suplementação com mananoligossacarídeo, os peixes alimentados com a ração 
contendo a partir de 2 g kg-1 do suplemento apresentaram menor número de 
bactérias aeróbias totais (p<0,05) no intestino quando comparados ao grupo controle 
e a porcentagem dessas bactérias foi reduzida quanto maior foi o tempo de 
alimentação (p<0,05). Os peixes alimentados com todos os níveis de suplementação 
com mananoligossacarídeo demonstraram maior porcentagem de bactérias 
anaeróbias e Bacillus sp. no intestino (p<0,05) e o maior número dessas bactérias foi 
observada no grupo alimentado com 15 g kg-1 (bactérias anaeróbias) e com 8 g kg-1 
(Bacillus) após 45 dias. A análise histológica do intestino das tilápias alimentadas 
com 10 g kg-1 de mananoligossacarídeo, durante sete dias mostrou microvilos com 
largura, altura e altura total das vilosidades superiores a dos peixes alimentados com 
os demais níveis de suplementação e o grupo controle (p>0,05), enquanto a maior 
espessura das vilosidades foi observada nos peixes alimentados com 8 g kg-1 de 
mananoligossacarídeo, no mesmo período de alimentação, porém a largura das 
vilosidades no período de 45 dias com suplementação de 8 g Kg-1 de 

mananoligossacarídeo foi significante em relação a controle (p<0,05). A adição de 
mananoligossacarídeo à dieta de Oreochromis niloticus, a partir do nível de inclusão 
2 g kg-1 é capaz de diminuir a população de bactérias patogênicas após 30 dias de 
alimentação e aumentar a população de bactérias benéficas, o que pode refletir na 
integridade intestinal e saúde dos peixes.  
Palavras-chave: alimentação, intestino, Oreochromis niloticus, PCR, prebiótico, 
saúde dos peixes   
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MICROBIOTA AND INTESTINAL 
MORPHOLOGY OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) AFTER DIETARY 

SUPPLEMENTATION WITH MANNAN OLIGOSACCHARIDE (MOS) 
 
 

ABSTRACT - The intensification of tilapia production caused bacterial 
diseases frequent especially for high density storage and stressful handling. This 
scene brings unbridled and indiscriminate use of antimicrobials, producing a final 
product with dubious quality and damage to the environment. A promising alternative 
to prevent diseases in fish farming is the use of mannan oligosaccharide (MOS) in 
fish diet, which promotes the adsorption of pathogens in the intestine, improving the 
health of the animal. The aim of this study was to evaluate the use of mannan 
oligosaccharide in the characterization of the microbiota and intestinal morphology of 
Nile tilapia for 45 days of feeding. After seven days of mannan oligosaccharide 
supplementation, fish fed with diet containing 2 g kg-1 of the supplement had the 
lowest number of total aerobic bacteria (p<0.05) in the intestine when compared to 
the control group and the percentage of these bacteria was reduced the longer the 
feeding time (p <0.05). Fish fed all levels of mannan oligosaccharide 
supplementation showed a higher percentage of anaerobic bacteria and Bacillus sp. 
in the intestine (p<0.05) and the increasing number of these bacteria was observed in 
the group fed with 15 g kg-1 (anaerobic bacteria) and 8 g kg-1 (Bacillus) after 45 days. 
Histological analysis of tilapia intestine fed 10 g kg-1 mannan oligosaccharide for 
seven days showed microvilli width, height and total height superior to other levels of 
supplementation and the control group (p> 0.05), while the greater thickness of villi 
was observed in the fish diet with 8 g kg-1 mannan oligosaccharide in the same 
feeding period, however the villi width in period of 45 days in diet supplemented with 
8 g Kg-1 mannan oligosaccharide it was significance in relation to control (p<0.05). 
The add of mannan oligosaccahride in diet of Oreochromis niloticus, from level of 
inclusion 2 g Kg-1 is able decreasing the population of pathogenic bacteria after 30 
days of diet and increase the population of beneficial bacteria, which can reflect on 
intestinal integrity and health of fish. 
Keywords: feeding, intestine, Oreochromis niloticus, PCR, prebiotic, fish health 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 

A tilápia-do-nilo é amplamente criada em todo o mundo, sendo a espécie mais 

produzida no território brasileiro, com uma produção de 253 mil toneladas em 2011, 

o que representa 46,60% do total de pescado cultivado, elevando a produção de 

peixe de água doce para 63,6% entre 2010 e 2011 (FAO GLOBEFISH, 2014). 

A produção de tilápia no Brasil cresceu demasiadamente devido a algumas 

peculiaridades, como maior resistência a doenças, melhoramento genético, ótimos 

níveis de produtividade, bom desenvolvimento em diferentes sistemas de produção, 

rápido crescimento, carne saborosa com baixo teor de gordura, alto rendimento de 

filé (35 a 40%) e ausência de mioceptos (HULATA, 1995; McCONNELL et al., 2000; 

GUPTA; ACOSTA, 2004; RUTTEN; BOVENHUIS; KOMEN, 2004; SULOMA et al., 

2008).  

Todavia, esse aumento na produção da espécie, praticada pelas pisciculturas 

comerciais é caracterizada por elevada densidade de estocagem (80 a 120 kg/m3), 

procedimentos de manejo constante, qualidade de água inadequada que provoca 

um estresse exacerbado nos animais, resultando em enfermidades parasitárias e 

bacterianas e um grande número de mortalidades (FRANCIS-FLOYD, 1990; 

GARCIA et al., 2013).   

No controle das enfermidades bacterianas, um grande número de 

antimicrobianos é utilizado, muitas vezes, sem respeito às boas práticas veterinárias, 

o que resulta no aparecimento de patógenos resistentes e elevada quantidade de 

resíduos nos peixes, principalmente pelo desconhecimento do período de carência 

adequado para cada produto, originando um alimento com qualidade duvidosa e 

colocando em risco a saúde do consumidor (BUCKMAN; ROEPSTORFF; WALLER, 

1992; PRESTES et al., 2013).   

Nesse contexto, uma alternativa promissora frente ao uso de drogas na 

piscicultura é a alimentação dos peixes com o mananoligossacarídeo (MOS), um 

complexo proteico rico em manose, extraído da parede celular de levedura 

(Saccharomyces cerevisiae) e frequentemente utilizado como aditivo alimentar para 

vários grupos de animais, cujas principais ações são promover a adsorção de 
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bactérias gram-negativas que possuem fímbria tipo I, pois estas fímbrias ligam-se a 

D-manose que é constituinte do mananoligossacarídeo, evitando a adesão às 

vilosidades intestinais e a competição por sítios de ligação no epitélio intestinal e 

inibe a aglutinação desses microrganismos, impedindo a transferência de 

plasmídeos (FIRON; OFEK; SHARON, 1983; FINUCANE; SPRING; NEWMAN, 

1999; SPRING et al., 2000).  

O trato gastrointestinal dos peixes contém uma enorme variedade de 

microrganismos aeróbios e anaeróbios que interagem em um complexo ecossistema 

e a colonização microbiana, estabelecimento, composição e diversidade no trato é 

um processo complexo e reflete a composição microbiana da água, da dieta 

fornecida, do estágio de desenvolvimento, do estresse sofrido e do ambiente 

(GELDREICH; CLARKE, 1966; BURAS et al., 1987; KORSNES et al., 2006; RING et 

al., 2006a; RING et al., 2006b; FJELLHEIM et al., 2007; NAYAK, 2010). 

A microbiota intestinal dos organismos aquáticos é constituída 

predominantemente por bactérias gram negativas, como Vibrio sp., Aeromonas sp. e 

Pseudomonas sp. (SAKATA; UNO; KAKIMOTO, 1984). Todavia, no intestino de 

Oreochromis mossambicus foram identificadas predominantemente a presença de 

bactérias gram positivas, como Bacillus cereus, Bacillus licheniformis, Vibrio 

pantothenticus, Enterococcus faecalis e gram negativas, Vibrio alginolyticus e Vibrio 

sp. (THILLAIMAHARANI et al., 2012).  

