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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dietética do mineral quelante ao ácido 

propiônico, cálcio ou sódio nas concentrações de 0.25 e 1% sob a composição, dinâmica e riqueza 

da microbiota intestinal do jundiá Rhamdia quelen através do sequenciamento de alto rendimento 

(HTS). Um total de 225 peixes (8,43 ± 0,18 g) foram distribuídos em tanques circulares de 

capacidade de 100L acopladas a um sistema de recirculação de água com filtros mecânicos, 

biológicos e de esterilização com luz ultravioleta (UV). Nessas unidades foram distribuidos 15 

peixes por tanque em cinco grupos com três repetições cada, à saber: Controle, Ca-propionato 

0,25% (Ca0,25%), Ca-propionato 1% (Ca1%), Na-propionato a 0,25% (Na0,25%) e Na-propionato a 1% 

(Na1%). A ração foi confeccionada segundo as exigências da espécie e realizou-se a adição de cada 

aditivo alimentar. A ração foi fornecida quatro vezes ao dia com 5% da biomassa viva, sendo 

ajudada por biometrias. A suplementação foi conduzida por 60 dias. Após o período experimental, 

os peixes foram mantidos em jejum por 24. Posteriormente, nove animais por tratamento tiveram 

seu o intestino coletado assepticamente, fixado em etanol absoluto puro para posterior extração de 

DNA e HTS. A extração de DNA do tecido foi realizada com o mini kit QIAamp® DNA Stool 

(QIOGEN, Hilden, Alemanha, DE) seguindo as especificações do fornecedor. No final, a 

quantidade de DNA foi quantificada pelo espectrofotômetro NanoDrop ™ 1000 (Thermo Scientific 

DE, EUA). As amostras foram mantidas acima de 60 μg μL-1. Na sequência a regiões V3-V4 do 

gene 16S do RNAr das amostras foram amplificas usando os primeres 341F (5'CCT ACG GGN 

GGC WGC AG 3 ') e 805R (5' GAC TAC HVG GGT ATC TAA TCC 3 '). O sequenciamento de 

alto rendimento foi realizado usando a tecnologia Illumina SBS, marcando os nucleotídeos ligados 

em cada ciclo por fluorescência, foram realizadas 100 mil leituras e com o pareamento de 300 pares 

de base. E as leituras agrupadas com 100% de identidade (ID) usando CD-HIT-DUP em um único 

arquivo.  O HTS mostrou que a suplementação do ácido propiônico quelatado ao mineral cálcio ou 

sódio nas diferentes concentrações aumentou as unidades taxonômicas operacionais e a riqueza em 

comparação ao grupo controle. Os principais filos mais dominantes foram Fusobacteria, Firmicutes, 

Proteobacteria e Bacteroides. O filo das fusobactérias e o gênero Cetobacterium, especialmente C. 

somerae, foram positivamente modulados com suplementação de Ca0,25% e Na1%. O aumento destes 

grupos microbianos pode significar melhorias na absorção de nutrientes da dieta, fermentação de 

peptídeos (degradação proteica), formação, integridade e maturação de hemácias, pois o grupo mais 

dominante foi a Cetobacterium as quais estão relacionadas a produção de vitamina B12. Dessa 

forma, pode-se enfatizar que a suplementação com propionato de cálcio ou sódio em diferentes 

concentrações alterou beneficamente a microbiota natural de R. quelen. 
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