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ÓLEO ESSENCIAL DA AROEIRA (Schinus terebinthifolius Raddi) COMO 

ALTERNATIVA AOS ANTIMICROBIANOS MELHORADORES DE DESEMPENHO 

PARA LEITÕES RECÉM-DESMAMADOS  

 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos da adição do óleo essencial de 

aroeira (Schinus Terebinthifolius Raddi) como substituto aos antimicrobianos 

melhoradores de desempenho sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de 

diarreia, pH do conteudo digestório, morfologia (estrutura e ultraestrutura) do epitélio 

intestinal, contagem microbiana intestinal, além de estudar a resistência de cepas de 

E. coli isoladas destes leitões à diferentes antimicrobianos. Foram utilizados 90 

leitões desmamados aos 21 dias de idade, machos castrados, híbridos comerciais, 

com peso inicial de 5,6 ± 0,78 kg e final de 16,39 ± 2,16 kg, em um delineamento em 

blocos completos casualizados com cinco tratamentos, seis repetições por 

tratamento e três animais por unidade experimental (baia). Os tratamentos foram: 

antimicrobiano (ANT) - dieta basal com 120 ppm de clorohidroxiquinolina; controle 

negativo (0) - dieta basal; e 500; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira 

adicionados à dieta basal. Aos 35 dias, final do período experimental, após jejum 

sólido de 8h, foi abatido um animal por baia para mensuração dos parâmetros a 

serem analisados. Não foram observadas diferenças (P>0,05) para o desempenho 

zootécnico, ocorrência de diarreia, pH do conteúdo digestório e estrutura do epitelial 

intestinal dos leitões. No entanto, os animais alimentados com dietas contendo 500 

ppm de óleo essencial apresentaram maior densidade de vilos (P<0,05) comparado 

aos alimentados com dietas contendo antimicrobiano, 1000 ou 1500 ppm de óleo 

essencial. Os leitões alimentados com a dieta controle negativo ou 500 ppm de óleo 

essencial apresentaram maior contagem de Lactobacilos no jejuno (P<0,06) que os 

alimentados com dietas contendo antimicrobiano ou 1000 ppm de óleo. Dentre os 

antibióticos analisados, os que apresentaram maior índice inibitório foram amicacina, 

enrofloxacina, neomicina, norfloxacina, gentamicina e estreptomicina. De modo 

geral, o óleo essencial de aroeira pode substituir os antimicrobianos melhoradores 

de desempenho em dietas para leitões recém-desmamados. No entanto, a ausência 

de desafios e a utilização de dietas complexas podem limitar a atuação dos aditivos 

promotores de crescimento. 

 

 

Palavras-chave: Desempenho. Fitogênicos. Microbiota. Nutrição. 

 

 

 

 



xi 
 

BRAZILIAN RED PEPPER (Schinus Terebinthifolius Raddi) ESSENTIAL OIL AS 

ALTERNATIVE TO ANTIMICROBIAL GROWTH PROMOTERS FOR WEANLING 

PIGS 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of addition the red pepper 

essential oil (Schinus Terebinthifolius Raddi) as a substitute for antimicrobial growth 

promoter on the growth performance, occurrence of diarrhea, pH of digestive 

content, morphology (structure and ultra-structure) of intestinal epithelium, intestinal 

microbial counts, besides study the resistance of E. coli strains isolated piglets to 

different antimicrobial agents. Ninety 21-d weaned pigs, castrated males, commercial 

hybrids, with initial BW of 5.6 ± 0.78 kg and final BW of 16.39 ± 2.16 kg, were used in 

a randomized complete block design experiment with five treatments, six replications 

per treatment and three animals per experimental unit (pen). The treatments were: 

antimicrobial (ANT) - basal diet with 120 ppm chlorohydroxyquinoline; negative 

control (0) - basal diet; and 500, 1,000 or 1,500 ppm of essential oil of brazilian red 

pepper (Schinus terebinthifolius Raddi) in the basal diet. At the end of the 35-d 

experimental period, after 8h fasting, one animal per pen was slaughtered for 

measurements of parameters to be analyzed. No differences were observed 

(P>0.05) on growth performance, occurrence of diarrhea, pH of digestive content, 

and histological structure of small intestine. However, animals fed diets with 500 ppm 

of essential oil showed greater villi density (P<0.05) compared to those fed diets with 

antimicrobial or 1,000 and 1,500 ppm of essential oil. Pigs fed diets negative control 

or 500 ppm of essential oil had higher Lactobacillus counts in the jejunum (P<0.06) 

than those fed diets with antimicrobial or 1,000 ppm of essential oil. Among the 

antibiotics tested, the highest sensitivity spectrum were observed to amikacin, 

enrofloxacin, neomycin, norfloxacin, gentamicin and streptomycin. Overall, the 

essential oil of red pepper can replace antimicrobial in weanling pig diets. However, 

the absence of challenges and the use of complex diets may limit the action of 

growth promoting additives. 

  

 

Keywords: Microbiota. Nutrition. Performance. Phytogenic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura mundial cresceu e evoluiu nas últimas décadas, especialmente 

devido a sua intensa produtividade e aos avanços e aplicações de diversas 

tecnologias, com destaque para as áreas de genética, nutrição, sanidade e manejo. 

Este processo de evolução foi e continua sendo motivado para atender à demanda 

populacional cada vez maior por carne suína, tornando este produto a fonte de 

proteína animal mais produzida e mais consumida em todo o mundo (ABIPECS, 

2012). 

O desmame precoce, prática esta comercialmente vantajosa, ainda é 

considerada ponto crítico dentro do sistema de produção por ser bastante 

estressante para os leitões. Em muitos casos, esta prática está associada à 

proliferação e crescimento de microrganismos patogênicos no trato gastrintestinal, à 

atrofia das vilosidades intestinais, ao aumento na incidência de diarreia, ao baixo 

consumo de ração, à reduzida taxa de crescimento e ao aumento da mortalidade 

dos animais (HEO et al., 2013). 

A predisposição dos leitões a distúrbios gastrintestinais como diarreia está 

relacionada à transição da dieta líquida e altamente digestível, ofertada pela mãe, 

para uma dieta sólida, seca e pouco palatável, juntamente com a reduzida 

capacidade dos animais em digerir os alimentos sólidos, principalmente de origem 

vegetal. Os fatores destacados são decorrentes da imaturidade do sistema 

digestório, representada pela limitada capacidade de secreção de ácido clorídrico no 

estômago e produção e atividade das enzimas pancreáticas e intestinais, resultando 

em reduzida digestão e absorção de nutrientes (COSTA et al., 2007; LALLÈS et al., 

2007). Estes distúrbios podem ser acentuados devido ao estresse social (perda do 

contato entre leitão e a matriz e a presença com animais de outras leitegadas), 

ambiental (instalações diferentes daquelas nas quais permaneciam) e imunológico 

(a imunidade ativa está em desenvolvimento e a imunidade passiva é limitada), 

comprometendo o desempenho dos leitões (DONG; PLUSKE, 2007; PLUSKE et al., 

1997).  

Na tentativa de minimizar estes problemas no pós desmame, faz-se uso dos 

antibióticos como promotores de crescimento, uma vez que estes aditivos na ração 

atuam melhorando os índices zootécnicos pelo controle de infecções subclínicas 

endêmicas, menor produção de metabólitos depressores de crescimento (aminas 
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biogênicas), redução da utilização de nutrientes pela microbiota intestinal e, 

combinado a isso, promovem a melhoria da absorção e utilização de nutrientes, 

além do efeito anti-inflamatório dos antimicrobianos no trato intestinal dos animais 

(NIEWOLD, 2007).  

Nos últimos anos, diante da possibilidade de resistência dos microrganismos 

aos antibióticos utilizados como promotores de crescimento e de sua transferência 

ao homem, e com base no “princípio da precaução”, alguns países, principalmente 

os da União Europeia, passaram a exigir a completa retirada destes da nutrição 

animal (ROSTAGNO et al., 2012). Para que o Brasil continue exportando carne 

suína e que amplie ainda mais seu mercado externo, principalmente o europeu, 

pesquisas têm sido conduzidas visando à utilização de outros aditivos ou 

ingredientes que possam estimular o crescimento dos leitões na fase pós-desmame, 

sem que haja redução no desempenho. 

Diante disso, a utilização de plantas nativas, na forma de extratos ou óleos 

essenciais, deve ser explorada, uma vez que estas apresentam propriedades in vitro 

que justificam estes estudos e, consequentemente, sua potencial utilização, 

beneficiando os animais. Dentre as diversas alternativas, a Aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi), planta pertencente à família botânica Anacardiaceae, tem 

sido estudada e apresenta resultados satisfatórios in vitro. É uma árvore perene, 

nativa da costa do Brasil, que foi introduzida em países da América do Sul e Central, 

podendo ser encontrada também em regiões tropicais e subtropicais da América do 

Norte, do continente Africano e em  parte na Europa Mediterrânea e no Sul da Ásia. 

Apresenta muitos nomes populares incluindo aroeira, aroeira da praia, aroeira 

vermelha, aroeira pimenteira, pimenta brasileira, aroeira mansa, pimenta rosa, 

Florida holly, christmas-berry, poivre rose, dentre outros (AFFONSO et al., 2012; 

BARBOSA et al., 2007) 

Algumas propriedades medicinais têm sido atribuídas a esta planta, como 

efeito antioxidante (BENDAOUD et al., 2010; BERNARDES, et al., 2011), 

cicatrizante (LUCENA et al., 2006), antitumoral (MATSUO et al., 2011), 

antimicrobiana (LIMA et al., 2006), antifúngica (JOHANN et al., 2010), anti-

inflamatória (RIBAS et al., 2006; SOARES et al., 2010) e inseticida (KWEKA et al., 

2011). No entanto, poucos são os experimentos testando a aroeira na alimentação 
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animal, deixando uma oportunidade importante para testes, buscando resultados 

positivos com animais de produção. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos da adição do óleo essencial 

de aroeira (Schinus Terebinthifolius Raddi) como substituto aos antimicrobianos 

melhoradores de desempenho sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de 

diarreia, pH do conteudo digestório, morfologia (estrutura e ultraestrutura) do epitélio 

intestinal, contagem microbiana intestinal, além de estudar a resistência de cepas de 

E. coli isoladas destes leitões à diferentes antimicrobianos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Fatores estressantes relacionados ao desmame de leitões  

 

O período do desmame representa uma fase desafiadora, sendo comumente 

observado desempenho abaixo do potencial genético do animal.  Dentre o prejuízo 

para os leitões está relacionado às pressões naturais desta separação traumática e 

precoce entre a mãe e a prole (efeito do estresse), associada ao seu perfil fisiológico 

ainda limitado para este desafio (em sua maior parte sanitário), acentuados pela 

imaturidade do sistema imune e digestório, cujas repercussões locais e sistêmicas 

levam a alterações no consumo de ração e a desvios nutricionais abruptos com 

perdas da eficiência produtiva (SILVA, 2012). 

Naturalmente, os animais jovens começam a desenvolver vários mecanismos 

de defesa para interagir com os antígenos que são principalmente veiculados pela 

via oral (BAILEY et al., 2005). Isso é muito relevante, considerando que o intestino 

pode responder por 80% do potencial imune, sendo a mucosa intestinal o lugar onde 

acontece a maior produção de linfócitos B que formam os plasmócitos e que, por 

sua vez, formam os anticorpos (BAILEY, 2009). 

No período de desmame, as respostas imunes passivas são limitadas e as 

ativas inatas estão em desenvolvimento (DONG; PLUSKE, 2007). No primeiro 

conjunto de respostas destacam-se aquelas oriundas das enzimas salivares, da 

descamação epitelial (que previne a aderência bacteriana local), das enzimas 

intestinais, do ácido clorídrico do estômago (que têm efeito antimicrobiano), do fluxo 

luminal e da ação dos cílios das vilosidades intestinais (que também previnem a 

aderência microbiana). Além destas, também se destaca a secreção de muco, as 

junções de membrana nas porções apical e basal das células epiteliais, impedindo a 

passagem de moléculas de baixo peso molecular através da membrana, e as 

secreções de peptídeos antimicrobianos e/ou da produção de ácidos graxos voláteis 

pelas bactérias comensais, que também têm efeito antimicrobiano (GALLOIS et al., 

2009). 

Quanto à imunidade ativa, destaca-se o desenvolvimento dos receptores de 

tolerância (Toll like receptors - TLR), que reconhecem uma ampla variedade de 

patógenos e desencadeiam uma cascata inflamatória mediada pelas citocinas e 

quimocinas; a ativação dos linfócitos associados ao tecido linfoide do intestino 
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(GALT), representado pelas células T – linfoides intraepiteliais, células B e células 

dendríticas (que interagem com o antígeno para fazer a fagocitose); e a produção de 

imunoglobulinas não específicas como a IgA que são secretadas no lúmen e 

identificam o dano às células antigênicas que serão fagocitadas (MEDZHITOV et al., 

1997; SILVA, 2012). 

