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RESUMO 
 

Foram realizados dois experimentos, com o objetivo de avaliar a utilização de óleos 
de copaíba e sucupira como aditivo antimicrobiano na ração de frangos de corte, 
com baixo desafio. No experimento 1 foram alojados 600 pintos machos, Cobb500, 
com um dia de idade em boxes com cama reutilizada. O delineamento foi 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (ração sem aditivos; ração com 
avilamicina; ração com óleo de copaíba e ração com óleo de sucupira), com seis 
repetições de 25 aves cada. Foi avaliado o desempenho e aos 40 dias de idade foi 
coletado o intestino para a biometria e a histomorfometria. No Experimento 2 foram 
alojados 360 pintos machos Cobb500, em baterias. O delineamento foi em blocos ao 
acaso, sendo o sexo blocado, com cinco tratamentos (grupo de aves não desafiadas 
alimentadas com ração sem aditivos e grupos de aves desafiadas alimentadas com 
ração sem aditivos; ração com avilamicina; ração com óleo de sucupira e ração com 
óleo de copaíba), com seis repetições de 12 aves cada. O desafio foi realizado com 
a inoculação no inglúvio de 0,5 mL de solução salina esterilizada a 0,85% contendo 
2,7 x 106 UFC/mL de Salmonella Enteritidis. Foi avaliado o desempenho e os 
coeficientes de metabolização dos nutrientes das rações. Aos 14 e 35 dias foi 
avaliado a biometria do intestino, fígado, baço e bursa de Fabricius e a 
histomorfometria do intestino. Foi realizada pesquisa de Salmonella Enteritidis, em 
fragmentos de baço e fígado aos 14 dias de idade e baço, fígado e tonsilas cecais 
aos 35 dias de idade e semanalmente em suabes cloacais. Os dados de 
desempenho, metabolização dos nutrientes da ração, histomorfometria e biometria 
dos órgãos foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 
pelo teste Tukey (5%).Para a pesquisa de Salmonella Enteritidis foi aplicada a 
frequência simples (percentagem). No Exp.1 a adição de 0,5g/kg de ração, do óleo 
de sucupira, piorou o desempenho em relação aos outros tratamentos, e a adição de 
2g/kg de ração, do óleo de copaíba, e uso da avilamicina não influenciaram o 
desempenho. O desenvolvimento intestinal não foi influenciado pela adição dos 
aditivos. No Exp. 2, aos 21dias de idade, a adição do óleo de sucupira resultou em 
pior desempenho em relação ao grupo sem desafio alimentados com rações sem 
aditivos. Aos 28 dias de idade, o óleo de sucupira piorou o desempenho em relação 
aos grupos sem aditivo e com antibiótico. A adição do óleo de copaíba não melhorou 
o desempenho das aves. A metabolização da matéria seca e extrato etéreo e a 
retenção do nitrogênio e do extrato etéreo no grupo alimentado com ração com 
inclusão dos óleos de copaíba ou sucupira foram semelhantes ao grupo com 
antibiótico, no entanto, óleo de sucupira promoveu redução da metabolização do 
nitrogênio. Dietas contendo óleo de copaíba ou sucupira promoveram peso de baço 
e bursa de Fabricius semelhante ao obtido com dietas contendo antibiótico. A 
inclusão do óleo de copaíba não melhorou o desenvolvimento intestinal, já a 
inclusão de óleo de sucupira promoveu maior altura de vilos do duodeno em relação 
ao grupo que recebeu avilamicina, aos 35 dias de idade. Houve menor frequência de 
isolamento de Salmonella Enteritidis no baço e em suabes cloacais com a adição do 
óleo de copaíba em relação ao grupo com antibiótico e ao grupo com óleo de 
sucupira. O óleo de sucupira nessa dosagem não é recomendado, pois prejudica o 
desempenho, e o óleo de copaíba não promoveu melhoras. 
  

Palavras-chave: aditivos, fitogênicos, frangos de corte 
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ABSTRACT 
 

Two experiments were conducted with the objective of evaluating Copaiba and 
Sucupira oils as an antimicrobial additive in broiler feed with low challenge. In 
Experiment 1, 600 one-day-old male chicks, Cobb500, were housed in boxes with 
reused litter. The design was completely randomized with four treatments (feed 
without additives; feed with avilamycin; feed with Copaiba oil and feed with 
Sucupira oil), with six replicates of 25 poultries each. Performance was evaluated 
and at 40 days of age intestine was collected to biometrics and histomorphometry. 
In Experiment 2, 360 Cobb500 male chicks were housed in batteries. The design 
was in randomized blocks, with the blocked sex, with five treatments (non-
challenged poultries group fed without additives and groups of challenged 
poultries fed without additives; diet with avilamycin; diet with Sucupira oil and diet 
with Copaiba oil), with six replicates of 12 poultries each. The challenge was 
performed with the crop inoculation of 0.5 ml of sterile saline 0.85% containing 2.7 
x 106 CFU / mL Salmonella Enteritidis. Performance and feed metabolization 
nutrients coefficient have been reported. Biometrics of the intestine, liver, spleen 
and bursa of Fabricius and histomorphometry of the intestine were evaluated at 14 
and 35 days. Salmonella Enteritidis research was performed in fragments of 
spleen and liver at 14 days of age and spleen, liver and cecal tonsils at 35 days of 
age and weekly in cloacal swabs. Performance data, feed nutrients 
metabolization, histomorphometry and biometry of the organs were subjected to 
variance analysis and averages were compared by Tukey test (5%). For the 
Salmonella Enteritidis research simple frequency (percentage) was applied. In 
Experiment 1 the addition of 0.5g/kg diet, the Sucupira oil worsened performance 
compared to other treatments, and the addition of 2g/kg diet of Copaiba oil, and 
use of avilamycin did not influence performance. The intestinal growth was not 
influenced by the addition of additives. In Experiment 2 at 21 days of age, the 
addition of Sucupira oil resulted in worse performance compared to the group 
without challenge fed diets without additives. At 28 days of age, Sucupira oil 
worsened performance for the groups without additive and with antibiotic. The 
addition of Copaiba did not improve broiler performance. Metabolism of dry matter 
and ethereal extract, and nitrogen retention and ethereal extract in the group fed 
with the diet with inclusion of Copaiba or Sucupira oils were similar to groups with 
antibiotics, however, Sucupira oil promoted nitrogen metabolism reduction. Diets 
containing Copaiba oil or Sucupira oil promoted weight of spleen and bursa of 
Fabricius similar to that obtained with diets containing antibiotic. The inclusion of 
the Copaiba oil did not improve intestinal development, yet inclusion of Sucupira 
promoted greater duodenum villus height compared to the group receiving 
avilamycin at 35 days old. There was a lower Salmonella Enteritidis isolation 
frequency in the spleen and cloacal swabs with the addition of Copaiba oil in 
relation to the antibiotic group and the group with Sucupira oil. This Sucupira oil 
dosage is not recommended, since it impairs performance, and Copaiba oil did not 
promote improvements. 
 

Keywords: additives, phytogenic, broilers



1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Na avicultura industrial, os antimicrobianos são aditivos utilizados na 

ração para se obter melhores índices zootécnicos, controlando agentes 

patogênicos, buscando que haja o aumento do ganho de peso e melhora na 

conversão alimentar, além de reduzir a mortalidade. 

Os antimicrobianos são utilizados desde a década de 50 na produção 

animal com o objetivo de melhorar o desempenho. No entanto, seu uso tem sido 

bastante criticado, por estar associado à seleção de cepas bacterianas resistentes 

aos antibióticos utilizados para o tratamento de infecções, principalmente alguns 

gêneros como a Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli e 

Enterococcus spp. (HASHEMI & DAVOODI, 2011). 

Por essa razão, alguns mercados consumidores, principalmente os da 

União Européia, proibiram o uso de antimicrobianos melhoradores do 

desempenho na alimentação animal desde 2006, sendo permitido somente com 

finalidades terapêuticas (CASTANON, 2007). Como os países Europeus são um 

dos principais importadores de frangos, de certa forma, influenciaram países 

exportadores, como o Brasil, que já tem alguns de seus antimicrobianos proibidos.  

Diante das exigências impostas pelo mercado externo e a crescente 

preocupação da população em consumir alimentos considerados saudáveis e 

seguros, um dos maiores desafios para o setor avícola tem sido o de encontrar 

produtos alternativos que sejam capazes de substituir os antimicrobianos 

melhoradores do desempenho com o mesmo efeito benéfico verificados nos 

antimicrobianos já consagrados (HUYGHEBAERT et al., 2011). 

Nesse sentido houve o aumento em pesquisas relacionadas a produtos 

com possibilidades para substituir os antimicrobianos. Entre as alternativas, 

encontram-se os aditivos fitogênicos como extratos, ervas, especiarias e óleos 

resultantes de espécies vegetais (LEITE et al., 2012). 

Estudos in vitro (KLUCZYNIK et al., 2010; SANTURIO et al., 2011; 

SILVÁN et al., 2012) têm demonstrado propriedades antimicrobiana dos 

fitogênicos. Além disso, outras ações têm sido relatadas, como, ação antioxidante 

(BOTSOGLOU et al., 2002), imunomoduladoras (BRUGALLI, 2003) e estimulante 

de secreções enzimáticas (OETTING, 2006). No entanto, o modo pelo qual esses 

produtos agem no organismo animal ainda não foi totalmente esclarecido. 
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Alguns estudos apontam que a adição de fitogênicos na alimentação 

de frangos melhora o equilíbrio da microbiota intestinal por meio do controle da 

carga microbiana patogênica (CAO et al., 2010; HASHEMI & DAVOODI,  2011), 

aumenta a digestibilidade e absorção dos nutrientes, pelo estímulo à atividades 

enzimáticas digestivas (TOLEDO, 2007; BEN-MAHDI et al., 2010), além de ajudar 

na redução de infecções subclínicas (TOLEDO, 2007). 