Muitas doenças infecciosas são iniciadas pela colonização da mucosa 

intestinal pelas bactérias oportunistas e transitórias e a eficiência da barreira 

intestinal contra essas bactérias nocivas depende da produção de muco, da 

integridade epitelial e da presença e balanço entre as bactérias comensais, as quais 

mantêm a homeostase intestinal e a saúde dos peixes (McCRACKEN; LORENZ, 

2001; TORRECILLAS et al., 2013).   

O estudo da microbiota intestinal permite prevenir a ocorrência de 

enfermidades e gerenciar estratégias de manejo e a manipulação da microbiota 

intestinal através da suplementação dietética é uma nova abordagem, não só do 

ponto de vista nutricional, mas também, como uma modalidade alternativa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McCracken%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11207615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lorenz%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11207615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lorenz%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11207615
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terapêutica para superação dos efeitos adversos dos antibióticos e drogas, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da aquicultura (NAYAK, 2010).  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

   2.1. Produção de tilápia  

 

 

A tilápia pertence à família Cichlidae, é endêmica da África e seu grupo 

compreende diversas espécies. Foi trazida ao Brasil em 1971, pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em açudes do nordeste brasileiro, 

difundindo-se por todo o país e hoje é a espécie que apresenta a maior parcela nos 

índices de peixes produzidos em território nacional (PROENÇA; BITTENCOURT, 

1994; GÓMEZ-MÁRQUEZ et al., 2003).  

Os três grupos comercialmente mais importantes de tilápia são a Tilápia spp., 

que incuba seus ovos em substratos; Oreochromis spp., incuba os ovos na boca da 

fêmea e Sarotherodon spp., os ovos são incubados na boca dos machos ou de 

ambos. As espécies mais produzidas no mundo são a tilápia-do-nilo (Oreochromis 

niloticus), a tilápia de Moçambique (Oreochromis mossambicus), a tilápia azul ou 

tilápia áurea (Oreochromis aureus) e a tilápia de Zanzibar (Oreochromis urolepis 

hornorum) (OLIVEIRA et al., 2007).  

A produção de tilápia tem se destacado devido, principalmente pela qualidade 

de sua carne, apreciada mundialmente, a facilidade que apresenta para a criação 

em diferentes sistemas de produção, crescimento rápido e fácil adaptação ao 

ambiente de criação, suporta bem condições adversas, como qualidade de água 

inadequada (níveis reduzidos de oxigênio dissolvido, grandes variações de pH e 

altos valores de salinidade) e resistência a diversas enfermidades. Além de 

apresentar os requisitos principais para atender o exigente mercado consumidor, 

como carne branca e sem espinhos, sabor suave e fácil filetagem (ZIMMERMANN; 

FITZSIMMONS, 2004; SANTOS et al., 2007). 
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A criação de tilápia em tanques-rede vem contribuindo demasiadamente para 

a espécie se tornar a mais produzida no Brasil. Esse tipo de sistema permite o 

incremento da produção aquícola, criando condições para atrair novos investidores e 

tornando a atividade excelente alternativa de geração de emprego e renda, além de 

reduzir a pressão sobre os estoques pesqueiros naturais e várzeas . Todavia, com a 

intensificação da produção, caracterizada por elevada densidade de estocagem (80 

a 120 kg/m3), procedimentos de manejo constante, deficiências nutricionais e 

qualidade de água inadequada, o estresse é praticamente inevitável e os peixes 

demonstram uma ampla variedade de respostas a estes estímulos estressantes, 

sendo muitas delas aparentes e vão desde a perda do apetite até uma maior 

sensibilidade as enfermidades as quais provocam alta mortalidade e elevado 

prejuízo econômico (BARTON; IWAMA, 1991; FURLANETO; AYROZA; AYROZA, 

2006; AYROZA; FURLANETO; AYROZA, 2006; GARCIA et al., 2013). 

Neste tipo de sistema, a nutrição tem um importante papel na manutenção do 

crescimento normal e da saúde dos organismos aquáticos. Assim, muitos 

pesquisadores tem dado ênfase ao emprego das boas práticas de manejo (BPMs), 

com o uso de prebióticos e probióticos na dieta (BOYD, 1990; LI; GATLIN III, 2004; 

DALMO; BØGWALD, 2008).   

 

 

   2.2. Prebióticos na aquicultura  

  

 

Os avanços na nutrição animal são semelhantes aos verificados na nutrição 

humana, com o surgimento de novos conceitos que vão além da sobrevivência, mas 

promovam bem estar, melhora na saúde e redução de enfermidades. Dentre as 

pesquisas mais promissoras nesta área estão os alimentos que promovem a saúde 

do trato gastrointestinal, possuem efeitos antioxidantes e atuam sobre o 

metabolismo de macronutrientes (FAHEY, 2003).  

Entre esses alimentos enquadram-se os prebióticos, que são compostos 

utilizados na suplementação dietética, formados por oligossacarídeos ou 

polissacarídeos. Dentre os prebióticos mais utilizados na alimentação animal estão 
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os galactoligossacarídeos, frutoligossacarídeos e mananoligossacarídeos 

(GRISDALE-HELLAND; HELLAND; GATLIN III, 2008; GUARNER et al., 2008).  

Segundo Roberfroid (2007), para que um composto possa ser considerado 

um prebiótico ele precisa atender alguns critérios, como:  

- Resistir à acidez gástrica, hidrólise por enzimas e absorção gastrointestinal;  

- Ser fermentado pela microbiota intestinal; 

- Estimular o crescimento seletivo e/ou atividade metabólica das bactérias intestinais 

que podem contribuir com a saúde do hospedeiro.  

 

 

        2.2.1. Mananoligossacarídeo (MOS) 

 

 

O mananoligossacarídeo (MOS) é um complexo proteico rico em manose 

fosforilada, glicose, proteína, e é extraído da parede celular de leveduras 

(Saccharomyces cerevisiae). É frequentemente utilizado como aditivo alimentar para 

vários grupos de animais (SCHWARZ et al., 2010).  

O mananoligossacarídeo adsorve bactérias gram-negativas que contém 

fímbria tipo I, uma vez que estas fimbrias se ligam a D-manose, constituinte do 

mananoligossacarídeo, tornando-as indisponíveis para a adesão na mucosa 

intestinal e a competição por sítios de ligação no epitélio intestinal, fazendo com que 

sejam eliminadas junto com as fezes, inibe a aglutinação e com isso a reprodução 

desses microrganismos, impedindo a transferência de plasmídeos, 

aproximadamente 70% das E. Coli e 53% das Salmonella sp. possuem fímbria tipo I 

(FIRON; OFEK; SHARON, 1983; FINUCANE; SPRING; NEWMAN, 1999; SPRING et 

al., 2000; BARROS, 2012).  

O mananoligossacarídeo melhora a saúde de peixes, considerando a sua 

ação na prevenção da colonização de bactérias patogênicas no trato digestório 

(SCHWARZ et al., 2010). Assim, a formação de colônias que possivelmente causam 

doenças infecciosas ou limitam a absorção de nutrientes pelo intestino do animal 

diminui, promovendo, além de uma melhor absorção, uma maior integridade das 
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 vilosidades intestinais e uma melhor condição de saúde (FERKET; PARKS; 

GRIMES, 2002).  

 

 

2.3. Microbiota intestinal   

 

 

Várias bactérias isoladas do trato gastrointestinal de peixes são responsáveis 

por causar enfermidades e estas mesmas bactérias podem ser isoladas de peixes 

aparentemente saudáveis e devido a situações estressantes impostas aos peixes, 

como elevadas densidades de estocagem e qualidade de água inadequada provoca 

um estresse exacerbado nos animais, resultando em enfermidades parasitárias e 

bacterianas causando grande número de mortalidades (FRANCIS-FLOYD, 1990; 

AL-HARBI; UDDIN, 2004; GARCIA et al., 2013).  