A mudança abrupta na alimentação dos leitões, passando de uma dieta 

constituída basicamente de leite materno (sendo o mesmo líquido e altamente 

digestível), por outra à base de ingredientes de origem vegetal (sólido, seco, pouco 

palatável e menos digestível), pode levar à ocorrência de reações de 

hipersensibilidade na mucosa intestinal, caracterizada pela ativação imune no 

intestino, encurtamento das vilosidades, aumento da profundidade das criptas, maior 

turnover dos enterócitos e diminuição da atividade das enzimas localizadas na borda 

em escova (HEO et al., 2013; PLUSKE et al., 1997). A imaturidade do sistema 

digestório e as alterações na dieta dos leitões no período de desmame têm sido 

associadas a prejuízos aos processos digestivo e absortivo, baixo consumo de 

ração, retardo no crescimento e problemas de saúde dos leitões (BOUDRY et al., 

2004; PLUSKE et al., 1997; WU et al., 2004). 

No período de 24 horas pós-desmame, as alterações advindas da redução 

drástica na altura das vilosidades em todos os segmentos do intestino delgado 

devido à maior descamação dos enterócitos (HEDEMANN et al., 2003) resulta em 

menor produção e atividade de algumas enzimas como isomaltase, sacarase e 

lactase da borda em escova dos enterócitos (SANCHES, 2004), sendo que a função 

mais importante destas células é absorver os nutrientes advindos da digestão dos 

alimentos. As vilosidades desgastadas e as criptas aprofundadas apresentam menor 

número de células absortivas e maior de células secretoras. Além da redução na 

absorção de carboidratos, lipídeos e aminoácidos, há queda também na absorção 

de líquidos, sódio, potássio e cloreto, podendo levar o animal a uma diarreia 

osmótica (ZLOTOWSKI et al., 2008), tornando este suscetível a infecções 

secundárias, principalmente nessa fase em que a secreção de ácido clorídrico (HCl) 

ainda é baixa. 

Portanto, é evidente a necessidade de se realizar pesquisas para apontar 

alternativas nutricionais que minimizem os problemas causados pela fragilidade dos 

leitões recém-desmamdos decorrentes principalmente da ação de bactérias 



7 
 

patogênicas e que, desta forma, possibilite menor prejuízo às células dos 

enterócitos, não reduzindo a capacidade metabólica e, consequentemente não 

limitando o crescimento dos leitões até a fase de terminação.  

 

3.2. Óleos essenciais  

 

As propriedades biológicas dos compostos extraídos de plantas aromáticas e 

medicinais são conhecidas desde a antiguidade. A utilização destes antimicrobianos 

naturais tem se intensificado com o propósito de serem aplicados na conservação de 

alimentos e no controle de enfermidades de origem microbiana em humanos, 

animais e vegetais (BIZZO, 2009; COSTA et al., 2007).  

Atualmente, aditivos comerciais derivados de plantas, incluindo extratos 

herbais, óleos essenciais e seus componentes purificados estão sendo avaliados 

como parte das estratégias de alternativa aos antibióticos promotores de 

crescimento. Tais produtos têm vantagens em relação aos antibióticos comerciais 

comumente utilizados, uma vez que são livres de resíduos e apresentam rápida taxa 

de metabolização e meia-vida curta dos compostos ativos, levando a crer que o risco 

de acumúlo nos tecidos é mínimo (KOHLERT et al., 2000), além de geralmente ser 

reconhecidos pelos consumidores como seguros, naturais e comumente usados na 

indústria de alimentos (BRENES; ROURA, 2010). 

Os óleos essenciais são compostos complexos de substâncias voláteis do 

metabolismo secundário de plantas aromáticas, caracterizados por um odor forte 

(muitas vezes agradável e bastante marcante), normalmente formados em células 

especiais ou grupos de células encontradas em diversas partes da planta como nas 

folhas, caules, flores, brotos, sementes, galhos, cascas, frutas e raízes (BURT, 2004; 

ACAMOVIC; BROOKER, 2005). Estas substâncias voláteis têm importância nos 

mecanismos de defesa das plantas contra seus predadores como fungos, bactérias, 

vírus, parasitas, insetos, moluscos e animais superiores (CALIXTO, 2001) e sua 

composição é realizada por cromatografia gasosa e espectrofotometria de massa 

(COUTINHO et al., 2009; DELAQUIS et al., 2002). 

Os óleos essenciais são constituídos por misturas variáveis podendo conter 

cerca de 20 a 60 componentes em concentrações bastante distintas, sendo 

caracterizados por dois ou três componentes principais em concentrações elevadas 
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(variando de 20 a 70%) em comparação com outros presentes em quantidades 

incipientes (BAKKALI et al., 2008).  

A produção dos constituintes secundários das plantas é dependente dos 

ciclos metabólicos fundamentais dos tecidos das plantas vivas (fator genético) 

(MICHIELS, 2009). Segundo Gobbo-Neto e Lopes (2007), alguns fatores que 

coordenam ou alteram a taxa de produção desses metabólitos secundários são: 

sazonalidade, ritmo circadiano e desenvolvimento da planta, além da disponibilidade 

hídrica, temperatura, nutrientes disponíveis, altitude, poluição atmosférica e indução 

por estímulos mecânicos ou ataque de patógenos. Os métodos mais frequentes de 

extração dos óleos essenciais são o de destilação por arraste a vapor d’água, 

hidrodestilação (extração com Clevenger) e por solventes orgânicos apolares, o de 

enfleurage, maceração, prensagem e extração com dióxido de carbono supercrítico 

(MORAIS, 2009). 

Os óleos essenciais podem apresentar propriedades antissépticas, 

bactericidas, diuréticas, antiespamódicas, anti-inflamatórias, expectorantes, 

antivirais, cicatrizantes, vermífugas, analgésicas e sedativas, dentre outras 

(BAKKALI et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2007). Sua composição baseia-se 

particularmente em terpenóides, principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, 

além de diterpenos (taninos) e uma variedade de hidrocarbonetos alifáticos de baixo 

peso molecular (linear, ramificado, saturados e insaturados), podendo também 

encontrar ácidos, alcoóis, aldeídos, cumarinas e éster acíclico ou lactonas e 

excepcionalmente azoto e compostos contendo enxofre e homólogos de 

fenilpropanóides (DORMAN; DEANS, 2000). 

 

3.2.1. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

Devido ao caráter lipofílico e baixo peso molecular, os óleos essenciais 

passam através da parede celular e da membrana plasmática bacteriana, podendo 

afetar a estrutura das diferentes camadas de polissacarídeos, ácidos graxos e 

fosfolipídios, aumentando a permeabilidade e causando assim danos a integridade 

da membrana. Em bactérias, a permeabilização das membranas está associada 

com a perda de íons (hidrogênio (H+) e potássio (K+)), redução do potencial de 

membrana, colapso da bomba de prótons e esgotamento de ATP (BAKKALI et al., 
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2008). Com o esgotamento das reservas de ATP ocorre a diminuição do 

crescimento bacteriano, fazendo com que bactérias produtoras de toxinas utilizem a 

energia para manterem-se viáveis, sobrando pouca ou nenhuma energia para a 

produção de toxinas, sendo estas as responsáveis pelas diarreias (ULTEE et al., 

1999). O resultado da alteração da permeabilidade dos gradientes de íons leva à 

insuficiência dos processos vitais da célula como a alteração da homeostase do pH 

e do equilíbrio de íons orgânicos, além de prejuízo na absorção de nutrientes, 

síntese de DNA, RNA e proteínas, levando à morte celular (LAMBERT et al., 2001; 

ULTEE et al., 2002).  

Entretanto, as bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa 

que contém lipopolissacarídeos, formando uma superfície hidrofílica. Este caráter 

hidrofílico cria uma barreira à permeabilidade das substâncias hidrofóbicas como os 

óleos essenciais, explicando a maior resistência de bactérias gram-negativas a 

esses aditivos (DORMAN; DEANS, 2000). 

Alguns trabalhos mostram efeito antimicrobiano in vitro quando da utilização 

de óleos essenciais contra diversos patógenos de animais (DORMAN; DEANS, 

2000; DUARTE et al., 2007; INOUYE et al., 2001; SANTURIO et al., 2007; SCHELZ 

et al., 2006; SI et al., 2006; VUUREN et al., 2009). Dentre os métodos de avaliação 

mais utilizados para determinar a atividade antimicrobiana de um óleo essencial 

destacam-se o de difusão em ágar e o de diluição. Pelo método de difusão, as 

bactérias são inoculadas, com auxílio de um swab estéril, em placas de petri 

previamente preparadas com Agar Muller-Hilton nas quais são feitas cavidades (6 

mm de diâmetro) e estas preenchidas com as soluções preparadas com os óleos 

essenciais das plantas (diluídos em dimetilsulfóxido - DMSO) em concentrações a 

serem determinadas. Em seguida, as placas são incubadas em estufa bacteriológica 

a 37ºC por 24h. Os ensaios devem ser realizados em duplicata, acompanhados de 

controle positivo com os antibióticos e com o controle negativo DMSO e água 

destilada (ANGÉLICO, 2011; OSTROSKY et al., 2008). O potencial antimicrobiano 

do óleo é medido pelo tamanho da zona de inibição de crescimento (ou halo) do 

microrganismo, onde o resultado é expresso em diâmetro da zona de inibição, 

podendo ser em milímetros, centímetros ou valores relativos, como 0, + e ++, em 

relação correspondente ao diâmetro da cavidade no meio de cultura (KALEMBA; 

KUNICKA, 2003).  
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No método de diluição, as bactérias são inseridas em placas de 

microdiluição com poços, acrescidos de diferentes concentrações dos óleos. É 

utilizado um revelador que facilita a análise a olho nu em função da mudança de 

coloração do meio. A concentração inibitória mínima (CIM) é definida como a menor 

concentração capaz de inibir completamente o crescimento microbiano nos poços de 

microdiluição conforme detectado a olho nu (ANGÉLICO, 2011). A leitura dos 

resultados para determinação da CIM é considerada como positivo para os poços 

que permanecem com a coloração azul e negativa para os que obtiveram coloração 

vermelha. O resultado pode ser expresso como porcentagem de inibição de um 

microrganismo em relação a um tratamento controle (sem óleo essencial) ou, mais 

comumente, como a concentração inibitória mínima (CIM) do óleo essencial 

necessário para inibir o crescimento de um determinado microrganismo (ANGÉLICO, 

2011; KALEMBA & KUNICKA, 2003).  

Diversos fatores podem influenciar a determinação da atividade 

antimicrobiana dos óleos essenciais, assim citados: a baixa solubilidade em água e 

a alta viscosidade podem afetar a distribuição do óleo no meio de cultura, 

comprometendo-a; longos períodos de incubação podem resultar em volatilização ou 

decomposição de alguns componentes presentes no óleo durante o período de 

teste; a condição do meio de cultura (tipo e volume); concentração e validade do 

inóculo utilizado; temperatura e tempo de incubação; e tipo de solvente ou agente 

dispersor utilizado (KALEMBA & KUNICKA, 2003). 

Em relação aos estudos in vivo, os resultados encontrados são bastante 

variados. Esta variação pode ser causada por diversos fatores como: tipo e origem 

dos óleos essenciais, nível de inclusão na dieta, concentração dos princípios ativos 

nos óleos essenciais, padrões de higiene e condições ambientais, em que muitas 

vezes o ambiente não oferece condições de maior desafio sanitário para as 

respostas esperadas (FRANZ et al., 2010).  

 

3.3. Modos de ação dos óleos essenciais 

 

Atualmente, admite-se que os óleos essenciais exerçam um efeito positivo 

para a promoção do crescimento dos animais, através dos seus diferentes modos de 

ação que resultam em: efeito antimicrobiano (ROTA et al., 2008; SI et al., 2006; 
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VUUREN et al., 2009); efeito antioxidante (BERNARDES, et al., 2011); melhora da 

resposta imune (MACHADO JUNIOR et al., 2005); modificações morfológicas e 

histológicas do trato gastrintestinal (HONG et al., 2012; UTIYAMA et al, 2006); 

alterações na microbiota intestinal (JANCZYK et al., 2008; MICHIELS et al., 2007; 

OUWEHAND et al., 2010); aumento da atividade enzimática digestiva (JANG et al., 

2007) e aumento da digestibilidade e absorção de nutrientes (ALÇIÇEK et al., 2004; 

OETTING et al., 2006). No entanto, grande parte dos trabalhos desenvolvidos com 

óleos essenciais mostram resultados variados. Portanto, é de fundamental 

importância conhecer detalhadamente a composição química e estrutural do 

produto, o metabolismo animal, a dieta utilizada, o desafio oferecido e o nível de 

inclusão ou combinações que demonstrem, de fato, seus respectivos efeitos. 

 

3.3.1. Atividade antioxidante 

 

O processo de oxidação dos lipídios é um dos fatores que mais influencia a 

vida útil dos alimentos, principalmente os cárneos, levando à produção de aroma 

desagradável e formação de produtos potencialmente tóxicos, além de prejudicar a 

aceitação do produto pelo consumidor (MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2007). De 

acordo com Traesel et al. (2011), o potencial antioxidante dos óleos essenciais está 

relacionado à presença de compostos fenólicos, flavonóides e terpenóides em sua 

estrutura química. Essas substâncias podem interceptar e neutralizar radicais livres, 

impedindo a propagação do processo oxidativo. Atuam, também, como doadores de 

hidrogênio para os radicais peróxidos produzidos durante o primeiro passo da 

oxidação lipídica, retardando a formação de hidroxi-peróxidos (BRENES; ROURA, 

2010).  