Nesse contexto, acredita-se que espécies provenientes do cerrado, um 

dos biomas mais ricos do Brasil com mais de 7.000 espécies nativas (KLINK & 

MACHADO, 2005), cujas suas potencialidades tem sido alvo de estudos na 

medicina humana, apresentem potencial para serem utilizados como 

antimicrobianos na produção avícola. Entre elas encontram-se a sucupira– 

Pterodon sp. e a copaíba – Copaifera sp. 

A sucupira é uma planta facilmente encontrada nos cerrados brasileiros 

e amplamente utilizada na medicina popular para o tratamento de reumatismo, 

dores de garganta, disfunção respiratórias, além de possuir atividades 

antiflamatórias, analgésica, depurativa, tônica (DUTRA et al., 2009) e 

antimicrobiana (SILVA et al., 2005). 

Assim, como a sucupira, a copaíba também é bastante utilizada na 

medicina popular, o óleo-resina de copaíba possui propriedades antiflamatória, 

cicatrizante (CAVALINI et al., 2005), além de atividade antimicrobiana (ZIECH et 

al., 2013). 

A inclusão de fitogênicos como antimicrobianos para elevar os índices 

de desempenho animal tem grande aceitação pelo consumidor, por serem 

considerados produtos naturais. No entanto, o grande desafio na utilização 

dessas substâncias como antimicrobianos alternativos está na identificação e 

quantificação dos efeitos exercidos pelos diferentes compostos presentes nesses 

produtos sobre o organismo animal (BARRETO et al., 2008). 

 

 

 

 
 



3 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Saúde intestinal das aves 
 

Os elevados índices de produtividade observados na avicultura 

industrial são dependentes de muitos fatores, principalmente a adequada 

obtenção dos nutrientes da ração pelo organismo da ave. Os processos de 

absorção são totalmente dependentes de mecanismos de transporte que 

acontecem na membrana das células epiteliais da mucosa intestinal (MAIORKA, 

2004). Nesse sentido, a manutenção da saúde intestinal das aves é fundamental 

para o melhor desempenho, pois possibilita a adequada obtenção de energia e 

nutrientes da ração pelo organismo (BARRETO, 2007).  

Saúde intestinal refere-se ao equilíbrio dinâmico existente entre a 

mucosa e o conteúdo luminal no intestino e suas características estruturais e 

funcionais devem estar preservadas ou mantidas dentro do esperado para uma 

determinada espécie e fase de sua vida (ITO et al., 2007). O intestino delgado é 

responsável por processos importantes ligados à sobrevivência do animal como a 

digestão e a absorção dos nutrientes da ração, além disso, o epitélio intestinal 

age como uma barreira natural, protegendo o organismo da ação de 

microrganismos patogênicos e substancias tóxicas presentes no lúmen intestinal 

(MAIORKA et al., 2009). 

Muitos fatores influenciam a redução da digestão dos alimentos e 

absorção dos nutrientes tais como: lesões nos enterócitos, presença de 

microrganismos não benéficos à saúde do hospedeiro como bactérias, fungos e 

protozoários, bem como a capacidade e a necessidade de recuperação do epitélio 

(BOROSKY, 2012). 

O trato gastrointestinal das aves é habitado por microrganismos, como: 

bactérias, fungos e protozoários, com predominância das bactérias dando origem 

a microbiota intestinal (TANNOCK, 1998). A formação da microbiota ocorre logo 

após o nascimento das aves e vai aumentando durante as primeiras semanas de 

vida (FURLAN et al., 2004). Ao longo do trato gastrointestinal, o número e a 

composição dos microorganismos da microbiota intestinal variam 

consideravelmente, pois as diferentes espécies bacterianas apresentam 

diferentes fatores que afetam seu crescimento, tais como: diferenças de pH 

luminal, tipo de alimentação, ambiente de criação, disponibilidade de oxigênio, 



4 
 

concentração de sais biliares e a presença de bacteriocinas e ácidos graxos 

voláteis (ITO et al., 2004). 

O equilíbrio da microbiota intestinal traz benefícios ao organismo como 

a produção de vitaminas (B, K, E), estímulo ao sistema imune, inibição do 

crescimento de bactérias patogênicas, redução da produção de gases, 

proporcionando com isso melhor digestão e absorção dos nutrientes. Em 

contrapartida, condições de desequilíbrio dessa microbiota podem resultar na 

proliferação de microrganismos patogênicos, infecções localizadas ou sistêmicas, 

putrefação intestinal, formação de toxinas, distúrbios hepáticos, o que 

compromete o potencial produtivo das aves (JEURISSEN et al., 2002).  

A alta densidade de alojamento associada a outros fatores de estresse 

como transporte do incubatório às granjas comerciais, vacinações e mudança de 

temperatura à que as aves estão expostas em condições normais de criação, 

podem ocasionar alteração no balanço microbiano intestinal e predispor as aves a 

diversas infecções entéricas, além de reduzir os índices de produtividade 

(ANDREATTI FILHO & SAMPAIO, 1999).   

De acordo com HAFEZ (2009), as desordens entéricas podem ser 

causadas por diversos agentes patogênicos (vírus, bactérias e parasitas) 

associados com outros microrganismos ou com algumas causas não infecciosas 

como alimentos e manejo. As doenças entéricas causam aumento da mortalidade 

e podem provocar a contaminação de produtos de origem avícola para consumo 

humano (LOS SANTOS& GIL-TURNES, 2005).  

Segundo FRANCO (2010a), em condições normais o animal tem um 

gasto em torno de 20% da energia bruta consumida para manutenção do epitélio 

intestinal, quando esses tecidos são lesionados, ocorre redução da quantidade de 

substrato digerido e absorvido pelo animal, além de resultar em maior demanda 

energética para a renovação celular. Com isso a energia que poderia estar sendo 

utilizada para a produção é direcionada para o turnover celular, refletindo em 

menor desempenho (MAIORKA, 2004).   

 

2.2 Antimicrobianos utilizados como melhoradores de desempenho 

 

Durante muitos anos, os antimicrobianos vêm sendo utilizados na 

produção animal com finalidades terapêuticas no tratamento de infecções e como 
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agentes melhoradores do desempenho, melhorando a taxa de crescimento e 

conversão alimentar (SILVA, 2008). Os melhoradores de desempenho de uso 

mais difundido na produção animal são os antibióticos e os quimioterápicos. A 

utilização desses produtos na avicultura tem confirmado sua eficácia, 

principalmente em condições de campo com maior desafio (BRUGALLI, 2003). 

O termo antibiótico (do grego anti=contra bio=vida) foi proposto por 

Waksman em 1942, como definição de substâncias produzidas por 

microorganismos como: fungos, leveduras ou bactérias com capacidade de 

eliminar ou inibir o crescimento de outros microorganismos causadores de 

doenças. Por sua vez, os quimioterápicos são substâncias químicas sintetizadas 

em laboratórios, atuando no organismo animal de forma seletiva sobre o agente 

causador do processo infeccioso, sem causar efeito nocivo ao hospedeiro 

(PALERMO-NETO, 2007). 

Os antimicrobianos podem ser classificados em dois grupos de acordo 

com a sua ação biológica: bactericidas e/ou bacteriostáticos. O efeito bactericida 

ocorre quando as substâncias agem causando morte de bactérias, e o efeito 

bacteriostático, acontece quando as substâncias inibem o crescimento ou a 

reprodução das bactérias (BUTOLO, 2002).  

A ação dos antimicrobianos melhoradores do desempenho está 

associada à modificação na microbiota intestinal, promovendo maior equilíbrio da 

população microbiana, pela redução de microorganismos produtores de toxinas 

no lúmen intestinal (ALMEIDA, 2012). A diminuição desses agentes patogênicos 

melhora a absorção de nutrientes e, consequentemente, aumenta o ganho de 

peso do animal. 

 Em função da modificação da microbiota intestinal, alguns 

mecanismos que explicam a ação dos antimicrobianos como melhoradores do 

desempenho são propostos: inibem a infecção subclínica endêmica, diminuem a 

produção de metabólitos produzidos por microorganismos que deprimem o 

crescimento animal, reduzem o uso de nutrientes pelos microorganismos, redução 

do número de microorganismos produtores de toxinas, proporcionando menor 

irritação à mucosa intestinal (ZUANON et al., 1998; DIBNER & RICHARDS, 2005; 

NIEWOLD, 2007).  
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 A eficácia do uso de antimicrobianos melhoradores do desempenho 

animal é comprovada e bem documentada na literatura. Entretanto, o uso de 

antibióticos com o objetivo de melhorar o desempenho tem sido alvo de discussão 

por estar associado ao surgimento de bactérias resistentes (HASHEMI & 

DAVOODI, 2011). A resistência bacteriana se desenvolve quando as bactérias 

sobrevivem mesmo sendo expostas aos antibióticos que normalmente eliminam a 

população microbiana. Normalmente, ocorre mutação espontânea recombinação 

de genes permitindo a sobrevivência das bactérias expostas aos antimicrobianos 

(MOTA et al., 2005). 

Estudos têm sido realizados buscando identificar as bactérias 

resistentes aos antimicrobianos em produtos de origem animal. MANTILLA et al. 

(2008) verificaram que 24 cepas de Listeria spp., isoladas de carne moída bovina 

e submetidas a testes frente a 15 antimicrobianos, apresentaram resistência a 

seis antimicrobianos testados (clindamicina, oxaciclina, gentamicina, sulfazotrim, 

cefoxitina e a ampicilina). FRANCO et al. (2010b) observaram que, das 17 cepas 

de Escherichia coli isoladas de carne e fezes suínas submetidas a testes frente 24 

antimicrobianos, 100% foram sensíveis apenas a dois antibióticos e 100% foram 

resistentes a sete antibióticos. 