O trato gastrointestinal dos peixes contém uma enorme variedade de 

microrganismos aeróbios e anaeróbios que interagem em um complexo ecossistema 

e a colonização microbiana, o estabelecimento, a composição e a diversidade é um 

processo complexo e reflete a composição microbiana da água, da dieta fornecida 

aos peixes e do ambiente (GELDREICH; CLARKE, 1966; BURAS et al., 1987; 

KORSNES et al., 2006; RING et al., 2006a; RING et al., 2006b; FJELLHEIM et al., 

2007; NAYAK, 2010). Esta complexa comunidade microbiana age ativa e 

passivamente interagindo com a mucosa do hospedeiro, regulando mecanismos 

vitais para a manutenção da defesa da mucosa contra ataques de patógenos 

(McCRACKEN; LORENZ, 2001; TORRECILLAS et al., 2013). 

Em peixes de água doce, o trato gastrointestinal é colonizado principalmente 

pelas bactérias gram negativas, como Aeromonas, Pseudomonas, Flavobacterium, 

Plesiomonas, Acinetobacter, Enterobactérias e Bacteroide tipo A e tipo B e por 

bactérias gram positivas, como Micrococcus e Clostridium (SUGITA; TOKUYAMA; 

DEGUCHI, 1985; UHLAND; HÉLIE; HIGGINS, 2000). Em estudo bacteriológico 

realizado em peixes de água doce, Sousa e Silva-Souza (2001) isolaram em maior 

número bactérias do gênero Aeromonas nos peixes e na água, Flavobacterium e 

Acinetobacter. Em experimento realizado por Molinari et al. (2003), os quais isolaram 
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bactérias do intestino de Oreochromis niloticus criada em sistema semi-intensivo, 

foram identificadas predominantemente Aeromonas hydrophila, Aeromonas veronii, 

Burkholderia cepacia, Chromobacterium violaceum, Citrobacter freundii, Escherichia 

coli, Flavimonas oryzihabitans e Plesiomonas shigelloides no intestino desta 

espécie.  

As bactérias do gênero Aeromonas pertencem a família das 

Aeromonadaceae, são bactérias gram negativas, aeróbias facultativas, possuem 

comprimento de 1-3,5 µm e diâmetro de 0,3-1,0 µm (HOLT, 1994b; MARTIN-

CARNAHAN; JOSEPH, 2005; PARKER; SHAW, 2011). Assumiram nos últimos 

anos, grande importância no diagnóstico de doenças de peixes, sendo agente 

primário causador de lesões ulcerativas e septicemia hemorrágica em peixes de 

água doce (SOUSA; SILVA-SOUZA, 2001). São comumente encontradas em 

alimentos, água potável e ambientes aquáticos (HANDFIELD et al., 1996).  

Aeromonas veronii é uma bactéria patogênica oportunista comumente encontrada 

em águas da aquicultura, causando lesões em peixes. Em seres humanos podem 

causar infecções como a gastroenterite, peritonite, endocardite e do trato urinário 

(KROVACK et al., 1994; LEONARD; BLANCHETON; GUIRAUD, 2000; RAHMAN et 

al., 2002). Estudando a distribuição das espécies de Aeromonas em tilapiculturas 

localizadas na região do Alto Rio Grande, Minas Gerais, Hirsch et al. (2006), 

encontraram espécies potencialmente patogênicas aos peixes (A. hydrophila, A. 

sobria, A. veronii, A. caviae, A. schubertii), e algumas espécies potencialmente 

patogênicas aos humanos (A. hydrophila, A. sobria, A. caviae, A. veronii bt veronii, 

A. schubertii, e A. jandaei), causando risco ao consumidor.  

As bactérias do gênero Edwardsiella pertencem a família das 

Enterobacteriaceae, são bastonetes curtos (2-3 μm de comprimento e 1-2 μm de 

diâmetro), gram negativas e anaeróbias facultativas (EWING et al., 1965; GRIMONT 

et al., 1980; SHOTTS; TESKA, 1984; FARMER III; McWHORTER, 1984; EVANS et 

al., 2010). Em peixes acometidos pela bactéria ocorrem sinais clínicos como natação 

errática, peixes na superfície da água, exoftalmia, opacidade ocular, perda de 

pigmentação, pele hemorrágica ascite, nefrite, inflamação do baço (MEYER; 

BULLOCK, 1973; MIYAZAKI; EGUSA, 1976; MIYAZAKI; KAIGE, 1985; PARK; AOKI; 

JUNG, 2012). As três espécies mais importantes para a aquicultura 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeromonadaceae&action=edit&redlink=1
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são E. tarda, E. ictaluri, e E. hoshinae (EWING et al., 1965; GRIMONT et al., 1980; 

HAWKE et al., 1981). 

Segundo Trevisan (1885) citado por Brisse (2006) as bactérias do gênero 

Klebisiella pertencem a família das Enterobacteriaceae. São bactérias gram 

negativas, anaeróbias facultativas, imóveis, possuem comprimento de 0,6-6,0 µm e 

diâmetro de 0,3-1,0 µm (HOLT, 1994a). Caracterizadas como agentes patogênicos 

oportunistas podem afetar seres humanos com imunidade suprimida, com doenças 

como septicemia, pneumonia, infecções urinárias e infecção de tecidos. Em peixes, 

as infecções causadas por esse grupo de bactérias são raras (CAI et al., 2008).  

O genêro Plesiomonas pertence a família das Enterobacteriaceae, a espécie 

Plesiomonas shigelloides é constituída por bactérias gram negativas e anaeróbias 

facultativas, medem 1,5-3,0 µm de comprimento e 0,8-1 µm de diâmetro (SAKATA; 

FURUICHI, 1985; MOLINARI et al., 2003; JANDA, 2005), em peixes, causa lesões 

avermelhadas na superfície corporal, exsudação amarelada no ânus, petéquias na 

cavidade peritoneal e necrose hepática (MACHADO-CRUZ et al., 1986; BOIJINK et 

al., 2001) é encontrada mundialmente em organismos aquáticos como peixes, 

enguias e anfíbios, entre outros vertebrados e invertebrados. Em humanos, está 

bactéria está associada a gastroenterite (MOLINARI et al., 2003). 

 As bactérias do gênero Salmonella pertencem a família das 

Enterobacteriaceae, são gram negativas, anaeróbias facultativas dotadas de 

flagelos, possuem comprimento de 2-5 µm e 0,8-1,5 µm de diâmetro (GIANNELLA, 

1996; POPOFF; MINOR, 2005; COVERT; MECKES, 2006). Estudos filogenéticos 

por sequenciamento de DNA constataram que o gênero Salmonella é composto por 

duas espécies (Salmonella bongori e Salmonella enterica) e que S. enterica é, ainda, 

classificada em subespécies (enterica, salamae, arizonae, diarizonae, indica e 

houtenae) (POPOFF; BOCKEMÜHL; GHEESLING, 2002). A salmonelose é 

considerada, mundialmente, uma das principais zoonoses em saúde pública e a 

infecção pela bactéria ocorre através de ingestão ou contato com água e/ou 

alimentos contaminados ou através da transmissão fecal-oral (LOURENÇO et al., 

2004; CONNOR; SCHWARZ, 2005). 
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O gênero Bacillus pertence a família Bacillaceae,  constitui um variado grupo 

de bactérias gram positivas em forma de bastonete com comprimento que varia de 

3,0-5,0 µm e largura de 1,0-1,2 µm, produzem uma gama de substâncias 

extracelulares e antimicrobianas contra inúmeros outros microrganismos devido a 

isto, são consideradas bactérias benéficas para seu hospedeiro (SARGENT, 1975; 

NACLERIO et al., 1993; CHERIF et al., 2001; NINAWE; SELVIN, 2009; ABD; 

ABDUL-ALELAH; ABDUL-ALRAZAK, 2010; KORENBLUM et al., 2005; ZOKAEIFAR 

et al., 2012). 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

 

   3.1. Objetivo geral  

 

 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a microbiota e a morfologia 

intestinal da tilápia-do-nilo alimentada com diferentes níveis de 

mananoligossacarídeo (MOS) no intestino médio. 