Diante disso, como os óleos essenciais não são adicionados em grandes 

quantidades nos alimentos, uma vez que podem influenciar o sabor do produto final 

devido ao seu aroma extremamente acentuado, surgiu o interesse em avaliar se o 

efeito antioxidante na carne pode ser aumentado pela suplementação de óleos 

essenciais na dieta dos animais (ADORJAN; BUCHBAUER, 2010; COSTA et al., 

2011a,b).  

A suplementação dietética tem-se provado uma solução simples, além de 

uma estratégia conveniente de introdução de antioxidantes naturais nas membranas 
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fosfolipídicas, onde pode inibir eficazmente as reações oxidativas com maior 

eficiência e uniformidade (LAURIDSEN et al., 1997). Alguns estudos (ALVAREZ et 

al., 2012; FLOROU‑PANERI et al., 2005; FREITAS et al., 2012) mostraram 

resultados positivos na conservação prolongada dos produtos cárneos, estimulando 

e popularizando a utilização destes antioxidantes pela indústria processadora e 

produtores. 

Os compostos antioxidantes presentes nos óleos essenciais ingeridos com a 

ração ficam retidos nos músculos e continuam ativos após o abate dos animais, 

conferindo maior estabilidade oxidativa na carne e gordura (aumento da vida útil dos 

produtos) (FREITAS et al., 2012). No entanto, alguns fatores devem ser 

considerados em sua utilização, levando em consideração níveis de adição na dieta, 

composição química, período de utilização e a definição de valores mínimos que 

promovam efeitos benéficos e que não prejudiquem o desempenho dos animais. 

Lahucky et al. (2010), avaliando o efeito da adição de níveis crescentes de 

extratos de orégano e melissa, com e sem vitamina E na dieta de suínos em 

terminação, verificaram menor oxidação lipídica na carne dos animais alimentados 

com o nível mais elevado de extrato de orégano (2%) em combinação com a 

vitamina E. Já o estudo desenvolvido por Janz et al. (2007) analisando o efeito da 

suplementação individual de 0,05% de óleos essenciais de alecrim, alho, orégano e 

gengibre sobre a qualidade de carne de suínos mostrou redução da oxidação de 

lipídios no tratamento que incluiu o orégano e o alho, sendo estes óleos mais 

eficientes que os demais. 

Florou‑Paneri et al. (2005) afirmaram que a adição de orégano na forma de 

erva ou de óleo essencial, em rações para perus, foi capaz de aumentar a 

estabilidade lipídica da carne fresca do peito e das coxas, uma vez que as amostras 

da carne das aves alimentadas com essas rações apresentaram menores valores de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os autores atribuem a ação 

antioxidante às moléculas bioativas encontradas no orégano, que são o carvacrol, 

timol e os seus precursores γ-terpineno e p-cimeno, que possuem ação 

antimicrobiana, antifúngica e alto poder antioxidante. 

Freitas et al. (2012), estudando a adição de extratos etanólicos de manga na 

dieta de frangos de corte, encontraram resultados positivos no retardamento da 

oxidação lipídica da carne  e, entre os tratamentos avaliados, o que era constituído 
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por extrato etanólico do caroço da manga (400 ppm) foi o mais eficiente. Segundo os 

autores, essa maior estabilidade oxidativa se deve à presença de um composto fenol 

glicosilxantona, conhecido como mangiferina, que possui alto poder antioxidante e 

que está presente na casca e caroço da manga. Este composto juntamente com a 

presença de β‑caroteno, vitaminas C e de tocoferóis, que também são compostos 

que apresentam propriedades antioxidantes, e do potencial fator de inibição de 

catalisadores oxidativos, como a tirosinase, possibilitam maior estabilidade lipídica 

em produtos cárneos.  

 

3.3.2. Efeito no sistema imune 

 

No desmame, os leitões são confrontados com a mudança ambiental e a 

mistura de leitegadas, o que reflete diretamente no sistema dos animais. O estresse 

imunológico resulta na diminuição do consumo, aumento da taxa metabólica e 

desvio dos nutrientes para atender a demanda promovida pelo sistema imune, em 

detrimento da utilização para o crescimento, afetando diretamente o desempenho 

dos animais (BROWN et al., 2006). 

A exposição controlada do leitão aos patógenos desde o nascimento e 

durante o desmame é crítico para a aquisição da imunidade, sobrevivência e 

desempenho até o abate do animal. A presença de novos antígenos ao desmame 

resulta em marcada mudança na microbiota gastrintestinal, sendo este a principal 

via de contato dos mamíferos com antígenos no processo de aquisição da 

imunidade ativa (GALLOIS et al., 2009). 

Diante disso, o desmame ocorre durante um período crítico, quando a 

imunidade passiva está declinando e o sistema imune próprio do leitão (imunidade 

ativa) ainda não está totalmente funcional. Por consequência, esse desenvolvimento 

requer fatores estimulantes específicos, para que os componentes bioativos dos 

óleos essenciais e extratos consigam regular e estimular a imunidade ativa e 

passiva. 

Presibella et al. (2003) e Machado Junior et al. (2006) relataram atividades 

imunomodulatórias em diferentes grupos de substâncias extraídas de plantas, tais 

como: alcalóides, saponinas, flavonóides, taninos e lectinas. No entanto, poucos são 

os trabalhos que relacionam os efeitos destas substâncias em suínos. 
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Li et al. (2012) avaliando o efeito de uma mistura de óleos essenciais sobre os 

parâmetros imunitários de leitões desmamados, verificaram que a inclusão do óleo 

essencial promoveu aumento dos linfócitos (taxa de proliferação) e nas taxas de 

fagocitose e ainda encontraram aumento nos níveis de IgA, IgM, IgG, C3 e C4 no 

soro. Sabe-se que a presença elevada das  imunoglobulinas é um componente de 

estimulação para o crescimento do leitão, principalmente pelas suas diversas 

contribuições. A IgG oferece uma proteção sistêmica contra infecções entéricas, 

enquanto a IgA e IgM oferece proteção luminal. 

Yan et al. (2012) avaliando o efeito de um combinado de extratos de plantas, 

encontraram elevação na contagem de linfócitos e do nível de glóbulos vermelhos 

nos parâmetros sanguíneos de leitões desmamados. Esse efeito está associado à 

maturação do trato gastrintestinal e ao seu sistema linfóide. 

Traesel et al. (2011) avaliando o efeito da suplementação dietética de frangos 

de corte com três doses de uma mistura de óleos essenciais de orégano, sálvia, 

alecrim e extrato de pimenta (50, 100 e 150 mg/kg), pela análise do perfil 

eletroforético de soroproteínas, constataram que na maior dose administrada houve 

menor estímulo ao sistema inume humoral. Esta comprovação indica uma 

aproximação dos efeitos dos óleos essenciais aos antimicrobianos promotores de 

crescimento, justificando a busca por mais estudos relacionando os óleos essenciais 

ao sistema imune animal.  

 

3.3.3. Modificações morfo-histológicas do trato gastrointestinal 

 

O período de transição pós-desmame é frequentemente associado à 

alterações morfológicas e fisiológicas indesejáveis no ambiente gastrointestinal dos 

leitões. A altura das vilosidades e a profundidade das criptas, no intestino delgado, 

são indicadores fundamentais da saúde do sistema digestório dos suínos e aves, 

estando diretamente relacionados com a capacidade de digerir alimentos e absorver 

nutrientes da dieta (MANZANILLA et al., 2004, 2006).  

O desmame prejudica a integridade intestinal, causando uma elevada taxa de 

descamação epitelial por consequência do início do consumo de ração sólida, além 

da adesão de bactérias aos enterócitos e a produção de toxinas, resultando na 
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disfunção intestinal e consequentemente causando distúrbios entéricos e redução 

voluntária do consumo de ração (LEONARD et al., 2011). 

A atrofia dos vilos, normalmente observada no período pós-desmame, pode 

estar relacionada tanto pelo aumento na taxa de descamação como pela diminuição 

na taxa de renovação (proliferação e diferenciação) celular. Se o encurtamento do 

vilo ocorrer via aumento na taxa de descamação, então este estará associado a um 

aumento na proliferação celular da cripta e, geralmente, ao aumento de sua 

profundidade. A atrofia dos vilos também pode estar relacionada com a diminuição 

da divisão celular nas criptas (DONG; PLUSKE, 2007).  

Segundo Costa (2009), o encurtamento dos vilos afeta o desempenho dos 

animais diretamente. Os vilos danificados prejudicam os processos de digestão e 

absorção (efeito direto) e, consequentemente, menos nutrientes são absorvidos, 

refletindo diretamente no crescimento animal. 

Em um estudo avaliando o desempenho e a morfometria intestinal de 

pintainhos de um dia que receberam óleo essencial de aroeira em diferentes 

concentrações (0,1, 0,2 e 0,4%) adicionados à dieta, Silva et al. (2010) observaram 

maior ganho de peso, acompanhado de maior altura de vilosidades no jejuno das 

aves quando comparadas com as aves que não receberam nenhum tipo de 

promotor de crescimento. Liu et al. (2013) avaliando o efeito na parte estrutural da 

mucosa intestinal com a inclusão de três diferentes produtos naturais (oleoresina de 

pimenta, oleoresina de gengibre e extrato de alho) na dieta de leitões desmamados 

e infectados experimentalmente com E. coli, observaram maior altura de vilosidades 

no jejuno e ileo dos animais que receberam os diferentes produtos naturais.  

 

3.3.4. Efeito sobre a microbiota intestinal 

 

Os óleos essenciais podem promover efeitos benéficos na microbiota 

gastrintestinal, controlando microrganismos patogênicos, possibilitando aos animais 

maior resistência às desordens digestivas, principalmente em leitões recém-

desmamados ou no início da vida produtiva dos frangos de corte (WINDISCH et al, 

2008).  

Os animais com melhor saúde intestinal apresentam reduzida exposição a 

metabólitos depressores de crescimento como as toxinas microbianas e a outros 
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metabólitos microbianos indesejáveis como amônia e aminas biogênicas. A 

utilização de aditivos melhoradores de desempenho melhora a resposta imune dos 

animais durante situações críticas, promovendo maior disponibilidade de nutrientes 

essenciais para a absorção e possibilitando melhor exploração do potencial genético 

animal para crescimento (GALLOIS et al., 2009; ZLOTOWSKI et al., 2008). 

Atrelado a isso, a melhora na capacidade digestiva do intestino delgado é 

considerada um efeito indireto dos aditivos fitogênicos em estabilizar a microbiota 

intestinal. Um aumento na digestibilidade pré-cecal reduz o fluxo de matéria 

fermentável no intestino e diminui o crescimento microbiano pós-ileal e, 

consequentemente, a excreção de massa bacteriana nas fezes. Por ser 

representativa a participação da proteína bacteriana na proteína total das fezes, o 

aumento na capacidade digestiva pré-cecal deve resultar indiretamente em aumento 

na digestibilidade aparente da proteína da dieta, levando a crer que os aditivos 

fitogênicos estabilizam as funções digestivas (COSTA, 2009; LALLE`S et al., 2009). 

Comprovando a afirmativa acima, Li et al. (2012), avaliando o desempenho de 

leitões recém-desmamados alimentados com mistura de óleos essenciais em 

substituição ao antibiótico da ração,  encontraram redução acentuada da contagem 

de E. coli presente nas fezes. Segundo os autores, a provável explicação baseia-se 

na modificação do ecossistema gastrintestinal, o que promoveu redução da 

colonização por bactérias patogênicas (E. coli) e, consequentemente, resultou em 

modulação da microbiota intestinal benéfica (Lactobacillus e bifidobactérias), 

promovendo melhor desempenho. 

Da mesma forma, Li et al. (2012b) avaliando uma mistura de óleos essências 

adicionados à dieta de leitões desmamados, encontraram redução da  contagem de 

E. coli nos diferentes segmentos intestinais (ceco, cólon e reto). Os autores 

pontuaram a redução como fator primordial para uma boa saúde intestinal. 

 

3.3.5. Estímulo da atividade enzimática e efeito sobre a digestibilidade 

dos nutrientes  

 

Reconhecidamente, os aditivos fitogênicos (óleos essenciais e extratos 

herbais) estimulam a produção de saliva e do suco gástrico e pancreático, 

influenciando positivamente na secreção de enzimas digestivas, consequentemente 
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melhorando a digestibilidade dos nutrientes (BRANCO et al., 2011). Essa 

propriedade geralmente está associada à presença de taninos ou substâncias 

pungentes que estimulam o sistema nervoso central, proporcionado pelo cheiro e 

sabor destes aditivos (MELLOR, 2000). 

O aumento na produção de suco gástrico proporciona redução do pH 

estomacal, formando uma barreira natural contra microrganismos patogênicos e 

propiciando condições adequadas para a atividade das enzimas digestivas do 

estômago, como a pepsina (JONES, 2002). Uma adequada digestão dos alimentos 

reflete positivamente na microbiota intestinal, na absorção de nutrientes, na taxa de 

passagem do alimento e, consequentemente, na saúde e desempenho do animal 

(MANZANILLA et al, 2004). 