RISTOW et al. (2010), estudando a influência da administração dos 

antimicrobianos colistina, enrofloxacina, gentamicina e neomicina na prevalência 

da resistência antimicrobiana de 50 cepas de Escherichia coli isolados da carcaça 

e órgãos de frangos, verificaram que 10% das cepas estudadas foram resistentes 

a colistina, 70% a enrofloxacina, 30% a gentamicina e 40% a neomicina. 

A preocupação com a resistência bacteriana levou países da 

Comunidade Européia, em 1999, a proibir o uso de cinco antibióticos promotores 

de crescimento (avoparcina, bacitracina de zinco, espiramicina, virginiamicina e 

tilosina) e em janeiro de 2006 a banir totalmente o uso de antimicrobianos na 

dieta para frangos de corte e outras espécies animais (MEDEIROS et al., 2009). 

Dessa forma, os países que querem continuar exportando seus produtos estão 

buscando se adequar a legislação vigente. 

Apesar de não existirem estudos conclusivos a respeito da resistência 

bacteriana, a restrição/proibição ao uso de antimicrobianos tornou-se tendência 

mundial. O Brasil como maior exportador de carne de frango no mundo tem 
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buscado atender as exigências de mercado e garantir a segurança alimentar dos 

consumidores brasileiros e, dessa forma, proibiu o uso de alguns aditivos 

melhoradores de desempenho para aves e suínos, são eles, a saber: avorpacina 

(Ofício Circular DFPA n°. 047/1998), tetraciclinas e sulfonamidas sistêmicas 

(Instrução normativa nº. 26/2009), arsenicais e antimoniais (Portaria nº. 31/2002), 

clorafenicol e nitrofurazona (Instrução normativa nº. 09/2003), espiramicina e 

eritromicina (Instrução normativa nº. 14/2012). 

Os aditivos melhoradores de desempenho atualmente permitidos no 

mercado brasileiro para aves e suínos são: avilamicina, bacitracina de zinco, 

colistina, enramicina, clorexidina, flavomicina, halquinol, lincomicina, enramicina, 

clorexidina, tilosina e virginiamicina (BRASIL, 2013). 

As alternativas aos melhoradores do desempenho que vem mostrando 

resultados semelhantes aos antibióticos incluem: probióticos, prebióticos, ácidos 

orgânicos, enzimas (BRUMANO & GATTÁS, 2009), além de extratos e óleos de 

plantas que tem demonstrado grande potencial como substitutos naturais aos 

antimicrobianos (FLEMMING, 2010). 

De acordo com TOLEDO et al. (2007), a retirada dos melhoradores de 

desempenho da dieta leva a redução de 3 a 7% do desempenho total da ave e 

aumento da mortalidade, resultando em menor lucratividade para o setor. Além 

disso, pode resultar no aumento da utilização de antibióticos com finalidades 

terapêuticas (TOLEDO et al., 2009). 

HUYGHEBAERT et al. (2011) afirmaram que dificilmente os produtos 

alternativos serão capazes de compensar totalmente a retirada dos 

antimicrobianos melhoradores do desempenho da produção animal, e que 

algumas dessas estratégias apenas ajudarão a compensar parcialmente, mas não 

substituir os antibióticos e quimioterápicos. 

 

2.3 Uso de aditivos fitogênicos na avicultura 

 

Com a expansão da avicultura industrial, houve aumento substancial 

na quantidade de aves, que passaram a ser criadas em altas densidades, e essa 

situação favoreceu a instalação, a multiplicação e a disseminação de agentes 

patogênicos nos ambientes criatórios. Além disso, práticas de manejo que 

http://pt.engormix.com/mbr-18182/jose-sidney-flemming
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reduzissem os custos operacionais foram adotadas, como a reutilização da cama 

por um número maior de lotes, e intervalos menores de vazio sanitário entre um 

lote e outro, tendo como consequência a multiplicação de microorganismos 

patogênicos, fazendo com que as aves vivam em constante desafio. 

Esse cenário intensificou os problemas sanitários enfrentados pelas 

aves, refletindo em aumento do uso de antibióticos para evitar o aparecimento e 

disseminação de processos infecciosos no plantel que possam comprometer o 

desempenho final dos animais (ALMEIDA, 2012).  

Os aditivos fitogênicos são produtos originados das plantas e vem 

ganhando espaço cada vez maior em pesquisas relacionadas à nutrição animal.  

Esse grupo de aditivos inclui ervas, especiarias, além de óleos essenciais, óleo-

resina e extratos vegetais e, quando adicionados à ração, podem promover 

melhorias tanto no desempenho como também na qualidade do produto final 

obtido a partir desses animais (WINDISCH et al., 2008). 

Desde a antiguidade, as propriedades terapêuticas de plantas 

medicinais são conhecidas e uma de suas atividades farmacológicas mais 

estudadas nos últimos anos tem sido a antimicrobiana, devido a crescente 

preocupação com a resistência bacteriana.  

Os aditivos fitogênicos possuem uma série de compostos bioativos 

produzidos pelo metabolismo secundário das plantas. Entre eles estão: os 

terpenóides (monoterpenos, sesquiterpenos e esteróides), os compostos fenólicos 

e polifenólicos (taninos, flavonas, quinonas, cumarinas), glicosídeos e alcalóides 

(como álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, éteres, lactonas), saponinas e 

flavonoides (SHER, 2009). Esses compostos são variáveis ao longo da planta e 

da espécie. 

A composição dessas substâncias nas diferentes partes das plantas é 

afetada pela época da colheita, pelas condições ambientais (clima, solo, estação 

do ano), pela idade da planta, por fatores genéticos, pelo estágio de 

desenvolvimento e pelo método de extração. Dessa forma, mesmo a planta sendo 

da mesma espécie, pode apresentar composição química diferente (DORMAN & 

DEANS, 2000). 

Os princípios ativos produzidos pelas plantas são armazenados 

durante todo o seu período de crescimento e desempenham papel importante na 
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relação das plantas com o meio ambiente. Assim, possuem papel na defesa 

contra microorganismos e predadores, atração de insetos e outros agentes 

polinizadores, proteção contra estresses abióticos que estão relacionados às 

modificações de temperatura, ao conteúdo de água no solo, à exposição aos raios 

ultravioleta, à deficiência de nutrientes e de minerais (PROBST, 2012).  

Os efeitos benéficos dos fitogênicos estão associados às diversas 

classes de princípios ativos, conferindo-lhes atividade antimicrobiana, antifúngica, 

antiviral, anti-séptica, antiflamatória e antioxidante (BURT, 2004; TOLEDO et al., 

2009). Além disso, podem agir estimulando enzimas digestivas e pancreáticas, 

modulando a microbiota intestinal e melhorando a resposta imune (BRUGALLI, 

2003; JANG et al., 2007). 

Os fitogênicos possuem certa vantagem sobre os antimicrobianos 

tradicionais, pois seus princípios ativos podem apresentar efeitos sinérgicos e, 

com isso, suas atividades são potencializadas quando usados em combinação 

(BURT, 2004). Outra vantagem seria a rápida metabolização dos compostos 

ativos presentes nos fitogênicos. Quando adicionados à ração animal, os 

componentes ativos resultantes do metabolismo secundário das plantas são 

absorvidos no intestino pelos enterócitos e rapidamente metabolizados pelo 

organismo, os produtos gerados podem ser excretados via urina ou eliminados na 

respiração como CO2. Esse processo faz com que o risco dos princípios ativos 

acumularem-se nos tecidos seja mínimo, quando comparados aos antibióticos 

(KOHLERT et al., 2000).  

Produtos extraídos das plantas são considerados aditivos com uma 

variedade de efeitos benéficos ao animal. Segundo HASHEMI & DAVOODI 

(2011), o mecanismo mais importante pelo qual os extratos vegetais e óleos 

essenciais beneficiam o desempenho animal está associado às modificações na 

microbiota intestinal por meio do controle de agentes patogênicos, sendo a 

capacidade digestiva melhorada no intestino delgado, relacionada ao efeito 

colateral indireto dos fitogênicos que causam a estabilização da população 

microbiana no trato gastrointestinal.  

Os efeitos dos fitogênicos na modulação de mircoorganismos 

intestinais, desempenho e imunidade de frangos de corte têm sido investigadas 

em alguns estudos. BONA et al. (2012), avaliando a inclusão de 100 ppm de um 
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composto vegetal a base de óleo essencial de orégano (carvacrol), alecrim 

(cineol), canela (cinemaldeído) e extrato de pimenta vermelha (capsaicina) para o 

controle de Salmonella, Eimeria e Clostridium perfringes em frangos de corte, 

verificaram redução de enterites especificas causadas por Eimeria máxima e 

Eimeria tenella aos 29 dias de idade, e redução na colonização de Clostridium 

perfingens no conteúdo do ceco das aves. Além disso, o composto vegetal 

proporcionou redução da excreção de Salmonella nas aves 72 horas após a 

inoculação.  

Em pesquisa realizada por AKBARIAN et al. (2013), a inclusão de 400 

mg/kg de ração  de extrato da casca de limão, extrato da casca de laranja e óleo 

essencial de Cúrcuma xanthorrhiza (ar-curcumeno, β-curcumeno, xanthorrhizol) 

foi avaliada na dieta para frangos de corte criados sob estresse térmico. Os 

autores mostraram que os extratos da casca do limão e da casca de laranja  

proporcionaram diminuição na contagem de coliformes no íleo. O óleo essencial 

de cúrcuma reduziu a contagem de coliformes no ceco em relação ao grupo 

controle. 