 

 

   3.2. Objetivos específicos  

 

 

        3.2.1. Avaliar os efeitos da suplementação dietética com mananoligossacarídeo 

(MOS) na caracterização e na composição da microbiota intestinal do intestino 

médio da tilápia-do-nilo;  

        3.2.2. Avaliar a morfologia do intestino da tilápia-do-nilo após a alimentação 

com mananoligossacarídeo através da mensuração das vilosidades e contagem de 

células caliciformes do intestino médio.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

   4.1. Dietas experimentais 

 

 

As dietas experimentais foram confeccionadas atendendo as exigências 

nutricionais da espécie, com a formulação descrita na Tabela 1. Todos os 

ingredientes foram pesados, triturados e misturados, e as rações foram extrusadas e 

estocadas em sacos plásticos escuros a –20ºC. O ActiveMOS (Biorigin®, Lençóis 

Paulista/SP, Brasil) (Tabela 2) foi incluído na ração antes da extrusão em cinco 

níveis: 2, 4, 8, 10 e 15 g Kg-1 e uma ração isenta de ActiveMOS foi utilizada como 

controle. 
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Tabela 1. Composição percentual e químico bromatológica das dietas utilizadas. 

Ingredientes % Controle MOS2 MOS4 MOS8 MOS10 MOS15 

Farinha de peixe 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Farelo de soja  35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 

Farinha de milho (fubá) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Farelo de trigo  15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Quirera de arroz  9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Óleo de soja  2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Fosfato bicálcico  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Calcário 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Premix vitamínico e mineral1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

DL-metionina  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Caulim 1,5 1,3 1,1 0,7 0,5 0,0 

Mananoligossacarídeo (g Kg-1) 0 2 4 8 10 15 

Composição Química (%) 

      Umidade      3,40  3,20   4,32 3,40 3,33 2,89 

Extrato Etéreo  3,61  3,85   3,93 3,66 3,91 4,05 

Proteína Bruta    29,06  30,33 30,46 30,58 31,09   31,27 

Fibra Bruta  4,59  4,67  5,10 4,64 4,69 5,35 

Matéria Mineral    12,38 11,75 11,04 10,83 13,14   10,04 

1Premix vitamínico e mineral (kg/dieta): ácido fólico, 1,0 mg; ácido pantotênico, 20,0 
mg; antioxidante, 125,0 mg; colina, 150,0 mg; cobre, 25,0 mg; ferro, 62,5 mg; iodo, 
1,25 mg; manganês, 62,5 mg; zinco, 100,0 mg; selênio, 0,25 mg; vitamina A, 9000 
UI; vitamina B1, 20,25  mg; vitamina B12, 20,25  mg; vitamina B2, 20,25 mg; 
vitamina B6, 20,25 mg; vitamina C, 300 mg; vitamina D3, 3150 UI; vitamina E, 60 UI; 
vitamina K, 9,0 mg; niacina, 100,0 mg; biotina, 0,1 mg.    
 

 

Tabela 2. Composição do ActiveMos® segundo o fabricante. 
 
 

 

 

 

 

Ingredientes % 

Proteína bruta (máx) 30 
Umidade (máx) 8,0 
Fibra bruta (máx) 3,0 
Cinzas (máx) 6,0 
Carboidratos 5,5 
Mananoligossacarídeo 25±3,0 
β-glucano 30±3,0  
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   4.2. Animais e condições experimentais  

 

 

Foi obtido 1000 juvenis de tilápias (peso médio de 32±6,2g e comprimento 

médio de 10,0±1,5g) de uma piscicultura comercial. Durante o período de 

aclimatação, os peixes foram alimentados diariamente com uma ração comercial 

(Nutreco, Pitangueiras, Brasil), durante 30 dias. Após aclimatação, os peixes foram 

pesados e medidos (peso médio de 141,1±4,6g e comprimento médio de 26,2±1,1), 

e uma análise microbiológica e parasitológica foi realizada em 20 peixes para 

confirmar que estes estavam isentos de enfermidades, 576 peixes foram distribuídos 

aleatoriamente em 24 caixas experimentais com capacidade para 310 litros (seis 

tratamentos, quatro repetições, 24 peixes/caixa), com aeração e renovação 

constante de água. Os peixes começaram ser alimentados com as dietas 

experimentais na taxa de 3% do peso vivo, três vezes ao dia (09:00, 13:00 e 17:00 

h) durante 45 dias. Tanto no período da aclimatação como no período experimental, 

os parâmetros físico-químicos da água foram monitorados, e a temperatura da água 

foi de 28,8±1,2ºC, oxigênio dissolvido foi 4,36±1,1 mg/L-1, pH foi 7,6±0,23 (medidos 

diariamente), nitrito foi 0,1 mg/L-1±0,0, nitrato foi 10,0 mg/L-1±0,30, alcalinidade foi 

150±50 mg/L−1 e amônia total foi indetectável (medidos semanalmente). 

 

 

   4.3. Análise da microbiota intestinal  

  

 

        4.3.1. Isolamento das bactérias aeróbias e anaeróbias  

  

 

No dia 0 (biometria dos peixes), 7, 15, 30 e 45 dias após a alimentação com a 

dieta experimental, cinco peixes de tratamento foram anestesiados em solução 

alcoólica de benzocaína (100 mg/L) e eutanasiados por comoção cerebral. A 

superfície corporal externa foi desinfetada com álcool 70% e os peixes necropsiados 

em ambiente asséptico. O intestino médio foi exposto em placa de Petri, aberto e 
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lavado com solução salina estéril (0,85%) para retirada de impurezas (fezes e 

líquidos). Após a limpeza, uma porção de aproximadamente 3 cm, foi depositada em 

tubo Falcon contendo 10 ml de solução salina estéril (0,85%). O material foi agitado 

em vórtex e diluições seriadas foram realizadas (10-1, 10-2, 10-3). Alíquotas de 0,6 mL 

por diluição foram semeadas em placas de Petri pela técnica Pour plate em 

diferentes meios de cultura para a quantificação de bactérias aeróbias e anaeróbias. 

As placas para quantificação de bactérias aeróbias foram incubadas em estufa 

bacteriológica a 30º C por 24 horas, em duplicata e as placas para quantificação de 

bactérias anaeróbias foram incubadas em jarras de anaerobiose (sistema Gaspak®), 

a 30º C, por 72 horas, em duplicata.   

Os meios utilizados foram: Plate Count Agar® (PCA) (Acumedia, Michigan, 

USA) para quantificação de bactérias aeróbias e anaeróbias, Eosina Azul de 

Metileno® (EMB) (BD, Heidelberg, Alemanha) para a família Enterobacteriaceae, 

Ágar MacConkey® (BD, Heidelberg, Alemanha) para bactérias gram negativas, Ágar 

MRS® (Man Rogosa e Sharpe - Acumedia, Michigan, USA) e Ágar Bifidobacterium® 

(Himedia, Mumbai, India) para Bacillus e bactérias láticas.   

