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Introdução

O pirarucu (Arapaima gigas) é a terceira espécie de peixe mais produzida no estado do Amazonas. Com o seu

desenvolvimento produtivo, é comum que ocorram surtos de doenças. Os probióticos autóctones são aditivos

zootécnicos que têm sido amplamente utilizados na aquicultura por proporcionar benefícios à saúde dos peixes, além de

ser uma alternativa sustentável e promissora aos antibióticos para o controle de doenças.

Material e métodos

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo identificar o potencial probiótico de bactérias autóctones de pirarucu

(Arapaima gigas) através da atividade antagônica in vitro contra três potenciais patógenos-chaves: Aeromonas jandaei,

Edwardsiella tarda e Pseudomonas otitidis.

Resultados e Discussão

Os isolados autóctones de B. cereus e L. lactis apresentaram halo de inibição contra A. jandaei e P. otitidis. Por outro

lado, K. pneumoniae, K. oxytoca e C. freundii não apresentaram ação antagônica (ausência de halos) contra os potenciais

patógenos de pirarucu: A. jandaei, E. tarda e P. otitidis.

Conclusão

As cepas de B. cereus e L. lactis apresentaram ação antagônica contra potenciais patógenos-chaves do pirarucu, e

dessa forma, são indicadas para ensaios prospectivos futuros para avaliação de desempenho zootécnico e determinação

da eficácia como método preventivo frente a desafios sanitários.

Auxílio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) pela bolsa de estudos

(50375.UNI821.1277.05032021).
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As cepas probióticas e patogênicas estavam armazenadas no banco de cepas da Universidade à -80°C, em meio ágar

De Man, Rogosa e Sharpe (MRS) e caldo triptona soja (TSB), respectivamente, enriquecidos com glicerol à 15%.
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