A capsaicina (princípio ativo da pimenta) foi capaz de estimular a salivação 

(produção de amilase) e aumentar a secreção das enzimas pancreáticas (sacarase 

e maltase) de rato e o cinamaldeído (princípio ativo da canela) apresentou ação 

estimulante sobre as enzimas pancreáticas da sacarase e da maltase também em 

ratos (WANG; BOURNE, 1998) 

Jang et al. (2007) avaliaram o efeito da suplementação de uma mistura de 

óleos essenciais sobre a atividade de enzimas digestivas do intestino e pâncreas de 

frangos de corte em crescimento. Estes autores constataram efeito estimulante na 

produção de enzimas pancreáticas (tripsina e amilase) e secreções intestinais 

(maltase), e consideraram este efeito estimulante como sendo uma das principais 

explicações para a melhora no desempenho dos animais, contribuindo assim para o 

processo digestivo. 

 

3.4. Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi) 

 

3.4.1. Caracterização  

 

Schinus terebenthifolius Raddi (aroeira vermelha) pertence à família 

Anacardiaceae sendo representada por 70 gêneros e cerca de 600 espécies de 

árvores e arbustos, conhecidos por serem frutíferos e apresentarem madeira de boa 

qualidade. Esta família está distribuída principalmente em regiões tropicais e 



18 
 

subtropicais, com alguns representantes em zonas temperadas (CERUKS et al., 

2007; MONTANARI et al., 2012). 

A aroeira, também conhecida popularmente como aroeira-brasileira, aroeira 

pimenteira, aroeira precoce, aroeira do campo, aroeira da praia, aroeira negra, 

aroeira branca, aroeira vermelha, aroeira mansa, aroeira do brejo, aroeira do sertão, 

fruto de raposa, fruto do sabiá, coração de bugre, cambuí, bálsamo, aroeira do 

Paraná, aguaraiba e careiba (AFFONSO et al., 2012; BARBOSA et al., 2007; 

CLEMENTE, 2006), é uma espécie nativa da costa do Brasil, distribuída na América 

do Sul. É encontrada em algumas regiões da Europa, África, Ásia e em algumas 

partes da América Central e do Norte, principalmente nos Estados Unidos, onde foi 

introduzida para fins ornamentais. No Brasil ocorre espontaneamente na costa 

litorânea, em áreas remanescentes da Mata Atlântica, e em outros tipos de 

formações vegetais, devido a sua grande plasticidade ecológica (AFFONSO et al., 

2012; BARBOSA et al., 2007; CARVALHER-MACHADO, 2008; SANTOS et al., 

2007). As denominações atribuídas internacionalmente à espécie são: Brazilian 

pepper, Brazilian holly, Brazilian pepper tree, Christmas berry e Florida holly (EUA), 

Mexican pepper, pimienta de Brasil (Porto Rico), Poivre de Bourbon, poivre rose, 

Poivrier d'Amérique (França), Rosa Pfeffer, Rosa Beeren, Brasilianischer Pfeffer 

(Alemanha), Pepe rosa, Schino brasiliano e Balsame delle Missioni (Itália) 

(BERTOLDI, 2006). 

Considerada uma árvore mediana, de 5 a 10 m de altura, é perenifólia e 

apresenta copa larga, o tronco pode atingir de 30 a 60 cm de diâmetro com casca 

grossa, mas é frequentemente menor em encostas e solos mais pobres. As folhas 

são compostas de 3 a 10 pares de folíolos imparipinados, aromáticos e medindo de 

3 a 5 cm de comprimento por 2 a 3 cm de largura. Apresentam flores pequenas, 

masculinas e femininas, em panículas piramidais e frutos drupas, de coloração verde 

no início e de um vermelho brilhante e vivo quando maduro, de 4 a 5 mm de 

diâmetro, aromáticos e adocicados, conferindo uma beleza notável à árvore. A 

mesma pode ser cultivada a partir de sementes ou por estaquia (DEGÁSPARI et al., 

2005; GILBERT; FAVORETO, 2011). 

Sua madeira é utilizada em mourões, cercas, lenha e carvão; as cascas são 

utilizadas na extração de taninos para a indústria do curtimento do couro; as flores 

são melíferas e a árvore utilizada em reflorestamentos (ALLARDICE et al., 1999). 
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Atualmente, destaca-se o consumo de seus frutos, cuja demanda tem aumentado 

muito, tanto no mercado nacional como no internacional, que os utiliza como 

condimento. Seu fruto insere-se entre as muitas especiarias existentes e que são 

utilizadas para acrescentar sabor e refinamento aos pratos da culinária. O seu sabor 

é suave e levemente apimentado, como sua bonita aparência, de uso decorativo, 

sendo empregado em várias preparações, na forma de grãos inteiros ou moídos. No 

entanto, a aroeira é especialmente apropriada para a confecção de molhos que 

acompanham as carnes brancas, de aves e peixes, por não abafar o seu gosto sutil, 

e também salames, chocolates e massas (BERTOLDI, 2006; DEGÁSPARI, et al., 

2004; LENZI & ORTH, 2004). 

 

3.4.2. Propriedades/Efeitos fotoquímicos 

 

As principais características morfo-histológicas e químicas da espécie 

Schinus terebinthifolius Raddi, com vistas ao seu reconhecimento laboratorial como 

droga, são referentes às partes da planta utilizada e seu metabolismo secundário 

que produz diversos compostos ativos (JORGE e MARKMANN, 1996). Alguns 

trabalhos (BENDAOUD et al., 2010; BERNARDES et al., 2011; CERUKS et al., 

2007; EL-MASSRY et al., 2009; JOHANN et al., 2007; JOHANN et al., 2010a,b; 

LIMA et al., 2006; MACHADO et al., 2012) revelam que as cascas, folhas e frutos 

podem ser utilizados como fonte de substâncias e, devido a isto, grande interesse 

vem sendo despertado para a pesquisa. Estudos fitoquímicos de S. terebinthifolius 

detectaram a presença de compostos fenólicos simples, flavonoides, taninos, 

esteróides, triterpenos, antraquinonas e saponinas  

Degáspari et al. (2005) verificaram a presença de compostos fenólicos, a 

partir de extratos obtidos através de frutos da aroeira, apresentando quantidade 

significativa de flavona apigenina (o qual justifica a coloração amarelada), ácido 

elágico e também flavanona naringina. Jorge e Markmann (1996) observaram que, 

tanto as cascas como as folhas, são igualmente ricas em taninos e em óleos 

essenciais. A única diferença substancial entre a composição química de ambas é 

no que se refere à presença de flavonóides e saponinas, as quais se destacaram 

nas cascas. 
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Os óleos essenciais da aroeira são ricos em mono e sesquiterpenos e 

apresentam diferenças na proporção relativa dessas substâncias. Na literatura são 

encontradas diferenças relacionadas aos métodos de extração, matéria prima 

utilizada (localização distintas) e período de obtenção do óleo essencial, resultando 

em compostos químicos majoritários distintos (BARBOSA et al., 2007; MOURA et 

al., 2007; SANTOS et al., 2007). 

Na análise do óleo essencial obtido de frutos maduros, predominantemente 

encontra-se os monoterpenos α-3-careno e α-pineno, e os sesquiterpenos β-

gurjuneno, cis-β-guaieno, trans-β-guaieno, α-muuroleno, trans-calameno, cubenol e 

epi-α-muurolol (GEHRKE et al., 2007). Comparando os componentes dos óleos de 

frutos maduros e imaturos, o estudo de Barbosa et al. (2007) mostrou acentuada 

variação, predominando no óleo dos frutos imaturos os sesquiterpenos α-cadinol, α-

cadineno, epi-α-muurolol e no óleo dos frutos maduros o α-cadinol, elemol e 

germacreno-D, como preponderantes. 

 

3.4.3. Aspectos farmacológicos 

 

A literatura fornece várias informações a respeito da aroeira, comprovando a 

amplitude de utilização desta planta em pesquisas e a elevada motivação para a sua 

escolha como tema de estudo, sendo isto explicado pela sua versatilidade como 

fonte de aditivos com diferentes finalidades. 

Ribas et al. (2006), avaliando os efeitos terapêuticos do extrato de folha de 

aroeira através da indução de lesões traumáticas quimicamente, observaram 

clinicamente a cicatrização das lesões, concluindo que o extrato atuou acelerando o 

processo de reparo do tecido epitelial, estimulando a epitelização. No reparo do 

tecido conjuntivo, houve diminuição rápida da intensidade do processo inflamatório 

crônico e da angiogênese, acelerando a maturação do colágeno. 

O efeito cicatrizante da aroeira também foi avaliado por Branco Neto et al. 

(2006) por intermédio da aplicação do extrato hidroalcóolico da entrecasca seca da 

planta em feridas abertas na região dorso costal de ratos. Os autores concluiram 

que este extrato retardou a reepitelização das feridas e, aos 14 dias, foi verificada a 

proliferação fibroblástica com formação recente de colágeno mais intensa. 
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O óleo essencial advindo dos frutos de S. terebinthifolius apresentou atividade 

larvicida, inseticida e repelente contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor do 

vírus da dengue (COLE, 2008) e inseticida para o mosquito Anopheles gambiae 

transmissor da malária e o mosquito doméstico Culex quinquefasciatus (KWEKA et 

al., 2011). 

Santos et al. (2010) mostraram que o óleo essencial de S. terebinthifolius 

apresentou efeito fungicida in vitro mais pronunciado contra Botrytis spp., um dos 

fitopatógenos isolados no experimento, mostrando, com isso, uma potencial fonte 

alternativa para reduzir o uso de agrotóxicos no controle de doenças e pragas que 

afetam a produção agrícola. Resultados similares foram encontrados por Johann et 

al. (2007) que constataram que o extrato etanólico das folhas de Schinus 

terebenthifolius apresentaram potencial atividade antifúngica contra Candida 

glabrata e Sporothrix schenckii. 

Com relação à sua ação antimicrobiana, observou-se que o extrato alcoólico 

apresentou efeito inibitório frente às cepas de Staphylococcus aureus e do Bacillus 

cereus (DEGÁSPARI et al., 2005). Santos (2007) também avaliou a atividade 

antimicrobiana de extrato hidroalcoólico da casca da aroeira, verificando inibição no 

crescimento de E. coli, P. aeruginosa e S. aureus a partir do método de difusão em 

ágar por perfuração. Em outro estudo, Gundidza et al. (2009) testaram o óleo 

essencial das folhas e observaram potente atividade antibacteriana contra Yersinia, 

Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Acinetobacter calcoaceticus, Bacillus subtilis, 

Klebsielia pneumoniae e Bacillus subtilis com 58% de inibição em comparação ao 

controle positivo e exibindo efeito moderado na inibição do crescimento de fungos do 

tipo Aspergillus flavus, Candida albicans e Aspergillus niger. Por sua vez, Bendaoud 

et al. (2010) mostraram que os componentes ativos do óleo essencial dos frutos da 

aroeira possuem atividade anticancerígena contra o modelo de câncer de mama 

humano (MCF-7). 

Diante disso, considerando os diversos benefícios  do extrato e óleo essencial 

da aroeira e a problemática do desmame precoce que é ponto crítico dentro do 

sistema de produção, faz-se necessário o aprofundamento científico desta planta a 

fim de minimizar os problemas relacionados ao desmame dos leitões e à retirada 

dos antibióticos como promotores de crescimento da ração animal.  
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RESUMO 
 

Objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos da adição do óleo essencial de 

aroeira (Schinus Terebinthifolius Raddi) como substituto aos antimicrobianos 

melhoradores de desempenho sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de 

diarreia, pH do conteudo digestório, morfologia (estrutura e ultraestrutura) do epitélio 

intestinal, contagem microbiana intestinal, além de estudar a resistência de cepas de 

E. coli isoladas destes leitões à diferentes antimicrobianos. Foram utilizados 90 

leitões desmamados aos 21 dias de idade, machos castrados, híbridos comerciais, 

com peso inicial de 5,6 ± 0,78 kg e final de 16,39 ± 2,16 kg, em um delineamento em 

blocos completos casualizados com cinco tratamentos, seis repetições por 

tratamento e três animais por unidade experimental (baia). Os tratamentos foram: 

antimicrobiano (ANT) - dieta basal com 120 ppm de clorohidroxiquinolina; controle 

negativo (0) - dieta basal; e 500; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira 

adicionados à dieta basal. Aos 35 dias, final do período experimental, após jejum 

sólido de 8h, foi abatido um animal por baia para mensuração dos parâmetros a 

serem analisados. Não foram observadas diferenças (P>0,05) para o desempenho 

zootécnico, ocorrência de diarreia, pH do conteúdo digestório e estrutura do epitelial 

intestinal dos leitões. No entanto, os animais alimentados com dietas contendo 500 

ppm de óleo essencial apresentaram maior densidade de vilos (P<0,05) comparado 

aos alimentados com dietas contendo antimicrobiano, 1000 ou 1500 ppm de óleo 

essencial. Os leitões alimentados com a dieta controle negativo ou 500 ppm de óleo 

essencial apresentaram maior contagem de Lactobacilos no jejuno (P<0,06) que os 

alimentados com dietas contendo antimicrobiano ou 1000 ppm de óleo. Dentre os 

antibióticos analisados, os que apresentaram maior índice inibitório foram amicacina, 

enrofloxacina, neomicina, norfloxacina, gentamicina e estreptomicina. De modo 

geral, o óleo essencial de aroeira pode substituir os antimicrobianos melhoradores 

de desempenho em dietas para leitões recém-desmamados. No entanto, a ausência 
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de desafios e a utilização de dietas complexas podem limitar a atuação dos aditivos 

promotores de crescimento. 