Após incubação, as colônias que se desenvolveram nos distintos meios de 

cultura foram contadas em um contador de colônias (Phoenix, CP 608) e o resultado 

após ser expresso em unidades formadoras de colônia (UFC/g) foi transformado em 

porcentagem. As colônias foram divididas em diferentes tipos de acordo com as 

características da colônia (forma, tamanho, estrutura, superfície, formato da borda, 

coloração e opacidade) e identificadas morfologicamente pela coloração de Gram, 

motilidade (gota pendente), presença de flagelo, esporos e encapsulação. As 

colônias foram cultivadas em caldo TSB (Triptone Soya Broth® – Himedia, Mumbai, 

India) para promover a multiplicação bacteriana (colônias puras), em estufa 

bacteriológica ajustada a 30º C durante 24 - 72 horas, as quais foram utilizadas na 

identificação molecular do gênero e espécie.  
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        4.3.2. Caracterização molecular da microbiota intestinal 

 

Para confirmação da identificação das espécies isoladas nos diferentes meios 

de cultura do intestino da tilápia, foi feita a extração do DNA, PCR para amplificação 

do gene 16S rDNA e sequenciamento deste produto da PCR. 

 

 

        4.3.3. Extração do DNA bacteriano  

 

 

A metodologia utilizada foi a recomendada pelo manual do kit Axyprep® 

miniprep para DNA genômico bacteriano (Axigen Biosciences, Union City, CA, USA), 

e consistiu na transferência de 1,0 ml da cultura bacteriana (DO 600= 1 a 1.5) para 

um tubo de 2 ml e centrifugou a 12000 xg por 30 s; foi descartado o sobrenadante e 

o pellet foi ressuspendido em 150 μl de tampão S contendo RNAse e adicionou 20 μl 

de lisozima, foi misturado e incubado a 37°C por 5 min.  Depois foi adicionado 30 μl 

de EDTA 0,25, misturado e incubado em gelo por 5 min; adicionou-se 450 μl de 

tampão G-A, agitou por 15 segundos (vortex baixo) e foi incubado em banho-maria 

(65°C) por 10 min. Foi adicionado 400 μl de tampão G-B e 1 ml de tampão D-V  

(geladeira). Agitou em vortex e centrifugou em 12000 xg por 2 min. Aspirou o 

sobrenadante sem atingir a interfase e descartou o sobrenadante; adicionou mais 1 

ml de tampão D-V, agitou em vortex e centrifugou 12000 xg por 2 min; descartou a 

fase superior (colorida) e transferiu a fase inferior para o filtro e colocou dentro de 

microtubo de 2 ml e centrifugou a 12000 xg por 2 min; descartou o filtro e adicionou 

400 μl de tampão B-V ao filtrado, misturando bem; transferiu a mistura para uma 

coluna previamente encaixada em tubo de 2 ml e centrifugou em 12000 xg por 1 

min; descartou-se o filtrado, retornou a coluna para o mesmo tubo e adicionou 500 μl 

do tampão W1. Centrifugou a 12000xg por 1 min; descartou o filtrado, retornou a 

coluna para o mesmo tubo e adicionou 700 μl do tampão W2. Centrifugou a 12000 

xg por 1 min; descartou o filtrado, retornou a coluna para o microtubo e centrifugou a 

12000 xg por 1 min (secar); transferiu a coluna para tubo de 1,5 ml e adicionou 100 

μl de eluente no centro da membrana e incubou por 1 min a temperatura ambiente; 
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centrifugou a 12000 xg por 1 minuto e foi realizado a leitura da concentração de 

DNA. 

 

 

        4.3.4. Quantificação do DNA  

 

 

A quantificação das amostras extraídas (ng/μL) e a contaminação por 

proteínas foi mensurada através do espectrofotômetro NanoDrop® (NanoDrop 2000, 

Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA). A concentração do DNA foi 

estimada pela absorbância no comprimento de onda A260, em relação a uma 

amostra negativa (branco). Foram avaliadas também as relações dos comprimentos 

de onda A260/280 e A260/230. A primeira estima a contaminação por proteínas e a 

segunda por sais; os valores esperados nas relações para uma amostra de 

qualidade são 1,8-2,0 e ≥2,0, respectivamente.   

 

 

        4.3.5. Reação em cadeia da polimerase (PCR)  

 

 

Para a confirmação da cobertura e fidelidade dos primers utilizados, as 

amostras de DNA genômico foram amplificadas pela PCR. A reação consistiu de: 

2,5μl de tampão 10X (10mM Tris-HCl, 50mM KCl); 0,2μl de 25mM dNTP; 1,0 μl 

50mM MgSO4; 0,2 μl de Platinum Taq High Fidelity (Invitrogen); 2,0 μl de cada 

primer; 25 ng de DNA template; 25 μl de água ultra-pura q.s.p. A reação de PCR 

utilizada foi: 94ºC por 2 minutos, 35 ciclos a 94ºC por 30 segundos, 55°C específica 

para anelamento de cada primer por 30 segundos, 68ºC por 1 minuto e meio e 68ºC 

por 10 minutos para extensão final.  Os primers utilizados foram 907R (CCG TCA 

ATT CMT TTR AGT TT) e 8F (AGA GTT TGA TYM TGG CTC AG). 

Os amplicons gerados foram confirmados por eletroforese em gel de agarose 

a 1,5%, diluído em tampão TAE 1X (Tris-acetato 40mM, EDTA 1mM; pH 8,0). Foram 

aplicados em cada poço do gel, 5μL de produto de PCR, 1μL de tampão de corrida 
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(10mM Tris-HCl, 60mM EDTA, 0,03% bromophenol blue, 0,03% xylene cyanol, 60% 

glicerol) e 0,5μL de GelRedTM (Biotium) 20X. A corrida foi realizada seguindo as 

recomendações de Sambrook e Russel (2001). 

  

 

        4.3.6. Purificação dos produtos da PCR  

 

 

Os produtos da PCR foram purificados pelo Kit MinElute (Qiagen, Crawley, 

West Sussex, UK) de acordo com instruções do fabricante. Para tanto, foram 

adicionados cinco volumes do buffer PB para cada volume da reação da PCR, 

homogeneizado; aplicada a amostra em uma coluna colocada em tubo de 2 ml; 

centrifugado a 17900 xg, por 1 min, a temperatura ambiente; o centrifugado foi 

descartado, retornando a coluna ao mesmo tubo; adicionou-se 750 μl do buffer de 

lavagem PE a coluna e centrifugou-se a 17900 xg, por 1 min, a temperatura 

ambiente; novamente o centrifugado foi descartado, retornando a coluna ao mesmo 

tubo; centrifugou-se por mais 1 min a fim de se remover as sobras; transferiu-se a 

coluna para um novo tubo de 1,5 ml; adicionou-se 10 μl de buffer EB no centro da 

coluna, incubou-se por 1 min e centrifugou-se a 17900 xg, por 1 min, a temperatura 

ambiente. Em seguida, fez-se a quantificação dos produtos da PCR purificados no 

NanoDrop® (NanoDrop 2000, Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA).  

  

 

        4.3.7. Sequenciamento dos produtos da PCR  

 

 

Os produtos da PCR das amostras foram amplificados com a enzima 

AmpliTaq polimerase e “BigDye Terminator” (Applied Biosystems) conforme as 

recomendações do fabricante, utilizando o conjunto de oligonucleotídeos iniciadores 

(907R e 8F). O sequenciamento foi realizado em aparelho ABI PRISM 3730 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA).  



17                                                                                                                                  

As sequências obtidas foram visualizadas e manipuladas no programa 

Sequencher 5.0 (Gene Codes Corporation), no Crebio (UNESP, Jaboticabal, SP). 

Primeiramente, as porções iniciais e finais das sequências foram trimadas, 

mantendo apenas a porção de alta qualidade. Após limpeza das sequências, foi 

realizado alinhamento das fitas forward e reverse de cada conjunto de primers, 

respeitando um mínimo de 85% de correspondência entre as sequências e 

sobreposição mínima de 20%. A posição do alinhamento foi guardada e as 

sequências visualizadas no programa Chromas 1.45 (Griffith 27 University, 

Austrália).  

A localização exata dos primers foi encontrada, uma sequência no formato 

fasta exportada e o inserto do produto de PCR selecionado. Utilizando a ferramenta 

BLASTn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), o fragmento foi comparado com as 

sequências depositadas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), 

admitindo-se concordância de no mínimo 95% para confirmação da especificidade 

da sequência. 