Em estudo avaliando extratos vegetais sobre a resposta imune de 

aves, SHIVAPPA NAYAKA et al. (2013)  verificaram aumento na contagem total 

de leucócitos de frangos de corte recebendo 8g/kg de ração de extrato em pó de 

nim (Azadirachtina indica) quando comparados com o grupo controle, grupo que 

recebeu 2g/kg de ração de cúrcuma longa (curcumina), grupo que foi 

suplementado com 0,2g/kg de ração de vitamina E e grupo que recebeu a 

combinação desses três elementos.  

CRUZ et al. (2011) verificaram que a adição de 100ppm do complexo 

contendo três diferentes extratos de pimenta (capsaicina), canela (cinemaldeído) 

e orégano (carvacrol) ou 75 e 150 ppm de extrato de alho (alicina) na dieta de 

frangos de corte de 1 a 21 dias de idade, favoreceu o desempenho das aves, 

podendo esses extratos ser  incorporados nas rações em substituição ao 

antibiótico, sem que o desempenho seja comprometido no período de 1 a 21 dias 

de idade.  

PELÍCIA et al. (2011) avaliaram a inclusão de aditivos fitogênicos 

(extrato de cúrcuma, citros, semente de uva e óleo essencial de canela-da-china, 

folhas de boldo do Chile, sementes de feno-grego) em dietas para frangos criados 
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em cama reutilizada, sobre o desempenho aos 7 e 21 dias. Os autores concluíram 

que os aditivos fitogênicos podem substituir os antibióticos melhoradores de 

desempenho em dieta para frangos sem causar prejuízos ao desempenho na fase 

inicial de criação. 

AMAD et al. (2013) verificaram  que a adição de 15g/kg de  mistura de 

óleos essenciais a base de timol e anetol, além de diferentes ervas e especiarias, 

melhorou a conversão alimentar de frangos no período de 1 a 42 dias de idade 

quando  comparados ao controle. Além disso, observaram maior relação 

vilo:cripta em frangos alimentados com esses fitogênicos. 

Também existem resultados diferentes com relação ao uso de 

fitogênicos sobre o desempenho de frangos. BARRETO et al. (2008) não 

observaram nenhum efeito do óleo essencial de  orégano, pimenta, cravo e 

canela adicionados na ração de frangos sobre o desempenho. Da mesma forma 

RIZZO et al. (2010) não observaram diferença significativa no desempenho de 

frangos no período de 1 a 42 dias de idade, alimentados com ração contendo 

1.000 ppm de um produto microencapsulado contendo 20% de extrato de cravo, 

tomilho, canela e pimenta. 

Por mais que os resultados mostrem que os fitogênicos possam ser 

uma alternativa viável para substituir os antimicrobianos melhoradores do 

desempenho, alguns cuidados devem ser tomados. O uso de produtos vegetais 

na alimentação animal está associado à toxicidade de alguns compostos. Pois, 

embora sejam considerados seguros por serem de origem natural, dependendo 

da quantidade ingerida, podem causar danos ao fígado (REED, 1995). Portando é 

muito importante a avaliação do uso de aditivos “naturais” na ração animal, 

principalmente quando se trata da dose utilizada. 

Mais pesquisas in vivo devem ser realizadas, com o objetivo de 

identificar os diferentes mecanismos de ação dos diferentes princípios ativos. 

Principalmente porque existe grande variação nos efeitos biológicos resultantes 

da utilização de produtos naturais, refletindo as diferentes abordagens 

experimentais utilizadas como: escolha das plantas, princípio ativo e adequação 

da dose (WINDISCH et al., 2008). 
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2.4 Copaíba 

 

As copaibeiras são árvores pertencentes à família Leguminosae, 

subfamília Caesalpinoideae e ao gênero Copaífera e são comumente encontradas 

na América Latina e África Ocidental e, no Brasil, podem ser encontradas na 

região Amazônica e Centro-Oeste (VEIGA JR. & PINTO, 2002). 

As árvores de Copaifera sp. são de grande porte, podendo alcançar de 

25 a 40 metros de altura, e podem viver por até 400 anos (MONTES et al., 2009). 

Popularmente, essa espécie é conhecida como: copaíba, copaibeiras, pau-de-

óleo e seu produto conhecido como óleo-de-copaíba e óleo-resina (VEIGA 

JUNIOR & PINTO, 2002). 

O óleo-resina de copaíba é um líquido transparente extraído do tronco 

das copaibeiras, possui aroma forte e sabor amargo, cuja coloração pode variar 

do amarelo ao marrom. Em sua constituição são descritos ácidos resinosos e 

compostos voláteis, têm como função promover a defesa da planta contra 

animais, fungos e bactérias (VEIGA JUNIOR & PINTO, 2002; PONTES et al., 

2003). 

As propriedades biológicas desse óleo são atribuídas às substâncias 

produzidas pelo metabolismo secundário das copaibeiras como os sesquiterpenos 

e diterpenos, com predominância de sesquiterpenos. Os sesquiterpenos 

representam mais de 90% da composição do óleo de copaíba e, por essa razão, a 

grande maioria das propriedades terapêuticas são atribuídas a esse constituinte. 

Por outro lado, os componentes presentes no óleo-resina são capazes de 

interagir sinergicamente entre si potencializando os seus efeitos (LEANDRO et al., 

2012). 

Entre os sesquisterpenos encontrados no óleo-resina de copaíba 

destacam-se o β – cariofileno, óxido de cariofileno, α – humuleno, δ – cadineno, α 

- cadinol, α - cubebene,α e β - selineno, β - elemeno, α - copaeno,trans - α - 

bergamoteno e β –bisaboleno (LEANDRO et al., 2012). Geralmente o β – 

cariofileno e o óxido de cariofileno são os componentes majoritários, 

considerando que os constituintes químicos da fração sesquiterpênica podem 

sofrer variações (ROMERO, 2007). 
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Os diterpenos relatados no óleo-resina de copaíba apresentam 

esqueletos caurano, lábdano e clerodano. Os ácidos copálico, caurenóico e 

copaíferico são algumas das estruturas descritas desses esqueletos, sendo o 

ácido copálico um diterpeno comum a todos os óleos de copaíba estudados por 

(VEIGA JR et al., 1997), podendo ser considerado como marcador biológico 

desse óleo. 

O óleo de copaíba é uma substância amplamente utilizada na medicina 

popular, indígena e em indústrias farmacêuticas, por ser uma fonte rica de 

compostos ativos com propriedades terapêuticas. Entre as propriedades 

farmacológicas encontradas nos óleos de copaíba têm sido confirmadas as 

atividades anti-inflamatória, cicatrizante e antibacteriana (MONTES et al., 2009). 

A atividade anti-inflamatória do óleo de copaíba foi avaliada por 

VIRIATO et al. (2009). Esses autores verificaram que altas diluições do óleo de 

copaíba produziu efeito inibitório no edema induzido nas patas de ratos. 

MARTINS & SILVA (2010) observaram que a aplicação do óleo-resina de copaíba 

in natura reduziu o edema e a inflamação de ferida cutânea localizada no membro 

inferior esquerdo de um homem.  

MASSON (2011) observou que o creme a 10% de óleo-resina de 

copaíba (Copaifera langsdorffii) promoveu cicatrização de úlceras cutâneas em 

orelhas de coelhos, por estímulos a fibroplasia, reepitelização, além de 

remodelamento das úlceras. Promoveu também a cicatrização de úlceras 

cutâneas localizadas na região dorsal de ratos. 

De acordo com LEANDRO et al. (2012), a atividade antimicrobiana do 

óleo-resina de copaíba é uma das características mais estudadas.  Em avaliação 

da atividade antimicrobiana do óleo-resina de copaíba (Copaifera multijuga) sobre 

bactérias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa, MENDONÇA & ONOFRE (2009) observaram que o óleo-resina de 

copaíba foi capaz de inibir o crescimento das bactérias analisadas, com 

concentração inibitória mínima de 1,56; 3,12 e 12,5% para E. coli, S. aureus e P. 

aeruginosa, respectivamente. 

PIERI et al. (2012) verificaram in vitro que o óleo de copaíba de duas 

espécies Copaifera langsdorffi e Copaifera officinalis foram capazes de inibir o 

crescimento de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri e 
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Staphylococcus aureus. ZIECH et al. (2013) verificaram atividade antimicrobiana 

do óleo-resina de copaíba (Copaíba reticulata) frente a cepas de Staphylococcus 

coagulase-positiva, com concentração inibitória mínima (CIM) a partir de 

0,164mg/mL.  

Em estudo in vitro realizado por PIERI et al. (2013), foi observado que 

o óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii) exerceu atividade antimicrobiana sobre 

bactérias do gênero Aerococcus sp., Enterococcus sp., Lactobacillus sp., de 

Lactococcus sp., Leuconostoc sp., Pasteurella sp., Staphylococcus sp. e 

Streptococcus sp. isolados de placa bacteriana canina.  

Os efeitos do óleo-resina de copaíba no desempenho de frangos foi 

avaliado por KOYAMA et al. (2013), que testou a dose de 0,2g/kg de óleo-resina 

de copaíba na ração para frangos, e não observou efeitos significativos sobre o 

desempenho.  

Existem também estudos com óleo essencial de copaíba. Os óleos 

essenciais são substâncias puras obtidas a partir de parte das plantas (folhas, 

flores, fruto, caule, sementes, raízes, brotos), por meio de processo físico 

(destilação a vapor d’água, extração por solventes, CO2 supercrítico, prensagem, 

turbodestilação e hidrodestilação) (SIMÔES & SPITZER, 2007; TOLEDO et al., 

2007). VIANA et al. (2010) observaram que frangos de corte alimentados com 

dietas contendo 0,15mL; 0,30mL ou 0,45mL/kg de óleo essencial de copaíba 

apresentaram resultados de desempenho semelhantes as aves suplementadas 

com melhorador de desempenho (virginiamicina), aos 40 dias de idade.  