 

Palavras-chave: desempenho, fitogênicos, microbiota, nutrição. 

 

4.1. Introdução 

As propriedades biológicas dos compostos extraídos de plantas aromáticas e 

medicinais são conhecidas desde a antiguidade, no entanto, as informações sobre 

as tentativas de caracterizar suas propriedades em laboratório datam do início do 

século anterior. A utilização de compostos naturais tem se intensificado com o 

objetivo de serem aplicados na conservação de alimentos e no controle de 

enfermidades em humanos, animais e vegetais (Bakkali et al., 2008). Com o passar 

do tempo, o conhecimento sobre as plantas evoluiu em virtude, das modernas 

tecnologias, ocasionando o isolamento sistemático e a caracterização dos princípios 

ativos contidos nessas fontes vegetais (Costa et al., 2013). 

Atualmente, extratos vegetais, óleos essenciais, oleoresinas e seus 

componentes purificados estão sendo estudados como parte das estratégias de 

alimentação alternativa para os animais, principalmente devido a retirada parcial ou 

completa de antibióticos utilizados como promotores de crescimento (Brenes e 

Roura, 2010). Esses apresentam várias vantagens em relação aos antibióticos 

comerciais, uma vez que são livres de resíduos e apresentam rápida taxa de 

metabolização e meia-vida curta dos compostos ativos, levando a crer que o risco de 

acumulação nos tecidos é mínimo (Henn et al., 2010). Geralmente também são 

reconhecidos pelos consumidores como seguros, naturais e comumente usados na 

indústria de alimentos (de Lange et al., 2010). Em relação aos possíveis benefícios 

destes compostos para os animais pode-se destacar: aumento de secreções 

digestivas, melhoria da digestibilidade e absorção dos nutrientes, estímulo do 

sistema imunológico, atividade antibacteriana, coccidiostática, anti-helmíntica, 

antiviral, anti-inflamatória e propriedades antioxidantes (Franz et al., 2010; Hashemi 

e Davoodi, 2011; Windisch et al., 2008).  

Considerando o desmame precoce como ponto crítico dentro do sistema de 

produção, por ser estressante para os leitões devido as pressões naturais, 

juntamente com seu perfil fisiológico ainda imaturo, faz-se necessário a utilização de 

aditivos que possam vir a diminuir os prejuízos causados pela retirada dos 
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antimicrobianos como promotores de crescimento das rações animais. Na tentativa 

de minimizar estes problemas, a utilização de alternativas “naturais”, como os óleos 

essenciais, deve ser explorada, uma vez que estas apresentam propriedades que 

justifiquem sua potencial utilização, podendo proporcionar aos animais os mesmos 

benefícios oferecidos pelos antibióticos promotores de crescimento. 

Dentre as diversas alternativas, a aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), 

planta pertencente à família botânica Anacardiaceae, vem sendo estudada e 

mostrando resultados satisfatórios in vitro. É uma árvore perene, nativa da costa do 

Brasil, que foi introduzida em países da América do Sul e Central, podendo ser 

encontrada também em regiões tropicais e subtropicais da América do Norte, do 

continente Africano e em parte na Europa Mediterrânea e no Sul da Ásia. Esta 

planta é conhecida por muitos nomes populares incluindo aroeira, aroeira da praia, 

aroeira vermelha, aroeira pimenteira, pimenta brasileira, aroeira mansa, pimenta 

rosa, Florida holly, christmas-berry, poivre rose, dentre outros (Affonso et al., 2012; 

Barbosa et al., 2007). 

Algumas propriedades medicinais têm sido atribuídas ao extrato ou óleo 

essencial desta planta, como antioxidante (Bendaoud et al., 2010; Bernardes, et al., 

2011), cicatrizante (Lucena et al, 2006), antitumoral (Matsuo et al., 2011), 

antimicrobiana (Lima et al., 2006), antifúngica (Johann et al., 2010), anti-inflamatória 

(Ribas et al, 2006; Soares et al., 2010) e inseticida (Kweka et al., 2011). Diante dos 

benefícios comprovados in vitro,  faz-se necessário sua utilização em testes in vivo, 

pois poderá vir a ser uma alternativa para o crescimento animal, principalmente em 

animais jovens e de baixa imunidade, proporcionando benefícios para toda a cadeia 

produtora. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da adição do óleo 

essencial de aroeira (Schinus Terebinthifolius Raddi) como substituto aos 

antimicrobianos melhoradores de desempenho sobre o desempenho zootécnico, 

ocorrência de diarreia, pH do conteudo digestório, morfologia (estrutura e 

ultraestrutura) do epitélio intestinal, contagem microbiana intestinal, além de estudar 

a resistência de cepas de E. coli isoladas destes leitões à diferentes antimicrobianos.  
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4.2. Material e Métodos 

Todos os procedimentos com animais foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, 

Bahia, Brasil, número de protocolo 024/2011. 

 

4.2.1. Análise e composição do óleo essencial do fruto da aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi) 

 O óleo essencial do fruto da aroeira foi submetido à análise por meio de um 

Cromatógrafo a gás (6890N, Agilent Technologies) com detector de massas (5973, 

Agilent Technologies), equipado com uma coluna de sílica DB-5MS (60m x 0,32mm 

x 1,0μm), nas seguintes condições cromatográficas: temperatura inicial de 40ºC 

mantida por 5 minutos, aumentando a temperatura em 4ºC por minuto, até atingir 

300ºC, permanecendo nessa temperatura por 10 minutos. As temperaturas do injetor 

e detector foram programadas de 250°C e 280ºC, respectivamente. As vazões dos 

gases foram de 40 mL/min para o hidrogênio, 45 mL/ min para o hélio e 450 mL/min 

para o ar sintético; o Split foi de 1:20, o fluxo de 3,0 mL/min e o modo foi SCAN. A 

composição foi calculada a partir das áreas dos picos dos componentes. A 

identificação foi confirmada usando compostos padrão disponíveis na biblioteca 

utilizada (GEN.2013, Givaudan®). Concentrações percentuais dos principais 

constituintes obtidos do óleo essencial dos frutos da aroeira encontram-se na Tabela 

1. 

4.2.2. Animais, instalações e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido no Centro Experimental de Suínos (CES) do 

Departamento de Zootecnia (DZO) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), 

Lavras, Minas Gerais, Brasil. Foram utilizados 90 suínos machos castrados, híbridos, 

de alto potencial genético, desmamados aos 21 dias de idade, com peso inicial de 

5,6 ± 0,78 kg e final de 16,39 ± 2,16 kg, oriundos de uma granja comercial. Os 

animais foram alojados em gaiolas suspensas (1,10 x 1,15 m) com piso 

completamente ripado, dotadas de comedouros manuais, bebedouros tipo chupeta e 

bandejas de aço que foram colocadas abaixo dos comedouros para medir com 

maior precisão o desperdício. O controle ambiental de temperatura foi realizado 
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através de aquecimento fornecido por câmpanulas com lâmpadas infravermelhas de 

250W. 

Os leitões foram distribuídos em um delineamento em blocos casualizados, 

com cinco tratamentos e seis repetições com três animais por unidade experimental.  

 

4.2.3. Dietas experimentais 

Os tratamentos foram: antimicrobiano (ANT) - dieta basal com 120 ppm de 

clorohidroxiquinolina (halquinol); controle negativo (0) - dieta basal; 500; 1.000 e 

1.500 ppm de óleo essencial de aroeira adicionados à dieta basal. O aditivo foi 

microencapsulado para reduzir o odor e o sabor do óleo essencial da aroeira, 

evitando, com isso, que pudesse afetar o consumo e controlando sua liberação 

durante o processo digestivo.  

As dietas foram formuladas para atender as exigências dos leitões na fase 

pré-inicial (1º ao 14º dia) e inicial (14º a 35º dia) do experimento, conforme 

recomendado por Rostagno et al. (2011). As composições percentuais das dietas 

basais, assim como os valores nutricionais calculados encontram-se na Tabela 2.  

 

4.2.4. Procedimento experimental 

Durante o período experimental os animais receberam água e ração ad 

libitum. A temperatura foi registada diariamente, de manhã e à tarde, com média de 

28,07 ºC de temperatua máxima e 23,49 ºC de temperatura mínima.  

As variáveis de desempenho (consumo diário de ração, ganho de peso e 

conversão alimentar) foram calculadas a partir de pesagens dos animais e 

quantificações do fornecimento e de sobras de ração feitas no início e no final do 

período experimento (1º e 35º dia). A ocorrência de diarreia foi analisada 

diariamente pela manhã e pela tarde, atribuindo notas 1 e 2 para cada gaiola de 

acordo com a consistência das fezes, sendo: (1) fezes normais e (2) presença de 

diarreia (fezes liquidas no piso, e/ou com sujidades na região anal). Assim, pode-se 

calcular a percentagem de dias com ocorrência de diarreia no período de 1 a 35 dias 

de experimento. 

No final do experimento, após jejum sólido de 8 horas, um animal de cada 

unidade experimental foi abatido humanitariamente. A escolha do animal foi de 

acordo com o peso vivo, sendo utilizado aquele que apresentava o peso mais 
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próximo da média dos animais de cada bloco. No decorrer do abate, a cavidade 

abdominal foi aberta por incisão longitudinal, e o estômago, jejuno e ceco foram 

removidos para mensuração do pH dos respectivos conteúdos. O pH foi mensurado 

por inserção de um eletrodo unipolar  através de uma pequena incisão feita na 

parede dos orgãos (Manzanilla et al., 2004). 

As demais coletas de amostras foram para a análise morfológica (estrutural 

e ultraestrutural) do epitélio intestinal (segmentos do duodeno e jejuno), para a 

contagem da população microbiana no jejuno e ceco e para o isolamento de cepas 

de E. coli. Todas as amostras foram alocadas e transportadas para Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) onde foram processadas.  

Para a análise estrutural do epitélio intestinal, amostras de 3 cm de 

comprimento do duodeno (removido a 15 cm do esfíncter pilórico) e do jejuno (1,5 m 

a partir da junção ileocecal) foram lavadas com solução salina (0,9% NaCl), fixadas 

em formol tamponado a 10,0% e em seguida transferidas para recipientes com 

álcool.  

Posteriormente, no laboratório de Histopatologia do Hospital Veterinário da 

UESC, as amostras foram inseridas em cassetes histológicos individuais, 

emblocadas em parafina e microtomizadas em micrótomo (MOD YP 315, ANCAP) 

para a montagem das lâminas, seguindo a metodologia de Gao et al. (2000). As 

medições de altura de vilosidade (AV), profundidade de cripta (PC) e relação altura 

de vilosidade/profundidade de cripta (AV/PC) foram feitas, através de imagens 

geradas por um microscópio digital de luz (Leica, DM2500), equipado com uma 

câmera digital (DFC295, Leica). As imagens foram analisadas pelo programa Leica 

Application Suite - LAS V.4.1 com uma ampliação de 200x. Foram feitas 15 

medições de vilos e sua respectiva cripta por amostra. As vilosidades foram 

mensuradas desde a extremidade mais próxima ao lúmen intestinal até o início da 

cripta. A mensuração da cripta foi feita desde o final da vilosidade até o final da 

camada celular da cripta, buscando sempre seguir mesmo padrão de rotação na 

análise em torno da imagem, horário ou anti-horário. 

Após a retirada de amostras para a análise estrutural, foram retiradas 

amostras de cerca de 3 cm dos mesmos segmentos (duodeno e jejuno) para análise  

ultraestrutural. No momento da coleta, as amostras foram processadas seguindo a 

metodologia de Rigueira et al. (2013). Eletromicrografias foram registradas 
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digitalmente, sendo as mais representativas gravadas no software (xT Microscope 

Control Servir). As melhores imagens de cada amostra foram escolhidas para 

análise visual das vilosidades. As mensurações do número de vilos foram feitas em 

campos distintos de cada amostra. Após verificar a escala da eletromicrografia foi 

mensurado o campo de observação, a determinação da área e calculada a 

densidade de vilos por área (vilos/847.882µm2). 

Para as análises microbiológicas foram coletadas amostras do conteúdo do 

jejuno  e ceco através de raspagem, com o auxílio de uma lâmina de vidro 

esterelizada. O ceco foi amarrado em sua porção inicial e final e feita 

homogeneização. Posteriromente, foram acondicionadas em recipientes estéreis, 

identificadas e em seguida armazenadas e transportada sob refrigeração para a 

realização das análises laboratoriais. A contagem de microrganimos foi determinada 

dentro de 24 horas, usando o método convenional de contagem, onde as amostras 

foram semeadas em meio de cultura (placas microbiológicas) adequados ao seu 

crescimento (Montagne et al., 2012).  