 

 

   4.4. Morfometria das vilosidades intestinais  

  

 

Para a realização da análise histológica do intestino, cinco peixes de cada 

tratamento foram coletados nos dias 0, 7, 15, 30 e 45 dias após a alimentação com 

as dietas experimentais. Os peixes foram anestesiados em solução alcoólica de 

benzocaína (100 mg/L) e eutanasiados por comoção cerebral. O intestino foi exposto 

em placa de Petri e dividido em três porções: anterior, média e posterior. Foram 

utilizados aproximadamente 2 cm do intestino médio, o qual recebeu um corte 

longitudinal, de modo a manter as vilosidades expostas. Cada amostra foi fixada em 

solução de Bouin durante 12 horas e logo após desidratado em série progressiva de 

álcool, diafanizada em xilol, incluída em parafina e cortes seriados de 6 μm de 

espessura foram realizados. As amostras foram coradas com hematoxilina-eosina 

(H&E), observadas em microscópio ocular (10x) e fotografadas (Moticam 2300, 3 

MP). Foram mensuradas a altura total, altura, largura e espessura das vilosidades e 
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as células caliciformes foram quantificadas, utilizando um analisador de imagens 

(Image J software®).  

  

 

   4.5. Análise estatística  

  

 

Na comparação entre a porcentagem de bactérias intestinais e as medidas 

morfológicas do intestino foi utilizado o procedimento para modelos mistos do 

programa Statistical Analysis System (SAS 9.3). O teste de Kruskal Wallis foi 

utilizado para comparação das médias, no qual as probabilidades iguais ou menores 

que 0,05 foram consideradas estatisticamente significantes. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

   5.1. Análise da microbiota intestinal 

 

 

Na análise microbiológica realizada no intestino dos peixes alimentados com 

as dietas suplementadas com diferentes níveis de mananoligossacarídeo, a 

porcentagem de enterobactérias foi menor que no grupo controle (p<0,05). Essa 

redução na porcentagem de enterobactérias foi mais acentuada nos maiores níveis 

de suplementação (8, 10 e 15 g kg-1) após 45 dias. Os peixes alimentados com a 

ração contendo 10 g kg-1 apresentaram a menor porcentagem de enterobactérias no 

intestino (p<0,05) (Tabela 3) evidenciando a ação benéfica do prebiótico na 

colonização intestinal, uma vez que este modificou essa microbiota e impediu a 

colonização de bactérias patogênicas no intestino.  

Embora a microbiota presente no intestino dos peixes já tenha sido 

identificada em alguns trabalhos (DANIELS et al., 2010; GREEN; SMULLEN;
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BARNES, 2013; WU et al., 2013), pouco se conhece sobre a comunidade bacteriana 

e seu estabelecimento no intestino, sua diversidade e seu papel na nutrição e na 

saúde dos peixes (NAYAK, 2010).  

A redução de enterobactérias associada à alimentação com 

mananoligossacarídeo foi observada em outros trabalhos (WU et al., 2013) e a não 

redução também (ALAK; HISAR, 2012). 

 
 

Tabela 3. Porcentagem de Enterobactérias no intestino médio da tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus) alimentadas com dietas suplementadas com 
diferentes níveis de mananoligossacarídeo (MOS). 

Tempo 
MOS (g kg-1) 

Significância 
0 2 4 8 10 15 

0 0,62 1,45 0,320 4,88 3,93 4,93 ns 

7 32,65 1,36 3,44 4,30 3,55 3,73 * 

15 27,95 2,88 3,14 2,99 1,54 3,55 * 

30 21,80 3,91 2,59 2,24 0,55 2,12 * 

45 25,63 5,62 1,97 1,77 0,34 1,50 * 

Significância * * ns * * *   

* = significativo (p<0,05); ns = não significativo (p>0,05). 
 

 

A porcentagem total de bactérias aeróbias (Tabela 4) foi significativamente 

menor (p<0,05) em todos os níveis de suplementação com mananoligossacarídeo 

quando comparado ao grupo controle. A partir de sete dias de alimentação com o 

prebiótico (todos os níveis) a porcentagem de bactérias aeróbias foi reduzida no 

intestino das tilápias ao longo do tempo e a menor quantidade de bactérias foi 

observada no nível 8 g kg-1 (0,37%) após 45 dias de alimentação, seguido do grupo 

alimentado com 15 g kg-1 (0,54%). A redução dessas bactérias no intestino dos 

peixes é muito importante, uma vez que a maioria das bactérias que causam 

doenças nas tilápias são bactérias aeróbias gram negativas. Em experimento 

realizado com Oncorhynchus mykiss ocorreu redução das bactérias totais e
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Aeromonas sp. nos peixes alimentados com dieta contendo 2 g Kg-1 de 

mananoligossacarídeo durante 58 dias (DIMITROGLOU et al., 2009). Oreochromis 

niloticus alimentada com uma dieta suplementada com Lactobacillus plantarum 

demonstrou redução no número total de bactérias no intestino, em relação às tilápias 

alimentadas com dieta suplementada com Lactobacillus brevis, porém o número de 

bactéria totais no intestino dos peixes do grupo controle não diferiu de ambas 

bactérias ácido-lácticas (JATOBÁ et al., 2008). 

 

 

Tabela 4. Porcentagem de bactérias aeróbias no intestino médio da tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus) alimentadas com dietas suplementadas com 
diferentes níveis de mananoligossacarídeo (MOS). 

Tempo 
MOS (g kg-1) 

Significância 
0 2 4 8 10 15 

0 5,21 4,63 5,21 2,35 4,24 9,30 * 

7 5,50 4,59 4,40 1,47 3,48 7,42 * 

15 3,97 2,97 3,52 0,53 3,33 3,81 * 

30 3,96 2,56 3,13 0,43 2,18 2,12 * 

45 3,91 1,62 1,74 0,37 1,66 0,54 * 

Significância ns * * * * *   

ns = não significativo (p>0,05). 
 

 

A inclusão de mananoligossacarídeo na alimentação da tilápia-do-nilo, nos 

níveis maiores que 4 g kg-1 provocou um aumento (p<0,05) na porcentagem de 

bactérias anaeróbias no intestino dos peixes após sete dias de alimentação (Tabela 

5), com o maior aumento na porcentagem dessas bactérias, sendo observada nos 

peixes alimentados com dieta suplementada com 15 g kg-1 após 45 dias (17,52%). O 

tempo de alimentação também foi significativamente diferente entre os diferentes 

níveis de suplementação e o grupo controle. A partir do sétimo dia de alimentação 

com as dietas suplementadas com níveis superiores a 4 g kg-1, a porcentagem de 

bactérias anaeróbias foi crescente no intestino dos peixes. Dados abordando a 

contagem de bactérias anaeróbias totais em peixes alimentados com 

mananoligossacarídeo são escassos, todavia, sabe-se que a colonização do
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intestino, estabelecimento, composição e diversidade microbiana é reflexo da 

composição microbiana da água, dieta e ambiente (GELDREICH; CLARKE, 1966; 

BURAS et al., 1987; KORSNES et al., 2006; RING et al., 2006a; RING et al., 2006b; 

FJELLHEIM et al., 2007; NAYAK, 2010). 

 

 

Tabela 5. Porcentagem de bactérias anaeróbias no intestino médio da tilápia-       
do-nilo (Oreochromis niloticus) alimentadas com dietas suplementadas 
com diferentes níveis de mananoligossacarídeo (MOS). 