De acordo com AGUILAR et al. (2013), o óleo essencial de copaíba é 

um aditivo com potencial para melhorar o desempenho quando adicionados em 

baixas concentrações na dieta de frangos. Segundo os mesmos autores a 

inclusão de 0,15mL/kg de óleo essencial de copaíba pode ser utilizada em dietas 

para frangos de corte sem comprometer o desempenho, o rendimento de abate e 

desenvolvimento dos órgãos internos. 

 

2.5 Sucupira 

 

O gênero Pterodon sp. conhecida popularmente como sucupira branca 

ou faveiro, são arvores aromáticas nativas do cerrado podendo medir de 5 a 10 
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metros de altura (LORENZI & MATOS, 2002). O Pterodon sp. pertence à família 

Fabaceae,         subfamília Faboideae, no qual são descritos quatro espécies 

brasileiras: Pterodon abruptus Benth, P. appariciori Pedersoli, P. emarginatus 

Vogel ou P. pubenscens Benth e P. polygalaeflorus Benth (HANSEN et al., 2010). 

Em suas sementes existem câmaras que armazenam o óleo aromático (LORENZI 

& MATOS, 2008). 

Os frutos em macerações hidroalcoólicas são largamente utilizados na 

medicina popular para o tratamento de dor de garganta, reumatismo e disfunções 

respiratórias (DUTRA et al., 2009). Além disso, são descritas atividades 

antiflamatória (BEZERRA et al., 2010), analgésica, leishmanicida (DUTRA et al., 

2009) e antimicrobiana (SANTOS et al., 2010). 

Estudos fitoquímicos demonstram alguns compostos presentes na 

sucupira como: flavonoides, triterpenos e esteroides. Os constituintes da sucupira 

são variáveis ao longo da planta e de acordo com a espécie. MIRANDA et al. 

(2012), ao realizarem estudo fitoquímico do extrato bruto etanólico das folhas de 

Pterodon pubescens, identificaram substancias como o α-cadinol, óxido de 

cariofileno, eudesm-4(15)-eno-1β, 6 α-diole (+)-oplopanona. 

Em análise fitoquímica das sementes de Pterodon emarginatus Vogel, 

realizada por DUTRA et al. (2012) foram  identificadas a presença de flavonóides, 

taninos, heterosídeos, saponinas, triterpenos/esteroides, óleo essencial,  

cumarinas, monoterpenos e sesquiterpenos tais como: δ-elemeno, β –elemeno, 

trans cariofileno, β-gurjunene, α-humuleno, γ-Muurolene, germacreno-D, 

biciclogermacreno, espatulenol, óxido de cariofileno  e acetato de cisfarnesil. A 

esses produtos resultantes do metabolismo secundário da sucupira são atribuídas 

às propriedades farmacológicas dessa espécie que chamam a atenção da 

população e comunidade cientifica. 

SANTOS et al. (2010)  estudaram a atividade bactericida e 

bacteriostática de extratos hidroalcoólicos e aquosos dos frutos (sementes) de 

Pterodon pubescens frente as bactérias: Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Os autores verificaram 

atividade bactericida seletiva do extrato hidroalcoólico dos frutos de Petrodon 

pubescens sobre Staphylococcus aureus, mas a aplicação do extrato aquoso não 

apresentou atividade antibacteriana. 
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BUSTAMANTE et al. (2010) verificaram que extrato etanólico bruto da 

casca de sucupira branca (Pterodon emarginatus Vogel) apresentou atividade 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e contra o fungo 

Candida albicans. 

 O óleo essencial das sementes de Pterodon emarginatus inibiu o 

crescimento de Staphylococcus aureus, com concentração inibitória mínima de 

2,5mg/mL, demonstrando atividade bactericida, as sementes de P. emarginatus 

também apresentaram atividade leishmanicida (DUTRA et al., 2009). 

Pesquisas sobre a utilização do óleo de sucupira na produção animal 

são escassos.  CASTEJON (2013) avaliou a inclusão de níveis (0,1; 0,5; 0,9 e 1,3 

g/kg) de óleo bruto de sucupira em rações para frangos de corte e concluiu que o 

óleo de sucupira pode ser utilizado nas doses de 0,1 e 0,5g/kg sem prejudicar o 

desempenho e a digestibilidade dos nutrientes, até 21 dias de idade.  

O efeito antiflamatório do óleo de sucupira foi observado por BEZERRA 

et al. (2010) que verificaram que o óleo fixo (bruto) de sucupira inibiu a resposta 

inflamatória induzida em orelhas de camundongos. Os autores atribuíram o 

resultado a presença de terpenos. 

Considerando que a copaíba, assim como, a sucupira são plantas 

típicas do Centro Oeste Brasileiro com propriedades antimicrobianas, pouco 

estudadas e com potencial para serem utilizadas na produção animal, objetivou-

se avaliar a inclusão do óleo de copaíba ou de sucupira na alimentação de 

frangos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram realizados dois experimentos, sendo o primeiro com o objetivo 

de avaliar a utilização do óleo de copaíba ou sucupira como aditivo antimicrobiano 

na ração de frangos de corte, sobre o desempenho e histomorfometria intestinal. 

O segundo experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da 

suplementação do óleo de copaíba ou sucupira no desempenho, na 

metabolização dos nutrientes da ração e na morfometria do intestino e órgãos 

linfóides de frangos de corte inoculados experimentalmente com Salmonella 

entérica sorovar Enteritidis. 

Todos os procedimentos nesse estudo foram realizados em acordo 

com Protocolo Registro CEUA/UFG 082/12 pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Goiás.  

 

3.1 Experimento 1 – Desempenho e histomorfometria do intestino de frangos 

alimentados com rações contendo óleo-resina de copaíba ou sucupira.  

 

3.1.1 Local, animais e delineamento experimental 

 

O experimento foi conduzido no galpão experimental do setor de 

avicultura da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia - Goiás. O galpão era de alvenaria, com cobertura de telha de 

barro, piso em concreto, paredes teladas, cortinas laterais, nebulizadores e 

exaustores, com dimensões internas de 24 x 6,65 m (159,60 m²), divididos em 24 

boxes de 2,10 x 2,50 m cada (5,25 m²), com mureta em alvenaria de 0,20 m, tela 

de arame de 0,80 m de altura e pé direito de 2,60 m. 

Foram utilizados 600 pintos de corte machos, da linhagem Cobb500 

com um dia de idade, adquiridos de incubatório comercial, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições 

com 25 aves cada, sendo que cada box representou uma unidade experimental. 

Com o objetivo de aumentar o desafio, as aves foram criadas sobre cama 

reutilizada. 
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3.1.2 Tratamentos e rações experimentais 

 
Os tratamentos estudados foram: 

 
- Controle negativo - ração sem aditivo,  

- Antibiótico - ração com promotor de crescimento avilamicina – (0,05g/kg), 

- Copaíba - ração com óleo-resina de copaíba – (2g/kg), 

- Sucupira - ração com óleo bruto de sucupira – (0,5g/kg). 

 

O óleo-resina (óleo bruto) de copaíba foi adquirido de empresa 

comercial e as sementes de sucupira foram adquiridas de cooperativa de 

extrativistas. O óleo de copaíba foi extraído diretamente do caule das copaibeiras, 

e o óleo de sucupira foi obtido por compressão das sementes a frio realizado pelo 

Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás. Foi realizado o doseamento dos teores de β-

cariofileno nos dois óleos pelo método de cromatográfia líquida de alta eficiência 

HPLC, validada pelo Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais (IPPN), sendo 

encontrado 213,1mg/mL do óleo de copaíba e 1,387mg/mL do óleo de sucupira. 

As rações experimentais utilizadas foram isonutritivas e formuladas à 

base de milho e farelo de soja, para atender as exigências nutricionais em cada 

fase de criação dos frangos de corte, seguindo as recomendações de 

ROSTAGNO et al. (2011) (Tabela 1). O programa alimentar compreendeu quatro 

fases: ração pré-inicial (1 a 7 dias de idade), ração inicial (8 a 21 dias de idade), 

crescimento (22 a 33 dias de idade) e final (34 a 40 dias de idade). Os óleos de 

copaíba e sucupira foram adicionados na ração basal em substituição ao amido. 

Para incorporar os óleos à ração, primeiramente foram adicionados ao óleo de 

soja, depois de homogeneizados foram adicionados aos demais ingredientes no 

misturador. 

 

3.1.3 Manejo experimental 

 

As aves receberam ração e água a vontade durante todo o período 

experimental, sendo os comedouros abastecidos com ração duas vezes ao dia, 

para evitar desperdícios. A limpeza dos bebedouros foi realizada diariamente, 
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assim como a troca de água. A temperatura e a umidade do ar foram monitoradas 

constantemente por termômetros e o ambiente controlado com auxilio de manejo 

de cortinas, exaustores e nebulizadores conforme a necessidade. 