Para a determinação de resistência antimicrobiana foram identificadas e 

isoladas cepas de Eschericha coli, através da inoculação primária das amostras em 

meios de rotina e identificação, utilizando-se séries de provas bioquímicas. Foram 

consideradas como E. coli os cultivos que apresentaram as seguintes 

características: TSI (pico ácido/fundo ácido), sulfeto de hidrogênio negativo, glicose 

positiva com presença de gás no tubo de Durham, reação do citocromo oxidase 

negativa, fenilalanina desaminase negativa, indol positiva, motilidade positiva, 

urease negativa, VM positiva, VP negativa e citrato negativo (ANVISA, 2013). Para o 

teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi utilizada a técnica de disco-difusão em 

ágar, segundo CLSI (2008). As cepas isoladas de E. coli foram inseridas em 

suspensões individuais de PBS (tampão fosfato salino) equivalente a turvação 

correspondente do tubo de 0,5 de MacFarland e inoculadas em ágar Muller-Hinton. 

As placas foram incubadas por 18h a 37°C. Foram utilizados discos antibióticos de 

Amicacina (30μg), Ampicilina (10μg), Cefalexina (30μg), Cloranfenicol (30μg), 

Enrofloxacina (5μg), Estreptomicina (30μg), Florfenicol (30μg), Gentamicina (10μg), 

Neomicina (30μg), Norfloxacina (10μg), Sulfazotrim (25μg), Tetraciclina (30μg) e 

Trimetoprim (5μg). Após a incubação, os halos de inibição foram medidos e os 

padrões de susceptibilidade foram determinados. 
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4.2.5. Análise estatística  

Os dados foram submetidos à análise de variância. Os resíduos foram 

testados quanto a normalidade (Lilliefors) e quanto a homocedasticidade de 

variância com o auxílio gráfico dos resíduos em função dos valores estimados pelo 

modelo. Quando detectado diferenças significativas entre os tratamentos, foram 

adotados procedimentos de comparações múltiplas (Teste de Tukey), com exceção 

da contagem de microrganismos (Lactobacillus) do jejuno no qual foi feito o teste 

não-paramétrico de Friedman. Utilizou-se o software R (R Development Core Team, 

2014) para todas as análises. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Desempenho e ocorrência de diarreia 

Para o período estudado, o desempenho e a frequência de diarreia dos 

leitões não foram influenciados (P>0,05) pelas dietas experimentais (Tabela 3).   

 

4.3.2. pH do conteúdo digestório 

Não foi observada diferença (P>0,05), entre as dietas experimentais para o 

pH do conteúdo do estômago, do jejuno e do ceco dos leitões (Tabela 3). 

  

4.3.3. Morfologia do epitélio intestinal 

Os animais que receberam 500 ppm de óleo de aroeira apresentaram maior 

densidade de vilos (P<0,05) quando comparado aos que receberam ANT, 1000 e 

1500 ppm de óleo (P>0,05) (Tabela 4). 

 

4.3.4. População microbiana intestinal 

Os leitões que receberam dietas sem promotores de crescimento (controle 

negativo) ou com 500 ppm de óleo de aroeira apresentaram maior contagem de 

Lactobacillus no jejuno (P=0,06) em relação aos leitões que receberam as dietas 

com antibiotico (ANT) ou com 1000 ppm do óleo (Tabela 5).  
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4.3.5. Padrão de resistência de cepas de E. coli 

Os animais que receberam a dieta com promotor de crescimento (ANT) 

apresentaram no ceco menor número de cepas isoladas de E. coli e menor índice de 

resistência aos antibióticos quando comparado aos que receberam as dietas 0 e 

1500 ppm de óleo (Tabela 6).  

Dentre os antibióticos testados, os que apresentaram maior índice inibitório 

(>70% do total de amostras sensíveis) foram amicacina (87,50%), enrofloxacina 

(87,50%), neomicina (87,50%), norfloxacina (83,33%), gentamicina (75,00%) e 

estreptomicina (75,00). Os antibióticos ampicilina, clorafenicol, florfenicol, 

sulfazotrim, tetraciclina e trimetropim foram menos efetivos.  

 

4.4. Discussão 

4.4.1. Desempenho 

Os dados do presente estudo corroboram com algumas pesquisas em que os 

leitões também não apresentam melhora no desempenho quando receberam óleo 

essencial isolado (Henn et al., 2010; Maenner et al., 2011; Schöne et al., 2006) ou 

combinados (Huang et al., 2010) em suas dietas. Por outro lado, outros estudos 

mostram efeitos positivos quando leitões receberam óleos essenciais em suas dietas 

em comparação a dietas sem promotores de crescimento (Li et al., 2012a; Liu et al., 

2013). Poucos estudos são encontrados na literatura com o uso da aroeira na 

alimentação de suínos. Silva et al. (2010), avaliando o desempenho de frangos de 

corte que receberam diferentes concentrações do óleo essencial da aroeira, 

encontraram maior ganho de peso e peso final (47 dias) quando os frangos 

receberam o óleo essencial em suas rações. Quanto a composição do óleo de 

aroeira utilizado por esses autores, como constituintes majoritários destacam-se o α-

pineno (29,39%),  δ-careno (19,69) e limoneno (18,15%). Para o presente trabalho, 

observa-se uma similaridade entre os principais componentes do óleo, em 

comparação daqueles apresentados por Silva et al. (2010) (o δ–careno (41,01%), α-

felandreno (14,40%), limoneno (12,36%) e α-pineno (10,36%)) havendo, grandes 

variações em relação a proporção (%) destes componentes. Essa variação pode ser 

uma possível explicação para a diferença dos resultados obtidos entre os dois 

trabalhos, juntamente com a espécie e a condição ambiental oferecida. 
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Alguns fatores como as diferentes partes das plantas utilizadas para obtenção 

do óleo essencial, assim como a concentração dos componentes principais (Ao et 

al., 2011) e os mecanismos e protocolos de extração (Barbosa et al., 2007) podem 

ser primordiais para a discrepância entre os resultados encontrados na literatura e 

consequentemente para os resultados da presente pesquisa. A sazonalidade, o 

ritmo circadiano e o desenvolvimento da planta, além da disponibilidade hídrica, 

temperatura, nutrientes disponíveis, altitude, poluição atmosférica e indução por 

estímulos mecânicos ou ataque de patógenos (Gobbo-Neto e Lopes, 2007) podem 

estar também relacionados com a composição do óleo essencial da aroeira e, 

consequentemente, influenciando no desempenho animal. 

No entanto, há registros de melhora no consumo de ração (Cho et al., 2006; 

Li et al., 2012a) quando leitões receberam óleos essenciais em suas dietas. Esses 

resultados podem estar relacionados à dose e ao tipo de óleo utilizado. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a utilização de 

combinações de óleos essenciais, uma vez que pode haver um efeito sinérgico entre 

eles, contribuindo com o desempenho animal. Diversos autores (Cho et al., 2006; Li 

et al., 2012; Zangeronimo et al., 2011), utilizando misturas ou combinações de 

produtos naturais, desde óleos essenciais, extratos vegetais ou simbióticos, 

encontraram respostas significativas no desempenho de leitões recém-

desmamados. Sendo assim, o conhecimento sobre a quantidade do óleo essencial a 

ser incluído nas rações, seus compostos ativos e o isolamento destes são 

fundamentais para a obtenção de respostas positivas no crescimento dos animais. A 

mistura ou combinação de compostos, agregando não apenas um constituinte e sim, 

vários princípios ativos, com efeitos diferentes, podem trazer resultados satisfatórios 

para leitões recém-desmamados. 

 

4.4.2. Ocorrência de diarreia 

Estes resultados estão de acordo com outros trabalhos no qual não foram 

observadas diferenças significativas entre os tratamentos quando leitões recém-

desmamados receberam aditivos fitogênicos (Manzanilla et al., 2004; Henn et al., 

2010; Utiyama et al., 2006) como substitutos do antibiótico em suas rações. Diversos 

fatores são preponderantes para a ocorrência de diarreia pós-desmame como: 

estresse social (perda do contato com a matriz e presença de outras leitegadas), 
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ambiental (instalações diferentes daquelas nas quais os leitões estavam 

acostumados) e imunológico (a imunidade ativa está em desenvolvimento e a 

imunidade passiva é limitada) (Dong e Pluske, 2007; Heo et al., 2013).  

As diarreias neste período também podem ser causadas por microrganismos 

patogênicos, no qual estes se fixam e colonizam o trato digestório, penetrando no 

muco glicoproteico que reveste a superfície epitelial através da penetração 

quimiostática ou por movimento ao longo de lacunas no muco. Assim, o processo 

infeccioso se instala provocando secreção de fluido e eletrólitos, dificultando a 

reabsorção, levando a um afluxo de água para a luz intestinal e desencadeando a 

diarreia (Heo et al., 2009). 

No início do presente experimento foi registrado elevada incidência de diarreia 

nos animais, sendo observado que a mesma ocorreu na fase mais crítica (duas 

semanas pós-desmame), cujas repercussões podem ter levado à desvios 

nutricionais abruptos com perdas da eficiência produtiva no período total de 

experimentação. Considerando que um dos modos de ação atribuído ao óleo 

essencial é o efeito antimicrobiano, o da aroeira não foi eficiente, assim como o 

antibiótico, em reduzir a incidência de diarreia. Liu et al. (2013) relacionaram a não 

modificação do ecossistema gastrintestinal, com a fácil colonização por bactérias 

patogênicas (E. coli) e, consequentemente, resultando em prejuízos na modulação 

da microbiota intestinal benéfica (Lactobacillus e bifidobactérias), promovendo maior 

diarreia e redução no desempenho.  

 

4.4.3. pH do conteúdo do estômago, jejuno e ceco 

Os dados do presente experimento estão de acordo com alguns trabalhos, em 

que a adição de aditivos fitogênicos não apresentou qualquer efeito significativo no 

pH do conteúdo do trato digestório de leitões recém-desmamados (Costa et al., 

2011a; Gardiner et al., 2008; Manzanilla et al., 2006). Por outro lado, Zangeronimo et 

al. (2010), avaliando a utilização de uma mistura simbiótica associada a uma mistura 

herbal, encontraram significativa redução do pH do conteúdo estomacal dos leitões. 

É importante salientar que em leitões lactentes, o pH do estômago é baixo 

devido à produção de ácido lático. Assim, as bactérias resistentes ao ambiente ácido 

persistem e proliferam no intestino proximal, ocasionando maior proteção contra a 

penetração de patógenos sensíveis ao meio ácido. Entretanto, logo após o 
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desmame, que está correlacionado com baixo consumo de ração, pode ocorrer 

desestabilização desta proteção adquirida (Lallès et al. 2007). A invasão destes 

microrganismos oportunistas é favorecido pelo pH elevado, principalmente devido a 

imaturidade do sistema digestório, com a limitada capacidade de secreção de HCl 

no estômago dos leitões. 

A redução do pH na fase pós desmame otimiza a atividade da enzima 

pepsina, além de atuar como barreira para evitar o crescimento de microrganismos 

patogênicos (principalmente a E. coli e a Salmonella) no trato gastrointestinal (Heo 

et al., 2013). Esta redução de pH é fundamental para o desenvolvimento das 

bactérias benéficas, como os Lactobacillus, que apresentam propriedades 

antimicrobianas, além de produzirem metabólitos que competem por sítios de 

adesão no intestino, demonstrando assim atividade antagonista contra 

microrganismos patogênicos (Slover e Danziger, 2008). 

De acordo com Costa et al. (2011a), a falta de variação no pH do conteúdo 

digestório pode ser causada pela capacidade tamponante da dieta. Este fator é 

confirmado por Girôtto Júnior et al. (2013) que atestaram que a pequena redução do 

pH do conteúdo gastrintestinal ocorre em razão da menor capacidade ligadora do 

HCl estomacal com as proteína da dieta. No presente trabalho, a capacidade 

tamponante da dieta pode ter sido responsável pela não variação do pH 

gastrintestinal, uma vez que o caulim (mineral) adicionado às dietas, juntamente com 

outras fontes de minerais e de proteínas, possivelmente aumentaram a capacidade 

tampão e impediram a variação de pH no conteúdo do digestório. 

 

4.4.4. Morfologia do epitélio intestinal  

Os resultados estão de acordo com os trabalhos de Costa et al. (2011b) e Li 

et al. (2012b) em que também não encontraram efeitos positivos quando da inclusão 

de aditivos fitogênicos em rações de suínos sobre a AV e PC. Leonard et al. (2011) 

ressaltaram que o período de transição pós-desmame é frequentemente associado à 

alterações morfológicas e fisiológicas indesejáveis no ambiente gastrintestinal dos 

leitões, resultando em atrofia das vilosidades e hiperplasia das células das criptas. 

Estas modificações podem reduzir a capacidade de digerir alimentos e absorver 

nutrientes da dieta, em decorrência do aumento na taxa de descamação epitelial 

devido ao início do consumo de ração sólida. Além disso, a adesão de bactérias aos 
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enterócitos e a produção de toxinas resulta na disfunção intestinal e, 

consequentemente, na redução voluntária do consumo de ração.   