Tempo 
MOS (g kg-1) 

Significância 
0 2 4 8 10 15 

0 0,99 5,69 1,87 1,03 1,86 1,73 * 

7 0,91 4,19 2,37 3,84 2,75 5,10 * 

15 0,43 1,83 3,35 4,19 3,56 5,67 * 

30 1,76 2,55 4,22 4,80 5,14 8,02 * 

45 1,79 3,18 6,37 5,64 5,93 17,52 * 

Significância * * * * * *   

* = significativo (p<0,05); 

 

 

A redução das enterobactérias no intestino das tilápias, pela inclusão de 

mananoligossacarídeo na dieta pode ser explicada pela capacidade do prebiótico 

promover a adsorção de bactérias gram-negativas, principalmente as que contêm 

fímbria tipo I, pois, estas fímbrias ligam-se a D-manose que é constituinte do 

mananoligossacarídeo, evitando a adesão às vilosidades intestinais (FIRON; OFEK; 

SHARON, 1983; SPRING et al., 2000; FINUCANE; SPRING; NEWMAN, 1999).   

Como demonstrado neste experimento, à inclusão dietética de 

mananoligossacarídeo reduziu a proliferação de enterobactérias e aumentou a 

porcentagem de bactérias anaeróbias totais no intestino da tilápia, o que contribui 

para prevenir doenças e melhorar a saúde do animal.   

Com relação ao crescimento de bactérias do gênero Bacillus (Tabela 6), os 

peixes alimentados com as dietas suplementadas com diferentes níveis de 

mananoligossacarídeo apresentaram quantidade superiores de Bacillus sp. (p<0,05) 
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que os peixes do grupo controle colonizando o intestino após 30 dias de alimentação 

(p<0,05). A maior porcentagem desse grupo bacteriano foi encontrada nos peixes 

alimentados com dieta suplementada com 8 g kg-1 após 45 dias (12,60%). A menor 

porcentagem de Bacillus sp. foi encontrada nos peixes do grupo controle (p<0,05). 

Esse fato é muito importante, pois demonstra que as bactérias probióticas levam um 

tempo maior após receberem prebióticos para colonizar o intestino e realmente 

contribuir beneficamente na saúde do animal, indicando que essas bactérias 

benéficas podem exercer um papel no controle do estabelecimento de bactérias 

patogênicas no intestino da tilápia, principalmente de Aeromonas spp., 

Pseudomonas fluorescens, Vibrio anguillarum, Flavobacterium columnare, 

Edwardsiella tarda, Streptococcus spp. e Enterococcus sp., frequentemente 

encontradas no intestino dessa espécie e que causam enfermidades. Essa redução 

provavelmente ocorreu por exclusão competitiva por nutrientes e espaço entre as 

bactérias (GOMEZ-GIL; ROQUE; TURNBULL, 2000) ou pela produção de 

substâncias antimicrobianas pelos Bacillus sp. (CHERIF et al., 2001). 

Psetta maxima alimentado com dieta suplementada com 2% de oligofrutose 

durante 55 dias tiveram um aumento significativo de Bacillus sp. no intestino e este 

aumento ocorreu devido a alimentação com o prebiótico (MAHIOUS et al., 2006).  

Na aquicultura, as bactérias Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis são mais 

comumente utilizadas como probióticos (TIMMERMAN et al., 2004), pois possuem 

características importantes como habilidade de adesão à parede intestinal, produção 

de bacteriocina (peptídeos antimicrobianos) e capacidade de aumentar a resposta 

imunológica dos peixes (BARBOSA et al., 2005; CHERIF et al., 2001; CLADERA-

OLIVERA; CARON; BRANDELLI, 2004). A suplementação com esses probióticos na 

dieta de Oncorhynchus mykiss aumentou a taxa de crescimento, a eficiência na 

utilização do alimento, e, ainda, essas bactérias foram capazes de colonizar 80% do 

trato gastrointestinal da espécie (BAGUERI et al., 2008; MERRIFIELD, 2011).
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Tabela 6. Porcentagem de Bacillus sp. no intestino médio de tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus) alimentadas com dietas suplementadas com 
diferentes níveis de mananoligossacarídeo (MOS). 

Tempo 
MOS (g kg-1) 

Significância 
0 2 4 8 10 15 

0 0,52 2,07 1,21 1,30 1,42 2,17 * 

7 0,57 3,90 3,06 1,65 1,85 2,48 * 

15 0,56 4,35 3,54 4,38 3,58 4,26 * 

30 1,28 4,53 5,22 8,25 3,77 7,19 * 

45 1,04 6,87 7,41 12,60 4,10 7,37 * 

Significância * * * * * * 

 * = significativo (p<0,05); 

 

 

Com relação à identificação molecular das bactérias isoladas do intestino 

médio das tilápias alimentadas com dieta suplementada com mananoligossacarídeo 

e das tilápias que não receberam o prebiótico, foram caracterizadas as principais 

bactérias que colonizam o intestino desta espécie (Tabela 7), Aeromonas veronii, 

Edwardsiella tarda, Edwardsiella hoshinae, Plesiomonas shigelloides e Salmonella 

Typhimurium, todas patogênicas para a espécie e também para humanos. Com 

relação às bactérias probióticas, cinco gêneros foram isolados: Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis subsp inaquosorum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis e 

Brevibacillus agri.  

Os resultados obtidos nesse estudo são relevantes, pois o aumento de 

bactérias consideradas probióticas melhora consideravelmente a saúde intestinal 

dos peixes e consequentemente o seu sistema imunológico, uma vez que competem 

com as bactérias patogênicas por espaço e alimento e, favorecidas pela 

suplementação com mananoligossacarídeo se multiplicam e crescem mais rápido 

eliminando as bactérias indesejáveis. Isso faz com que os peixes sejam mais 

resistentes às enfermidades e suportem mais as condições estressantes de manejo 

impostas durante todo o período de criação. 
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Tabela 7. Identificação molecular por meio de sequenciamento do gene 16S    rDNA 
de isolados bacterianos provenientes do intestino médio da tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus) alimentadas e não alimentadas com dieta 
suplementada com mananoligossacarídeo (MOS). 

Identificação Acesso 

Aeromonas veronii  NR_102789.1 

Bacillus cereus  NR_074540.1 

Bacillus subtilis subsp inaquosorum  NR_104873.1 

Bacillus subtilis subsp subitilis  NR_102783.1 

Bacillus licheniformis  NR_074923.1 

Brevibacillus agri  NR_040983.1 

Edwardsiella tarda  NR_102813.1 

Edwardsiella hoshinae  NR_024768.1 

Klebsiella oxytoca  NR_102982.1 

Plesiomonas shigelloides  NR_044827.1 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NR_074910.1 

 

 

   5.2. Morfometria das vilosidades intestinais 

 

 

           Com relação a histologia do intestino das tilápias alimentadas durante sete 

dias com dieta suplementada com mananoligossacarídeo as medidas dos microvilos 

(largura, altura e altura total das vilosidades) foram superiores nos peixes 

alimentados com 10 g Kg-1 de mananoligossacarídeo (Tabela 8) quando 

comparados ao grupo controle e aos demais níveis de suplementação (p>0,05). Já a 

maior espessura das vilosidades foi observada nos peixes alimentados com a dieta 

suplementada com 8 g Kg-1 no mesmo período de alimentação (sete dias).  
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Tabela 8. Morfometria do intestino médio da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) 
após suplementação alimentar com mananoligossacarídeo (MOS) e ração 
controle.  