 

TABELA 01. Composição percentual e valores nutricionais calculado das rações 

basais 

                                                Fases (idades em dias) 

Ingredientes (%) 1 a 7  8 a 21  22 a 33  34 a 40  

Milho grão 54,93 59,06 61,67 66,29 
Farelo de soja 45% 38,26 34,77 31,56 27,36 

Óleo de soja 2,24 2,21 3,20 3,06 

Fosfato bicálcico  1,91 1,51 1,27 1,07 

Calcário 0,89 0,91 0,85 0,76 

Sal comum 0,49 0,47 0,44 0,44 

DL-Metionina 0,36 0,29 0,26 0,24 

L-Lisina HCL 0,29 0,22 0,19 0,23 

L-Treonina 0,11 0,06 0,04 0,05 

Vitini-ave¹ 0,10 0,10 0,10 0,10 

Min-ave² 0,05 0,05 0,05 0,05 

Anticoccidiano 0,05 0,05 0,05 0,05 

Amido 0,30 0,30 0,30 0,30 

TOTAL (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cálcio (%) 0,92 0,81 0,73 0,63 
Cloro (%) 0,32 0,31 0,29 0,29 

Energ. Metabolizável (kcal/kg) 2.950 3.000 3.100 3.150 

Fosforo disponível (%) 0,47 0,39 0,34 0,29 

Lisina Dig. Aves (%) 1,310 1,174 1,078 1,010 

Met.+Cist.+Dig. Aves (%) 0,944 0,846 0,787 0,737 

Proteína bruta (%) 22,20 20,80 19,50 18,00 

Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 

Treonina Dig. Aves (%) 0,852 0,763 0,701 0,656 

Triptofano Dig. Aves (%) 0,254 0,235 0,218 0,195 
¹ Suplemento vitamínico - para frangos de corte, níveis de garantia por quilograma de produto: 3.125.000 UI 
Vitamina A, 550.000 UI Vitamina D3, 3.750 mg Vitamina E, 625 mg Vitamina K3, 250 mg Vitamina B1, 1.125 
mg Vitamina B2, 250 mg Vitamina B6, 3.750mg Vitamina B12, 9.500 mg Niacina, 3.750 mg Pantotenato de 
cálcio, 125 mg Ácido fólico, 350.000 mg DL- metionina, 150.000 mg Cloreto de colina 50%, 50 mg Selênio, 
2.500 mg Antioxidante, 1.000 g Veículo q.s.p. ²Suplemento mineral – Manganês 150.000mg, Zinco 
100.000mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. 
 

 

3.1.4 Variáveis estudadas  

 

a) Desempenho 

 
No primeiro, sétimo, 21o, 33o, e 40o dia de idade foram realizadas 

pesagens das aves, da ração fornecida e sobras para cálculo dos dados de 
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desempenho zootécnico (peso final, ganho de peso, consumo de ração, 

conversão alimentar corrigida e viabilidade). No final do experimento foi avaliado o 

índice de eficiência produtiva. 

 

A análise de desempenho e índice de eficiência produtiva foi realizada 

da seguinte forma: 

-Peso final: obtido dividindo-se o peso total das aves do boxe, pelo número final 

de aves na parcela; 

- Ganho de peso: calculado pela diferença entre o peso final e o peso inicial das 

aves e dividido pelo número médio de aves; 

- Consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração 

oferecida no início e as sobras ao final de cada fase e considerando o número de 

aves mortas no intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- Conversão alimentar: obtido pela relação entre o consumo de ração e o ganho 

de peso, corrigida pelo peso total das aves mortas; 

- Viabilidade: obtido por meio da subtração de 100% do valor da mortalidade 

encontrado; 

- Índice de eficiência produtiva: o cálculo do índice de eficiência produtiva foi 

realizado aos 40 dias de idade das aves, por meio da seguinte formula: 

 

IEP = (Ganho de peso (Kg) x Viabilidade (%)) x 100 

  CA (Kg/Kg) x Idade de abate (dias) 

 

b) Peso relativo e avaliação histomorfométrica do intestino   

 

Aos 40 dias de idade, uma ave de cada unidade experimental, com o 

peso médio da parcela, foi eutanasiada por deslocamento cervical após quatro 

horas de jejum alimentar, sendo o peso e o comprimento total do intestino 

anotado. 

Para a confecção das lâminas histológicas foram coletados segmentos 

de 2,0 cm do duodeno, do jejuno e do íleo, e fixados em solução tamponada de 

formaldeído a 10% por 24 horas, após fixação foram armazenados em álcool 70% 

e processados de acordo com a metodologia de LUNA (1968) e coradas pelo 
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método de Hematoxilina – Eosina (HE). As Imagens foram obtidas em aumento 

de cinco vezes, com o auxilio do microscópio óptico Leica DM 4000B acoplado a 

um microcomputador. As imagens foram analisadas com o auxilio do software 

ImageJ, no qual foram realizadas 30 medidas de altura de vilos e profundidade de 

criptas de cada seguimento por repetição, totalizando 1.080 medidas por 

tratamento. 

 

3.1.5 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância. Foi 

utilizado o programa SAS 9.2 (SAS, 2009). 

 

3.2 Experimento 2 – Utilização do óleo-resina de copaíba ou sucupira para 

frangos desafiados experimentalmente com Salmonella Enteritidis. 

 

3.2.1 Local, animais e delineamento experimental 

 

O experimento foi conduzido no Núcleo Experimental de Doenças de 

Aves e Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da                                                                             

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia-

Goiás. Foram utilizados 360 pintos de corte machos e fêmeas, da linhagem 

Cobb500 com um dia de idade, adquiridos de incubatório comercial, desses 330 

foram inoculados experimentalmente, diretamente no inglúvio, com 0,5 mL de 

solução salina esterilizada a 0,85% contendo 2,7 x 106 UFC/mL de Salmonella 

entérica sorovar Enteritidis.  

Todos os pintos foram alojados em gaiolas de arame galvanizado, com 

dimensões de 0,50 m x 0,40 m x 0,40m. Cada gaiola era equipada com 

bebedouros e comedouros tipo calha. Os pintos foram distribuídos em 

delineamento em blocos casualizados (em que o sexo foi o critério de separação 

dos blocos), com cinco tratamentos e seis repetições, sendo a parcela constituída 

por 12 aves. As aves desafiadas e não desafiadas foram mantidas em 



22 
 

isolamentos separados, a fim de evitar a contaminação entre os tratamentos, 

porém com as mesmas condições ambientais. 

 
3.2.2 Tratamentos e rações experimentais 

 

DESAFIADOS COM SALMONELLA ADITIVOS NA RAÇÃO 

Não Não 

Sim Não 

Sim 0,05g/kg do antibiótico avilamicina 

Sim 2,0g/kg de óleo-resina de copaíba 

Sim 0,5g/kg de óleo bruto de sucupira 

 

O óleo-resina (óleo bruto) de copaíba foi adquirido de empresa 

comercial e as sementes de sucupira foram adquiridas de cooperativa de 

extrativistas. O óleo de copaíba foi extraído diretamente do caule das copaibeiras, 

e o óleo de sucupira foi obtido por compressão das sementes a frio realizado pelo 

Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás. Foi realizado o doseamento dos teores de β-

cariofileno nos dois óleos pelo método de cromatográfia líquida de alta eficiência 

Hplc, validada pelo Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais (IPPN), sendo 

encontrado 213,1mg/mL do óleo de copaíba e 1,387mg/mL do óleo de sucupira. 

As rações experimentais utilizadas foram isonutritivas e formuladas à 

base de milho e farelo de soja, para atender as exigências nutricionais de cada 

fase de criação de frango, de acordo com as recomendações de ROSTAGNO et 

al. (2011) (Tabela 1). O programa alimentar compreendeu quatro fases: ração 

pré-inicial (1 a 7 dias de idade), ração inicial (8 a 21 dias de idade) e crescimento 

(22 a 35 dias de idade). Os óleos de copaíba e sucupira foram adicionados na 

ração basal em substituição ao amido. Para incorporar os óleos à ração, 

primeiramente foram adicionados ao óleo de soja, depois de homogeneizados 

foram adicionado aos demais ingredientes no misturador. 

 
3.2.3 Preparação do inóculo de Salmonella Enteritidis 

 
O inóculo foi preparado com Salmonella Enteritidis isolada de amostras 

oriundas de frangos de corte comercial e tipificada pela Fiocruz. Para obtenção do 
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inóculo a cepa foi repicada em ágar verde brilhante (VB) e incubada a 37°C, por 

20h. Em seguida as células foram suspensas em tubo de ensaio contendo 18 mL 

de solução salina a 0,85%, para estimativa aproximada da concentração, 

comparou-se a suspensão obtida à escala de Mac-Farland. Esta “solução mãe” foi 

utilizada para a preparação das diluições. 

As diluições do inóculo foram realizadas por meio das linhas de 

diluições sucessivas, com fator logarítmico da diluição 108 a 105. No primeiro tubo 

108 contendo 2 mL de solução salina a 0,85% foram adicionados 1 mL da cultura 

mãe, depois foi adicionado 2 mL da cultura do tubo 108 para o tubo 107, e assim 

sucessivamente, com troca de ponteiras a cada passagem. 

Para a contagem das unidades formadoras de colônia/mL dos inóculos, 

foram semeados 0,1mL do conteúdo dos tubos correspondentes as respectivas 

diluições em superfície de placa de petri com ágar Hektoen. Posteriormente, as 

placas foram incubadas a 37°C por 24 h, após esse período foi realizada a 

contagem das colônias. Com as diluições, obteve-se a concentração do inóculo 

de 2,7 x 106UFC/mL de Salmonella Enteritidis, sendo essa a concentração 

utilizada no experimento. 

 

3.2.4 Manejo experimental 

 

As aves receberam ração e água a vontade durante todo o período 

experimental, sendo os comedouros abastecidos com ração duas vezes ao dia, 

para evitar desperdícios. A limpeza dos bebedouros foi realizada diariamente, 

assim como a troca de água. A ração utilizada foi a mesma do experimento 1. 

 

3.2.5 Variáveis estudadas  

 

a) Desempenho 

 

No primeiro, sétimo, 21o, 28o, e 35o dia de idade foram realizadas 

pesagens das aves, da ração fornecida e sobras para cálculo dos dados de 

desempenho zootécnico (peso final, ganho de peso, consumo de ração, 
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conversão alimentar corrigida e viabilidade). No final do experimento foi avaliado o 

índice de eficiência produtiva. 