A atrofia dos vilos, como consequência dos fatores relacionados 

anteriormente, pode ser causada também pelo aumento na taxa de extrusão como 

pela diminuição na taxa de renovação (proliferação e diferenciação) celular. Se o 

encurtamento do vilo ocorrer via aumento na taxa de extrusão, este estará 

associado a um aumento na proliferação celular da cripta e, geralmente, a um 

aumento de sua profundidade. No entanto, a atrofia dos vilos também pode estar 

relacionada com a diminuição da divisão celular nas criptas (Dong e Pluske, 2007). 

Sendo assim, o aumento na descamação leva a um aumento na profundidade 

da cripta para assegurar a adequada taxa de renovação celular e garantir a 

reposição das perdas de células da região apical dos vilos. Este fato indica que 

quanto maior a altura das vilosidades e menor a profundidade das criptas, melhor 

será a absorção de nutrientes e menores serão as perdas energéticas com o 

turnover celular (Wijtten et al, 2011). 

 Em relação a densidade de vilos (DV), quanto maior a densidade, maior será 

a possibilidade de digestão e absorção de nutrientes. Esse fato pode ser explicado 

pelo maior número de enterócitos, aumentando a superfície absortiva e, desta forma, 

contribuindo para o bom desempenho dos animais (Costa et al., 2011b). No entanto, 

a dieta 500 ppm, que possibilitou maior DV no duodeno dos leitões não foi suficiente 

para melhorar o desempenho dos animais (P>0,05). Segundo Tucci et al. (2011), o 

baixo número de vilos/áreas nem sempre refletirá em menor digestão, uma vez que 

o aumento no diâmetro dos vilos juntamente com alta relação vilo/cripta representa 

maior quantidade de enterócitos maduros e funcionais. Isto pode ser ressaltado na 

Figura 1, avaliando os vilos dos animais que receberam a dieta ANT e 1000 ppm, 

com perfil de vilos igualmente regulares e espaçados, além de largos e bem 

definidos.  

 

4.4.5. População microbiana intestinal 

Os leitões que receberam as dietas ANT e 1000 ppm de óleo de aroeira 

apresentaram baixa contagem de Lactobacillus no jejuno. Sendo esse o maior grupo 

de microrganismos no intestino delgado e considerando sua importância para 

manter a saúde intestinal, devido a sua capacidade para controlar os grupos 
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potencialmente patogênicos e otimizar a resposta imune, seu decréscimo é visto 

como indesejável (Manzanilla et al, 2009).  

Entretanto, Pedroso et al. (2005) explanaram que esse fato pode ser em 

decorrência das grandes variações que a composição bacteriana sofre ao longo do 

intestino delgado. Outra explicação para a baixa contagem de Lactobacillus nos 

animais que receberam a dieta ANT, seria o amplo espectro de atuação do 

antimicrobiano testado, modificando com isso a microbiota intestinal atuando na 

população (Pedroso et al, 2006). 

Outro fator que pode possibilitar a menor contagem de microrganismos no 

trato gastrintestinal é a constante modificação do equilíbrio natural. Sabe-se que as 

variedades, quantidades e distribuição das bactérias no trato gastrintestinal são 

sensíveis a variações mínimas do estado fisiológico do animal (mudanças no pH, 

secreções enzimáticas e biliares), interações microbianas (tanto sinergismo quanto 

antagonismo) e composição da dieta (Metzler et al, 2005) e isso explica o elevado 

erro padrão da média (EPM) obtido no presente estudo. 

 

4.4.6. Padrão de resistência de cepas de E. coli 

A realização do antibiograma é de fundamental importância tendo em vista de 

que a Escherichia coli, principalmente as enterotoxigênicas (ETEC) estão 

associadas à infecção que causa a diarreia secretória mais frequente entre os 

animais domésticos, sobretudo em leitões após o desmame (Franco et al., 2010). Os 

dois principais fatores de virulência da ETEC são as fímbrias (adesinas) e as 

enterotoxinas. A partir da interação específica entre as fímbrias adesivas expressas 

na parede celular bacteriana com receptores presentes na membrana celular dos 

enterócitos, ocorre produção de enterotoxinas (Vannucci et al., 2009). 

Avaliando a Tabela 2, as dietas 0 e 1500 ppm de óleo apresentaram maior 

número de cepas isoladas de E. coli. A maior incidência para a dieta com óleo 

essencial está ligada a maior resistência de bactérias gram negativas a esse aditivo. 

Esta característica está relacionada à presença de uma membrana externa que 

contém lipopolissacarídeos, formando uma superfície hidrofílica. Este caráter cria 

uma barreira a permeabilidade das substâncias hidrofóbicas como os óleos 

essenciais (Dorman e Deans, 2000; Burt, 2004).  
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  Quanto a divergência observada na Tabela 2, há variabilidade das cepas e 

aumento da resistência antimicrobiana deste patógeno. Indicando o provável 

potencial de transferência horizontal de genes de resistência, decorrente de vários 

mecanismos genéticos (Costa et al., 2009),  possuindo sérias implicações à saúde 

animal e pública. 

Costa et al. (2006) avaliando a sensibilidade de amostras de E.coli aos 

antimicrobianos, constataram que o maior índice de sensibilidade foi observado para 

fluorfenicol (em 81,1% dos isolados), seguido de norfloxacina (79,2%) e 

enrofloxacina (75,4%). A maior resistência foi observada para tetraciclina (88,6%), 

seguida por sulfazotrim (73,5%) e por trimetoprim (66%).  

Os dados do presente experimento apresentam similaridade com os de Costa 

et al. (2006), uma vez que os maiores índices de sensibilidade foram observados 

para a amicacina (87,50%), enrofloxacina (87,50%), neomicina (87,50%), 

norfloxacina (83,33%), e os que apresentaram menor eficácia foram sulfazotrim 

(66,67%), trimetropin (62,50%), ampicilina (62,50), tetraciclina (58,33%) e 

clorafenicol (54,17%).  

Macêdo et al. (2007) analisaram a resistência antimicrobiana em E. coli 

isoladas de leitões lactentes ou desmamados, com diarreia, oriundos de diferentes 

granjas do Estado de Minas Gerais, Brasil. O resultado do teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos mostrou que o florfenicol e o ceftiofur sódico foram as drogas de 

melhor eficácia sobre cepas virulentas de E. coli em testes in vitro, usando a técnica 

de difusão em disco. Entretanto, no presente estudo, foi observado apenas 45,83% 

de sensibilidade das cepas ao antimicrobiano florfenicol. 

 

4.5. Conclusões 

Nas condições do presente experimento, o óleo essencial de aroeira pode 

substituir os antimicrobianos em dietas de leitões recém-desmamados, no entanto, a 

ausência de desafios e a utilização de dietas complexas podem limitar a atuação 

destes aditivos sobre o crescimento de leitões recém-desmamados. 
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Tabela 1. Concentrações percentuais dos principais constituintes presentes no óleo   
essencial dos frutos da aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), 
determinada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massa 

Composto Concentração (%) 

delta-3-carene 41,01 
alpha-phellandrene 14,40 

limonene 12,36 
alpha-pinene 10,36 
beta-pinene 3,89 
p-cymene 2,88 
myrcene 2,77 

beta-phellandrene 2,42 
sabinene 1,97 

terpinolene 1,14 
beta-caryophyllene 0,79 

germacrene D 0,62 
alpha-elemol 0,44 
alpha-thujene 0,43 
delta-cadinene 0,43 

gamma-terpinene 0,42 
outros compostos 3,67 

Total 100,00 
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Tabela 2. Composição percentual e valores calculados da dieta pré-inicial e inicial 
fornecidas aos animais no período experimental1 

Ingredientes (%) 
Dieta pré-inicial 

(1 a 14 dias) 
Dieta inicial 

(14 a 35 dias) 

Milho 16,11 43,63 
Milho gelatinizado  15,00 - 
Farelo de biscoito 20,0 6,00 
Açúcar 0,21 2,60 
Dextrina 4,10 2,20 
Produto lácteo2 3,16 1,50 
Produto lácteo3 5,00 4,00 
Farelo de soja (46%) 31,02 33,71 
Óleo de soja - 1,27 
Fosfato bicálcico  1,88 1,59 
Calcário calcítico - 0,42 
Sal comum 0,40 0,40 
NaHCO3 0,25 0,20 
L-Lisina.HCl (78%) 0,55 0,40 
DL-Metionina (99%)  0,31 0,23 
L-Treonina (98,5%)  0,20 0,11 
L-Triptofano (98%)  0,02 - 
Cloreto de colina (60%) 0,10 0,04 
Premix vitamínico e mineral4 0,20 0,20 
Inerte e/ou promotor do 
crescimento 

1,50 1,50 

Valores calculados (%)   

Energia metabolizável (MJ/kg) 14,57 14,15 
Proteína Bruta  20,23 20,63 
Cálcio 0,85 0,83 
Fósforo total 0,71 0,66 
Fósforo disponível  0,51 0,45 
Lisina digestível 1,46 1,37 
Met+cis digestível 0,83 0,79 
Triptofano digestível 0,88 0,82 
Treonina digestível 0,25 0,24 
Lactose 10,00 5,00 
1Dieta comercial - Master Nutrição Animal®  
2Prius L72 - Auster Nutrição Animal Ltda. 
3Start-pro 20 - Auster Nutrição Animal Ltda. 
4Quantidades por kg de ração: 50 mg de manganês; 160 mg de zinco; 246 mg de 
ferro; 14 mg de cobre; 1,5 mg de iodo; 15.000 UI de vitamina A; 3.000 UI de vitamina 
D3; 110 UI de vitamina E; 5,5 mg de vitamina K3; 4,4 mg tiamina; 9,2 mg de 
riboflavina; 6,6 mg piridoxina; 38 μg de vitamina B12; 1,6 mg de ácido fólico; 27 mg 
de ácido pantotênico; 44 mg de niacina; 0,14 mg de biotina; 0,36 mg de selênio. 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
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Tabela 3. Peso vivo inicial (P1), peso vivo aos 35 dias (P35), consumo diário de 
ração (CDR), ganho diário de peso (GDP), conversão alimentar (CA), pH 
do conteúdo digestório e ocorrência de diarreia (OF) para o período de 1 
a 35 dias de experimentação 

Variáveis 
Tratamentos1  

EPM² P-valor 
ANT 0 500 1000 1500  

P1 (kg)  5,64 5,65 5,66 5,65 5,65  ••• ••• 
P35 (kg)  14,85 16,99 16,30 14,84 16,66  0,078 0,10 
CDR (g)  497,82 557,29 543,14 478,88 538,84  103,9 0,14 
GDP (g)  321,23 311,56 345,53 308,65 323,79  34,88 0,36 
CA  1,71 1,80 1,72 1,61 1,90  0,001 0,16 
Estômago 3,66 2,96 4,27 2,30 2,41  0,07 0,09 

Jejuno 6,12 6,14 6,21 6,19 6,33  0,001 0,26 

Ceco 5,92 6,23 6,20 6,15 5,98  0,004 0,46 

OF (%)  36,00 37,50 37,83 38,17 28,00  2,692 0,25 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
²Erro Padrão da Média.   

••• Não se aplica dado numérico. 
 
 
Tabela 4. Médias de altura das vilosidades (AV, μm), de profundidade das criptas 

(PC, μm), da relação altura de vilosidade/profundidade de cripta (AV/PC) 
e densidade de vilos do duodeno e do jejuno dos leitões, para os 
períodos de 1 a 35 dias em função dos tratamentos 

Variáveis 
Tratamentos1  

EPM² P-value 
ANT 0 500 1000 1500  

Duodeno         
AV (μm)  225,95 221,22 220,80 246,67 233,17  57,19 0,83 
PC (μm)  106,13 96,21 95,90 106,64 101,40  7,05 0,56 
AV/PC  2,20 2,26 2,34 2,42 2,38  0,001 0,37 
DV 25,44c 33,75ab 39,56a 18,29c 26,56bc  0,81 0,00 
Jejuno         
AV (μm)  271,44 235,60 229,13 251,15 235,17  69,18 0,56 
PC (μm)  120,93 101,90 111,17 120,28 106,37  11,62 0,39 
AV/PC  2,32 2,42 2,16 2,24 2,27  0,001 0,13 
DV 32,75 32,22 28,89 27,00 37,50  2,55 0,31 

Letras diferentes na linha indicam diferença entre os valores significativa pelo teste 
Tukey (5%). 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
²Erro Padrão da Média. 
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Tabela 5. Médias das contagens de microrganismos (log UFC/g de conteúdo do 
intestino) de leitões, para o período de 1 a 35 dias em função dos 
tratamentos 

Variáveis 
Tratamentos1  

EPM² P-value 
ANT 0 500 1000 1500  

Jejuno         

Contagem Bact. Total 17,0 21,0 18,5 12,5 21,0  21,05 0,43 

Enterobácterias 15,0 20,0 17,5 17,0 20,5  16,66 0,53 

Lactobacilos 13,0b 22,5a 23,0a 12,0b 19,5ab  19,47 0,06 

Ceco         

Contagem Bact. Total 11,13 11,11 11,26 11,05 11,21  20,25 0,49 

Enterobácterias 10,98 10,10 10,94 10,32 11,04  20,48 0,28 

Lactobacilos 11,13 10,95 10,97 10,99 11,15  20,31 0,69 

Letras diferentes na linha indicam diferença significativa entre os valores pelo teste 
Friedman (6%). 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
²Erro Padrão da Média.  
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Tabela 6. Perfil de resistência (%) aos antimicrobianos de cepas E. coli isoladas do 
jejuno e ceco de leitões em função dos tratamentos 