  
Período 

Parâmetro MOS (g kg
-1

) Dia 0 7 Dias 15 Dias 30 Dias 45 Dias 

LV
1 

Controle 16,05±2,04
ab

 18,66±1,45
ab

 15,56±2,70 15,38±1,39 14,33±3,32
c
 

2 16,45± 0,56
ab

 16,45±1,51
b
 18,95±1,42 15,15±1,93 19,82±2,72

ab
 

4 14,42±1,89
b
 17,51±2,95

ab
 16,37±1,60 16,34±1,45 16,24±1,15

bc
 

8 15,79±1,42
ab

 18,91±4,51
ab

 14,71±3,52 18,59±1,34 23,46±5,87
a
 

10 19,49± 2,25
a
 22,04±3,50

a
 16,98±3,45 18,28±0,63 17,81±3,46

bc
 

15 14,96±1,98
ab

 18,46±0,00
ab

 14,39±1,22 16,93±3,13 16,55±1,91
bc

 

AV
2 

Controle 27,50±0,94
b
 30,64±4,37

ab
 32,30±2,16 34,62±3,62 34,82±5,49 

2 56,77±15,48
a
 35,77±4,32

ab
 32,05±6,11 30,72 ±8,19 34,79±7,11 

4 30,61±3,34
b
 33,13±2,09

ab
 30,47±1,03 32,91±5,85 35,39±4,19 

8 37,90±23,65
b
 24,09±6,67

b
 31,60±4,12 36,68±4,13 42,36±6,89 

10 28,76±2,08
b
 38,34±4,87

a
 27,10±5,57 36,37±1,25 33,56±6,80 

15 30,34±4,31
b
 34,57±0,00

ab
 29,25±3,11 32,84±3,39 33,77±1,55 

ATV
3 

Controle 36,91±1,25
b
 43,50±6,30

ab
 46,95±2,98 47,57±2,85 49,01±4,21 

2 74,22±13,86
a
 45,73±8,21

ab
 45,98±4,06 44,04±11,03 54,12±10,76 

4 41,64±6,10
b
 46,43±2,80

ab
 42,56±1,35 48,19±8,35 48,51±5,09 

8 48,39±26,73
b
 34,09±11,71

b
 45,85±1,69 51,09±4,83 60,34 ± 9,07 

10 38,20±2,56
b
 55,11±6,19

a
 37,82±8,99 53,07±4,70 48,68±9,39 

15 40,89 ±5,09
b
 45,66±0,00

ab
 44,94±3,04 48,69±2,97 47,60±0,93 

EV
4 

Controle 5,69±0,31
ab

 6,58±0,10
ab

 5,98±0,80 6,11±0,70 5,55±1,09 

2 6,63±0,64
a
 5,67±0,41

b
 6,50±0,70 6,19±0,74 6,27±0,66 

4 5,25±0,66
b
 6,30±0,66

ab
 6,44±0,80 5,88±0,57 6,04±0,77 

8 6,07±0,40
ab

 7,58±0,01
a
 5,72±0,47 7,06±1,14 6,59±1,53 

10 6,95±0,96
a
 6,55±0,88

ab
 5,65±0,27 6,14±0,30 6,23±1,33 

15 5,63±0,64
ab

 5,99±0,00
b
 5,63±0,64 5,86±0,42 6,30±0,71 

CC
5 

Controle 2,47±0,02 1,98±0,25
a
 1,74±0,40 1,32±0,18 1,36±0,33 

2 2,39±0,22 1,56±0,24
ab

 1,82±0,22 1,67±0,14 1,51±0,12 

4 2,40±0,34 1,75±0,55
a
 1,41±0,20 1,53±0,30 1,42±0,34 

8 2,10±0,26 1,11±0,00
b
 1,88±0.26 1,70±0,00 1,16±0,15 

10 2,01±0,17 1,95±0,25
a
 1,88±0,74 1,81±0,17 1,34±0,44 

15 2,36±0,29 1,80±0,00
a
 1,66±0,35 1,79±0,19 1,48±0,34 

1LV: Largura das Vilosidades (µm); 2AV: Altura das Vilosidades (µm); 3ATV: Altura 
Total das Vilosidades (µm); 4EV: Espessura das Vilosidades (µm); 5CC: Células 
Caliciformes. 
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Esse aumento provocado pela suplementação com mananoligossacarídeo 

nos vilos é muito importante, uma vez que o desenvolvimento da mucosa intestinal 

consiste no aumento da altura e densidade dos vilos, pelo aumento no número das 

células epiteliais (enterócitos, células caliciformes e enteroendócrinas). Isso contribui 

para aumentar a área de superfície para a digestão e absorção intestinal, garantindo 

maior ganho de peso para o animal.  

Oreochromis niloticus alimentadas com dieta suplementada com 2 g Kg-1 de 

mananoligossacarídeo demonstraram aumento da altura dos vilos, sugerindo que o 

prebiótico aumenta a capacidade de absorção do animal (ABU-ELALA; MARZOU; 

MOUSTAFA, 2013). O mesmo foi observado em Dicentrarchus labrax alimentado 

durante 60 dias com uma dieta suplementada com 4 g kg-1 de mananoligossacarídeo 

(TORRECILLAS et al., 2013), em larvas de Homarus gammarus L alimentadas com 

dieta suplementada com Bacillus (100 mg l−1), MOS (12 mg l−1) e Bacillus (100 mg 

l−1) + MOS (12 mg l−1) durante 30 dias (DANIELS et al., 2010), Sciaenops ocellatus 

alimentados com dieta suplementada com 1 g kg-1 de mananoligossacarídeo durante 

oito semanas (ZHOU; BUENTELLO; GATLIN III, 2010) e em Litopenaeus vannamei 

alimentados durante oito semanas com dieta suplementada com 2 g kg-1 de 

mananoligossacarídeo (ZHANG et al., 2012).  

Em larva de Rachycentron canadum alimentadas com dieta suplementada 

com 2 g Kg-1 de mananoligossacarídeo, durante 14 dias, foi observado aumento no 

comprimento dos microvilos, sugerindo que o mananoligossacarídeo protege o 

intestino bloqueando a adesão de bactérias patogênicas, modificando a microbiota 

intestinal e aumentando a disponibilidade dos nutrientes (GOMEZ-GIL; ROQUE; 

TURNBULL, 2000; SPRING et al., 2000). Todavia, uma alimentação com dieta 

suplementada com mananoligossacarídeo (2 g Kg-1) para juvenis e adultos de 

Oncorhynchus mykiss, durante 111 e 58 dias, respectivamente (DIMITROGLOU et 

al., 2009), para Sparus aurata (2 e 4 g kg-1 de MOS) durante nove semanas 

(DIMITROGLOU et al., 2010b) e para larvas de Diplodus sargus L (2 g kg-1 de MOS) 

durante 43 dias (DIMITROGLOU et al., 2010a) não provocou alterações 

significativas na morfologia do intestino dos peixes que receberam o prebiótico 

quando comparados ao grupo controle. 

O número de células caliciformes neste estudo foi proporcional à altura das 
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vilosidades (Figura 1), com aumento destas em todos os níveis de suplementação 

com mananoligossacarídeo a partir de sete dias do fornecimento das dietas, com 

número maior dessas células presentes no intestino dos peixes alimentados com 10 

g Kg-1 do prebiótico. Essas células são as responsáveis pela secreção de 

glicoproteínas (muco), o qual fornece uma eficiente barreira física e imunológica 

contra microrganismos e substâncias externas, além de ser responsável pela 

lubrificação e transporte intestinal (VAN KLINKEN et al., 1995; ZHU et al., 2012). O 

aumento dessas células no intestino dos peixes alimentados com o prebiótico é 

muito importante uma vez que a mucosa intestinal estará protegida do ataque de 

bactérias indesejáveis. 
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Figura 1. Corte transversal do intestino médio da tilápia-do-nilo (Oreochromis  

niloticus) alimentada durante 45 dias com dieta suplementada com 
mananoligossacarídeo (MOS) e ração controle mostrando as vilosidades 
intestinais. A: Controle; B: 2 g Kg-1; C: 4 g kg-1; D: 8 g Kg-1; E: 10 g Kg-1; F: 
15 g Kg-1. Figura (A) - L: Largura, A: Altura, AT: Altura Total, E: Espessura; 
Figura (D) - CC: Células Caliciformes. Coloração H&E (10x). 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

A adição de mananoligossacarídeo à dieta de Oreochromis niloticus, a partir 

do nível de inclusão 2 g kg-1 é capaz de diminuir a população de bactérias 

patogênicas após 30 dias de alimentação e aumentar a população de bactérias 

benéficas, o que pode refletir na integridade intestinal e saúde dos peixes.  
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