 

A análise de desempenho e índice de eficiência produtiva foi realizada 

da seguinte forma: 

-Peso final: obtido dividindo-se o peso total das aves do boxe, pelo número final 

de aves na parcela; 

- Ganho de peso: calculado pela diferença entre o peso final e o peso inicial das 

aves e dividido pelo número médio de aves; 

- Consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração 

oferecida no início e as sobras ao final de cada fase e considerando o número de 

aves mortas no intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- Conversão alimentar: obtido pela relação entre o consumo de ração e o ganho 

de peso, corrigida pelo peso total das aves mortas; 

- Viabilidade: obtido por meio da subtração de 100% do valor da mortalidade 

encontrado; 

- Índice de eficiência produtiva: o cálculo do índice de eficiência produtiva foi aos 

40 dias de idade das aves, por meio da seguinte formula: 

 

IEP = (Ganho de peso (Kg) x Viabilidade (%)) x 100 

  CA (Kg/Kg) x Idade de abate (dias) 

 

b) Coeficiente de metabolização dos nutrientes 

 

A determinação dos coeficientes de metabolização dos nutrientes das 

rações foi realizada pelo método da coleta total de excretas no período de 18 a 21 

dias de idade das aves, correspondendo a quatro dias de coleta. Durante o 

período experimental, foi mensurado o consumo de ração, o total de excretas 

produzidas e o peso das aves. Foram realizadas duas coletas diárias de excretas 

(8h00m e 16h00m), para evitar fermentação, sendo acondicionadas em sacos 

plásticos devidamente identificados e armazenadas em congelador até o final do 

período de coleta. Posteriormente, as amostras foram descongeladas, pesadas, 

homogeneizadas e retiradas alíquotas, para análises laboratoriais. Foram pré-
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secas em estufas ventiladas a 55ºC, e na sequencia foram realizadas as análises 

de conteúdo de matéria seca (MS), nitrogênio (N) e extrato etéreo (EE) segundo 

metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002). Foram calculados os valores 

de coeficiente de metabolização dos nutrientes, por meio de equações propostas 

por (SAKOMURA & ROSTAGNO, 2007). 

 

c) Avaliação histomorfométrica e peso relativo dos órgãos 

 

Aos 14 e 35 dias de idade, uma ave de cada repetição, com o peso 

médio da parcela, foi eutanasiada por deslocamento cervical após quatro horas 

de jejum alimentar. Foram coletados e pesados o intestino total, bursa de 

Fabricius, baço e fígado. Foi realizada a medida do comprimento do intestino 

total, foram também retiradas às tonsilas cecais aos 35 dias de idade.  

Para a confecção das lâminas histológicas foram coletados segmentos 

de 2,0 cm do duodeno e do jejuno, e fixados em solução tamponada de 

formaldeído a 10% por 24 horas, após fixação foram armazenados em álcool 70% 

e processados de acordo com a metodologia de LUNA (1968) e coradas pelo 

método de Hematoxilina – Eosina (HE). As Imagens foram obtidas em aumento 

de cinco vezes, com o auxilio do microscópio óptico Leica DM 4000B acoplado a 

um microcomputador. As imagens foram analisadas com o auxilio do software 

ImageJ, no qual foram realizadas 30 medidas de altura de vilos e profundidade de 

criptas de cada seguimento, por repetição, totalizando 720 medidas por 

tratamento em cada idade avaliada. 

 

d) Pesquisa de Salmonella entérica sorovar Enteritidis 

 
A pesquisa de Salmonella Enteritidis foi realizada de acordo com 

BRASIL (2003). 

 

I) Em órgãos 

 
Foi realizada a pesquisa do patógeno no baço e no fígado aos 14 dias, e 

no baço, fígado e tonsilas cecais aos 35 dias de idade. Cerca de 0,5g da amostra 

dos órgãos foi macerada, homogeneizada e colocada em tubos de ensaio contendo 
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10mL de água peptonada e incubados em estufa a 37 ºC por 24h. Posteriormente, 

foi retirado 1 mL da água peptonada contendo a amostra e colocadas em tubos de 

ensaio contendo 9 mL de caldo de enriquecimento Selenito Cistina, e 1 mL foram 

colocados em tubos contendo 10 mL de caldo de enriquecimento Rappaport e 

incubados em estufa a 37 ºC por 24h. 

As amostras dos meios de enriquecimento foram semeadas em duas 

placas, uma contendo ágar Hektoen e outra contendo ágar VB, posteriormente as 

placas foram incubadas a 37 ºC por 24h. Após esse período, foi realizada a leitura 

das placas, para observar se havia crescimento de colônias sugestivas de 

Salmonella. Sendo que uma colônia com características sugestivas da Salmonella 

foi transferida para o ágar tríplice açúcar-ferro (ágar TSI), e incubados a 37ºC por 

24h.  

Os isolados bacterianos que apresentaram reações e características 

compatíveis às do gênero Salmonella foram submetidas aos testes bioquímicos de 

produção de indol, produção de H2S, urease, descarboxilação da lisina, vermelho 

de metila e utilização do malonato. Os tubos dos testes bioquímicos foram 

incubados a 37ºC por 24h, após esse período foram realizadas as leituras, para 

detecção de presença ou ausência da bactéria.  

 

II) Em suabe de cloaca 

 

Foi realizado suabe de cloaca em oito aves de cada repetição aos 7, 14, 

21, 28 e 35 dias de idade. Os suabes foram colocados em tubos de ensaio 

contendo 10 mL de água peptonada, em seguida os tubos foram incubados em 

estufa a 37ºC por 24h. Depois foi retirado 1 mL da água peptonada contendo a 

amostra e colocadas em tubos de ensaio contendo 9 mL de caldo de 

enriquecimento Selenito Cistina, e 1 mL foram colocados em tubos contendo 10 mL 

de caldo de enriquecimento Rappaport e incubados em estufa a 37ºC por 24h.  

As amostras dos meios de enriquecimento foram semeadas em duas 

placas, uma contendo ágar Hektoen e outra contendo ágar VB, posteriormente as 

placas foram incubadas a 37 ºC por 24h. Após esse período, foi realizada a leitura 

das placas, para observar se havia crescimento de colônias sugestivas de 

Salmonella. Sendo que uma colônia com características sugestivas da Salmonella 
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era transferida para ágar tríplice açúcar-ferro (ágar TSI) e incubados a 37ºC por 

24h.  

Os isolados bacterianos que apresentaram reações e características 

compatíveis às do gênero Salmonella foram submetidas aos testes bioquímicos de 

produção de indol, produção de H2S, urease, descarboxilação da lisina, vermelho 

de metila e utilização do malonato. Os tubos dos testes bioquímicos foram 

incubados a 37ºC por 24h, após esse período foi realizada as leituras, se havia 

presença ou ausência da bactéria.  

 

3.2.6 Análise estatística 

 

Os dados de desempenho, metabolização dos nutrientes da ração, 

avaliação histomorfométrica e peso relativo dos órgãos foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste Tukey ao nível 

de 5% de significância. Foi utilizado o programa SAS 9.2 (SAS, 2009). Para a 

pesquisa de Salmonella Enteritidis foi aplicada a frequência simples (análise 

descritiva). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento 1 

 

4.1.1 Desempenho 

 

O desempenho das aves não foi influenciado pela utilização de óleo de 

copaíba ou sucupira no período de 1 a 7 dias de idade (p>0,05) (Tabela 02). 

Dessa maneira, o óleo de copaíba não promoveu melhora no desempenho das 

aves, assim como não prejudicou nenhuma das variáveis estudadas. No entanto, 

em estudo com copaíba, KOIYAMA et al. (2013) verificaram que a adição de 

0,2g/kg de óleo-resina de copaíba na ração resultou em ganho de peso inferior ao 

grupo que recebeu antibiótico (virginiamicina).  

 

TABELA 02. Desempenho de frangos alimentados com rações contendo óleo 

de copaíba ou sucupira, no período de 1 a 7 dias de idade 

Tratamentos PI (g) CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle 48,2 160,0 149,6 197,8 1,073 99,3 
Avilamicina 48,4 168,2 152,5 200,9 1,103 100,0 
Copaíba  48,3 168,2 147,5 195,8 1,144 99,3 
Sucupira 48,2 157,1 143,9 192,1 1,094 100,0 

Valor de P 0,90 0,05 0,15 0,15 0,17 0,62 
CV (%) 0,83 4,66 4,07 3,10 4,85 1,18 
PI=peso médio inicial; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; PF=peso final; 
CA=conversão alimentar, V=viabilidade. Copaíba=2g/kg de ração, Sucupira=0,5g/kg de ração. 
 

Com relação ao óleo de sucupira, os resultados foram semelhantes aos 

observados por CASTEJON (2013), quando testou o nível de 0,1 ou 0,5g/kg de 

óleo de sucupira na ração na fase pré-inicial. No entanto, quando o autor testou 

níveis maiores de 0,9 ou 1,3g/kg de óleo de sucupira na ração, observou menor 

ganho de peso e peso final, em relação aos grupos controles (com ou sem 

avilamicina).  

A utilização de óleo de sucupira resultou em menor ganho de peso e 

peso final das aves, em relação aos demais tratamentos no período de 1 a 21 

dias de idade (p<0,05) (Tabela 03). Frangos que receberam ração com óleo de 

sucupira apresentaram menor consumo de ração quando comparados aos 

frangos alimentados com o óleo de copaíba (p<0,05). O menor consumo das aves 
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que receberam o óleo de sucupira na dieta resultou em menor ganho de peso e 

menor peso final. A conversão alimentar também foi pior (p<0,05) em frangos que 

receberam ração com o óleo de sucupira em relação ao grupo controle (sem 

aditivo). 