Jejuno 

Antibióticos Tratamentos e nº de cepas isoladas1 

ANT (1) 0 (2) 1500 (1) 

Amicacina 100 0 0 

Ampicilina 0 50 100 

Cefalexina 0 50 100 

Cloranfenicol 0 50 100 

Enrofloxacina 0 0 0 

Estreptomicina 0 0 0 

Florfenicol 0 50 0 

Gentamicina 100 0 0 

Neomicina 0 0 100 

Norfloxacina 0 0 0 

Sulfazotrim 0 100 100 

Tetraciclina 100 50 100 

Trimetoprim 100 50 100 

Ceco 

Antibióticos Tratamentos e nº de cepas isoladas1 

ANT (2) 0 (7) 1500 (11) 

Amicacina 0 14,29 9,09 

Ampicilina 50 57,14 72,73 

Cefalexina 0 42,86 27,27 

Cloranfenicol 50 42,86 63,64 

Enrofloxacina 0 14,29 18,18 

Estreptomicina 50 28,57 27,27 

Florfenicol 100 42,86 45,45 

Gentamicina 0 28,57 18,18 

Neomicina 0 0 18,18 

Norfloxacina 100 0 18,18 

Sulfazotrim 100 57,14 72,73 

Tetraciclina 50 42,86 63,94 

Trimetoprim 0 57,14 72,73 
1ANT=Antimicrobiano; 0 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
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Figura 1. Eletronmicrografia de varredura do duodeno dos leitões dos tratamentos antimicrobiano (ANT), 0, 500, 1000 e 1500 ppm 
de óleo essencial de aroeira.   
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Figura 2. Eletronmicrografia de varredura do jejuno dos leitões dos tratamentos antimicrobiano (ANT), 0, 500, 1000 e 1500 ppm de 
óleo essencial de aroeira.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Peso vivo (kg) dos animais do 1º e do 35º dia do período 

experimental, considerando a média da unidade experimental 

Dias de experimento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

1º dia 

1 6,93 6,97 6,99 6,96 6,92 

2 6,13 6,13 6,14 6,14 6,13 

3 5,77 5,75 5,75 5,75 5,76 

4 5,38 5,40 5,40 5,38 5,38 

5 5,09 5,04 5,06 5,08 5,08 

6 4,57 4,59 4,60 4,59 4,58 

Média 5,64 5,65 5,66 5,65 5,64 

       

35º dia 

1 20,44 17,10 20,53 20,48 15,50 

2 15,82 16,36 17,34 14,36 20,49 

3 15,95 17,64 15,32 15,21 18,22 

4 13,07 19,25 17,03 15,23 16,64 

5 14,76 16,88 15,96 14,07 13,37 

 
6 14,66 13,26 15,82 15,31 15,72 

Média 15,78 16,75 17,00 15,78 16,66 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
 

APÊNDICE B - Consumo diário de ração (g) no período de 1 a 35 dias, 

considerando a média da unidade experimental 

Dias de experimento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

1º ao 35º dia 

1 657,66 575,83 607,51 594,95 477,45 

2 523,97 510,39 511,53 470,15 632,28 

3 512,80 541,54 502,82 469,98 547,10 

4 393,85 626,74 540,16 478,92 514,41 

5 489,45 531,96 469,04 467,74 439,43 

6 465,06 407,57 627,81 507,61 622,34 

Média 507,13 532,34 543,15 498,23 538,83 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
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APÊNDICE C - Ganho diário de peso (g) no período de 1 a 35 dias, considerando a 

média da unidade experimental 

Dias de experimento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

1º ao 35º dia 

1 435,14 289,81 414,21 423,12 307,62 

2 326,34 314,99 300,19 285,70 329,73 

3 322,74 354,17 316,99 290,27 314,76 

4 249,05 429,94 365,10 310,84 347,92 

5 312,59 321,16 356,10 319,20 267,66 

6 323,26 277,66 320,61 337,24 318,91 

Média 328,19 331,29 345,53 327,73 314,43 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
 

APÊNDICE D - Conversão alimentar no período de 1 a 35 dias, considerando a 

média da unidade experimental 

Dias de experimento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

1º ao 35º dia 

1 1,63 2,13 1,65 2,44 1,74 

2 1,65 1,66 1,68 1,66 2,04 

3 1,80 1,97 1,94 1,62 1,90 

4 1,78 1,54 1,57 1,57 1,53 

5 1,71 3,02 1,43 1,50 1,89 

6 1,72 1,70 2,04 1,68 1,94 

Média 1,72 2,00 1,72 1,74 1,84 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
 

APÊNDICE E - Média da frequência de diarreia (percentagem de dias com diarreia), 

por unidade experimental, no período de 1 a 35 dias de 

experimentação 

Dias de experimento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

1º ao 35º dia 

1 42 36 39 36 40 

2 30 45 45 48 21 

3 36 38 45 34 15 

4 36 36 45 30 30 

5 42 9 28 36 44 

6 30 40 25 45 18 

Média 35,97 34,18 37,69 38,35 27,95 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
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APÊNDICE F - Valores de pH do estômago, do jejuno e do ceco dos leitões 

Dia de experimento Segmento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

35º dia Estômago 

1 2,68 4,42 5,69 1,33 1,45 

2 5,29 2,48 6,88 1,62 2,80 

3 5,39 2,94 5,89 2,69 3,28 

4 3,72 1,93 2,02 2,83 3,16 

5 3,31 1,71 3,08 2,98 6,11 

6 1,56 4,26 2,04 2,33 1,37 

Média 3,66 2,96 4,27 2,30 3,03 

        

35º dia Jejuno 

1 6,20 6,37 6,20 6,15 6,36 

2 6,17 5,89 6,13 6,67 5,44 
3 6,04 5,85 6,83 6,24 6,22 
4 6,00 6,42 6,34 6,24 6,35 
5 6,26 6,13 6,04 6,07 6,20 
6 6,03 6,19 6,33 6,23 6,50 

Média 6,12 6,14 6,31 6,27 6,18 
        

35º dia Ceco 

1 5,45 6,25 6,17 6,49 5,23 

2 5,96 6,42 5,96 6,00 5,72 
3 6,20 6,10 5,80 6,26 6,16 
4 5,96 6,15 7,05 6,15 6,54 
5 5,53 6,43 5,72 6,12 5,94 
6 6,42 6,01 6,46 6,22 6,27 

Média 5,92 6,23 6,19 6,21 5,98 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
 

APÊNDICE G - Densidade de vilosidades (DV) do duodeno e do jejuno dos animais 

abatidos ao final do período experimental  

Dias de experimento Segmento Bloco 
Tratamentos1 

ANT 0 500  1000  1500  

35º dia  Duodeno 

1 29,33 30,33 41,33 17,67 32,00 

2 30,67 48,67 38,33 19,67 27,67 

3 16,33 33,33 39,00 30,00 20,00 

Média 25,44 37,44 39,56 22,44 26,56 

        

35º dia Jejuno 

1 32,33 41,33 36,00 18,67 35,33 

2 29,67 32,67 37,00 28,67 46,00 
3 42,00 22,67 13,67 33,67 37,00 

Média 34,67 32,22 28,89 27,00 39,44 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
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APÊNDICE H - Valores de altura de vilosidade (AV μm), profundidade de cripta (PC 

μm) e relação altura de vilosidade/profundidade de cripta (AV/PC) do 

duodeno e do jejuno dos animais abatidos ao final do período 

experimental 

Tratamentos1 Bloco 
AV 

Duodeno 
PC 

Duodeno 
AV:PC 

Duodeno 
AV 

Jejuno 
PC 

Jejuno 
AV/PC 
Jejuno 

ANT 

1 185,83 97,00 1,91 323,31 147,45 2,28 
2 186,63 89,20 2,21 241,24 104,83 2,33 
3 276,29 117,70 2,44 214,20 92,94 2,40 
4 217,10 106,21 2,19 222,19 102,54 2,27 
5 219,11 108,51 2,10 265,52 131,97 2,08 

 6 270,75 118,19 2,35 362,18 145,83 2,59 
 Média 225,95 106,14 2,20 271,44 120,93 2,33 
        

0 
 

1 232,48 98,71 2,42 205,71 88,88 2,46 
2 256,03 124,29 2,16 301,56 125,89 2,48 
3 212,60 96,82 2,28 277,15 121,40 2,33 
4 184,14 83,53 2,30 180,26 72,02 2,62 
5 220,87 105,77 2,14 213,28 101,33 2,19 
6 - - - - - - 

 Média 221,23 101,82 2,26 235,59 101,90 2,42 
        

500 

1 177,78 76,74 2,32 230,35 109,56 2,27 
2 149,98 69,62 2,22 223,55 104,37 2,20 
3 250,00 101,89 2,54 284,08 113,80 2,57 
4 234,11 106,18 2,20 233,62 116,58 2,12 
5 272,50 114,44 2,43 241,70 115,45 2,14 
6 240,44 106,53 2,35 216,43 107,28 2,05 

 Média 220,80 95,90 2,34 238,29 111,17 2,23 
        

1000 

1 238,34 89,92 2,73 296,16 133,00 2,35 
2 197,42 86,27 2,31 182,52 83,68 2,26 
3 212,53 100,19 2,21 278,84 137,36 2,11 
4 299,41 124,95 2,58 220,91 107,64 2,22 
5 219,79 94,55 2,37 277,08 146,16 1,94 
6 312,51 143,97 2,32 251,41 113,82 2,27 

 Média 246,67 106,64 2,42 251,10 121,57 2,18 
        

1500 

1 206,28 74,66 2,82 202,08 94,02 2,22 
2 249,16 102,70 2,46 222,57 108,62 2,12 
3 276,67 119,81 2,47 276,13 120,16 2,40 
4 261,49 101,87 2,61 221,75 95,80 2,38 
5 224,30 117,59 1,97 267,38 108,59 2,44 
6 181,10 91,74 1,99 221,10 111,01 2,08 

 Média 233,17 101,40 2,39 235,17 106,37 2,27 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira. 
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APÊNDICE I - Média da contagem de microrganismos (log UFC/g de conteúdo do 

intestino), por unidade experimental, ao 35º dia de experimentação  

Tratamentos1 Bloco 
CBT2 

Jejuno 
Enter3 
Jejuno 

Lacto4 
Jejuno 

CBT2 
Ceco 

Enter3 
Ceco 

Lacto4 
Ceco 

ANT 

1 0 0 0 10,77 10,08 10,79 
2 9,30 0 9,00 11,40 11,40 11,21 
3 9,48 0 0 10,62 11,40 11,40 
4 9,30 0 9,00 11,40 10,34 11,30 
5 0 0 0 11,25 10,00 10,94 

 6 0 0 0 10,60 10,54 10,63 
 Média 4,68 0,00 3,00 11,01 10,63 11,04 
        

0 
 

1 0 0 0 10,66 9,60 10,63 
2 11,37 11,40 10,28 11,35 10,20 11,28 
3 0 0 0 10,66 0 10,49 
4 9,30 0 9,00 11,28 10,36 11,08 
5 10,04 9,00 9,78 11,40 10,20 10,94 
6 9,48 0 9,30 10,23 10,23 10,78 

 Média 6,70 3,40 6,39 10,93 8,43 10,87 
        

500 

1 9,00 0 9,00 11,40 9,85 11,19 
2 9,30 0 9,48 11,40 11,40 10,76 
3 0 0 9,48 10,85 9,30 10,78 
4 9,00 0 0 11,24 11,40 11,40 
5 0 0 9,00 11,32 9,48 10,99 
6 9,48 9,00 9,48 11,16 10,20 10,98 

 Média 6,13 1,50 7,74 11,23 10,27 11,01 
        

1000 

1 0 0 0 10,04 0 10,00 
2 0 9,60 9,00 11,17 10,45 10,99 
3 0 0 0 10,41 9,70 10,75 
4 0 0 0 11,32 10,76 11,30 
5 10,23 0 0 11,29 9,90 10,98 
6 9,00 0 9,00 10,94 10,41 11,11 

 Média 3,21 1,60 3,00 10,86 8,54 10,85 
        

1500 

1 9,00 10,36 0 10,90 0 10,77 
2 0 0 9,48 11,40 11,17 11,40 
3 9,48 0 9,00 11,16 10,23 11,31 
4 9,00 0 9,00 9,30 0 0 
5 10,41 9,30 9,30 11,40 11,40 11,40 
6 9,30 0 0 11,40 11,40 10,88 

 Média 7,87 3,28 6,13 10,93 7,37 9,29 
1ANT=Antimicrobiano; 0; 500 ; 1000 e 1500 ppm de óleo essencial de aroeira; 
2Contagem bacteriana total; 3Enterobácterias; 4Lactobacillus. 
 


