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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o volume seminal e a normalidade 

espermática em machos de jundiá Rhamdia quelen quando adicionados diferentes níveis 

de aditivo probiótico nas rações. Utilizou-se 300 juvenis com peso inicial médio 

17,35±0,97g, alimentados durante 90 dias com dietas contendo níveis crescentes de 

aditivo probiótico (0,015; 0,030; 0,045 e; 0,060 % de Bacillus subtilis e Bacillus cereus 

na concentração de 4x1011 UFC/Kg na ração) e uma dieta controle (sem probiótico). Ao 

final do período experimental, os jundiás foram selecionados individualmente, em 

seguida marcados e separados por sexo em dois tanques, dotados de aeração e renovação 

constante de água. Foi realizada aplicação intramuscular (na região dorsal do corpo), a 

dose de 2,5 mg EHC.kg de reprodutor-1 para machos. A coleta dos gametas masculinos 

foi realizada após um período de 240 horas-grau ou unidades térmicas acumuladas (UTA), 

sendo os reprodutores contidos e secos com papel toalha, em seguida foi realizada 

individualmente massagem na região ventral no sentido encéfalo-caudal. O sêmen foi 

coletado a partir de um tubo Falcon, com graduação de 0,1 mL. A normalidade dos 

espermatozoides foi avaliada pela fixação em formol salino tamponado (1:1000 

sêmen:fixador) de 500μL de sêmen, posteriormente corados com rosa de bengala e nas 

lâminas de extensão foram contados 300 espermatozoides de cada peixe, classificados em 

normais e anormais, sendo as análises realizadas em microscópio de luz em objetiva de 

40x. Os dados obtidos foram submetidos ANOVA e em seguida ao teste de Duncan à 5%. 

O volume seminal dos jundiás foi superior nos machos alimentados com dietas contendo 

0,060% de aditivo probiótico quando relacionado aos demais níveis de aditivo probiótico, 

contudo, não diferiu dos machos que receberam a dieta controle (sem aditivo) (P>0,05). 

A normalidade espermática não apresentou diferença estatística entre os animais 

alimentados com níveis de aditivo probiótico nas dietas. Portanto, o uso de aditivo 

probiótico (Bacillus cereus e Bacillus subtilis 4x1011 UFC) em dietas para jundiá 

Rhamdia quelen não influência no volume de sêmen, contudo, mantém a concentração de 

espermatozoides normais produzidos pelos peixes. 
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