As aves que receberam o óleo de copaíba na ração apresentaram 

consumo de ração, ganho de peso, peso final e conversão alimentar semelhantes 

ao das aves do grupo controle (com ou sem avilamicina). Do mesmo modo, em 

estudo com o óleo de copaíba, VIANA et al. (2010) verificaram que o desempenho 

das aves do grupo com o óleo de copaíba foi semelhante ao grupo com antibiótico 

(virginiamicina), no período de 1 a 21 dias de idade. No entanto, esses autores 

utilizaram o óleo essencial de copaíba em uma dosagem de 0,15mL/kg nas 

rações para frangos. 

 

TABELA 03. Desempenho de frangos alimentados com rações contendo óleo 

de copaíba ou sucupira, no período de 1 a 21 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle 1.253,8ab 835,9a 884,1a 1,512b 97,3 
Avilamicina 1.267,1ab 821,5a 869,9a 1,553ab 97,6 
Copaíba 1.269,3a 830,8a 879,1a 1,543ab 98,0 
Sucupira 1.192,6b 733,3b 781,6b 1,633a 98,7 

Valor de P 0,024 0,0001 0,0001 0,011 0,86 
CV (%) 3,53 4,20 3,96 3,67 2,86 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey (P<0,05). PI=peso médio inicial; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso 
médio; PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. Copaíba=2g/kg, 
Sucupira=0,5g/kg. 
 

De acordo com os resultados do grupo controle (sem aditivos), sugere-

se que as condições experimentais foram insuficientes para provocar um desafio 

microbiano, o qual haveria vantagens na utilização dos antimicrobianos na ração. 

De acordo com UTIYAMA et al. (2006) há a necessidade de um desafio sanitário 

suficiente, para que os aditivos melhoradores de desempenho proporcionem 

melhores resultados. 

Considerando o período de avaliação de 1 a 33 dias de idade (Tabela 

04), observa-se que a adição do óleo de sucupira interferiu negativamente no 

desempenho das aves (p<0,05). O ganho de peso e peso final foi menor em aves 

suplementadas com o óleo de sucupira (p<0,05), quando comparados aos demais 
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tratamentos. O consumo de ração foi menor em relação ao grupo controle (sem 

aditivo) e ao grupo que recebeu o óleo de copaíba na ração.  

A dose de óleo de sucupira utilizada (0,5g/kg) pode ter sido alta, 

deixando ainda mais em evidência o sabor amargo e efeito adstringente desse 

óleo, que de certa forma pode ter interferido no consumo das aves, e, portanto, 

prejudicou o desempenho. Embora, de acordo com EL BOUSHY & KENNEDY 

(1987), as aves possuam número reduzido de papilas gustativas e, portanto, 

paladar pouco desenvolvido. CASTEJON (2013), estudando o óleo de sucupira na 

ração fase inicial, verificaram menor consumo de ração de frangos alimentados 

com o nível de 0,9 ou 1,3g/kg de óleo de sucupira na ração, sendo que o nível de 

0,5g/kg de óleo não reduziu o consumo de ração para essa fase. 

 

TABELA 04. Desempenho de frangos alimentados com rações contendo óleo 

de copaíba ou sucupira, no período de 1 a 33 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle 2.985,5a 1.770,9a 1.819,2a 1,697 97,3 
Avilamicina 2.933,5ab 1.738,5a 1.786,9a 1,706 96,8 
Copaíba 3.002,3a 1.800,6a 1.848,9a 1,687 97,3 
Sucupira 2.761,7b 1.623,2b 1.671,4b 1,716 96,7 

Valor de P 0,0035 <0,0001 <0,0001 0,77 0,98 
CV (%) 3,65 2,78 2,70 2,99 3,57 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey (P<0,05). PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso 
médio; PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. Copaíba=2g/kg, 
Sucupira=0,5g/kg. 
 

A adição do óleo de copaíba nas rações de frangos resultou em 

desempenho semelhante ao dos grupos controle (sem aditivo) ou com antibiótico. 

Do mesmo modo, GUIDOTTI (2013), ao estudar a adição de diferentes níveis 

(2,0g/kg; 4,0g/kg ou 6,0g/kg) de óleo-resina de copaíba em rações para frangos, 

não verificou melhora no desempenho aos 28 dias de idade.  

De acordo com WINDISCH et al. (2008), existe grande variação nos 

efeitos biológicos resultantes da utilização de produtos naturais, portanto, alguns 

aspectos como escolha da planta, princípio ativo e adequação da dose são 

importantes e devem ser considerados. BARRETO et al. (2008) enfatizaram que o 

nível de inclusão é um dos fatores que influenciam o modo e o local de ação dos 

princípios ativos de aditivos naturais. 
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No período de 1 a 40 dias de idade (Tabela 05), a adição do óleo de 

sucupira na ração resultou em menor consumo de ração comparado ao grupo 

controle (sem aditivos) e o grupo que recebeu o óleo de copaíba. Observa-se que 

frangos alimentados com o óleo de sucupira, assim como na fase inicial e de 

crescimento, continuaram apresentando pior resultado para ganho em peso e 

peso final em relação ao grupo controle (sem aditivo). O menor consumo de ração 

pode ser o responsável pelo menor ganho de peso e peso final, sendo que esse 

nível do óleo de sucupira não foi adequado; doses menores devem ser avaliadas 

para melhor compreensão da resposta desse aditivo no desempenho de frangos. 

Em relação ao óleo de copaíba, pode-se verificar que o nível estudado 

(2g/kg de ração) não influenciou o desempenho no período total de criação (40 

dias de idade) (p>0,05). No entanto, AGUILAR et al. (2013), ao avaliarem níveis 

crescentes (0,15; 0,30; 0,45 ou 0,60mL/kg) de óleo essencial de copaíba na ração 

para frangos de corte, verificaram que o maior nível 0,60 mL/kg resultou em aves 

com menor peso corporal quando comparado ao grupo com antibiótico 

(virginiamicina) no período total de criação. 

 

TABELA 05. Desempenho de frangos alimentados com rações contendo óleo de 

copaíba ou sucupira, no período de 1 a 40 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) IEP 

Controle 4.040,0a 2.255,8a 2.304,1a 1,829 94,7 287,4 
Avilamicina 3.969,6ab 2.185,3ab 2.233,7ab 1,847 96,0 281,5 
Copaíba 4.004,4a 2.205,4ab 2.253,7ab 1,858 93,3 267,1 
Sucupira 3.767,1b 2.074,7b 2.122,9b 1,838 96,0 266,3 

Valor de P 0,013 0,027 0,027 0,80 0,69 0,11 
CV (%) 3,51 4,39 4,30 2,93 4,61 6,12 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; 
PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 
 

 

Não houve diferenças significativas para a viabilidade criatória e para o 

índice de eficiência produtiva (p>0,05) entre todos os tratamentos. O índice de 

eficiência produtiva (IEP) é utilizado por muitas empresas como base para 

remuneração do produtor.  
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4.1.2 Peso relativo e comprimento do intestino 

 
Na Tabela 06 observa-se que não houve diferença (p>0,05) entre os 

tratamentos para peso relativo (em porcentagem do peso vivo) e comprimento do 

intestino. Os resultados desse experimento corroboram com os resultados 

encontrados por FONSECA et al. (2010) que também não verificaram influencia 

da inclusão de diferentes níveis (0,15; 0,30; 0,45 ou 0,60mL/kg) de óleo essencial 

de copaíba no peso relativo do intestino de frangos aos 40 dias de idade. Do 

mesmo modo, CASTEJON (2013) não observou alteração no peso relativo e 

comprimento do intestino com a inclusão de 0,1; 0,5; 0,9 ou 1,3g/kg de óleo de 

copaíba. Entretanto, nesse mesmo estudo aos 35 dias de idade foi verificado que 

a inclusão de 0,9 e 1,3g/kg de óleo de sucupira em rações para frangos resultou 

em aumento do peso relativo do intestino em relação ao grupo controle (sem 

aditivo). 

 

TABELA 06. Peso relativo e comprimento do intestino de frangos alimentos com 

rações contendo óleo de copaíba ou sucupira aos 40 dias de idade 

Tratamentos 
40 dias 

Peso Intestino (%) Comp. Intestino (cm) 

Controle 4,5 209,3 
Avilamicina 4,5 181,3 
Copaíba 4,4 180,1 
Sucupira 5,4 191,0 

Valor de P 0,0926 0,1455 
CV (%) 17,57 13,35 
Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg 
 

 

 Possivelmente os aditivos testados não apresentaram diferenças 

significativas, em razão do baixo desafio sanitário a que as aves foram 

submetidas, ou seja, os microorganismos presentes não foram capazes de causar 

desequilíbrio para a microbiota e interferir na integridade intestinal das aves. 

ZUANON et al. (1998) consideraram que  lesões na mucosa intestinal e/ou  

aumento do número de células inflamatórias provocam aumento da espessura da 

parede intestinal, que podem ser causadas por toxinas liberadas pela população 

microbiana patogênica. Segundo LODDI (1998), o espessamento da parede 

intestinal prejudica a absorção e reduz a quantidade de nutrientes disponíveis ao 
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animal.  As vantagens na utilização dos antimicrobianos nas rações estão 

relacionadas com a modificação na microbiota intestinal, causados pela redução 

de microorganismos patogênicos (ALMEIDA, 2012). 

 

4.1.3 Avaliação histomorfométrica do intestino delgado 

  

Pode-se observar que não houve diferença (p>0,05) entre os 

tratamentos, para as variáveis alturas de vilos, profundidade de criptas e relação 

vilo/cripta do duodeno, do jejuno e do íleo aos 40 dias de idade (Tabela 07). De 

acordo com KUZMUK et al. (2005), a altura dos vilos e a profundidade das criptas 

são consideradas indicadores do bom desenvolvimento do intestino, sendo que 

em condições normais apresentam  maior relação vilo/cripta. 

Nesse experimento, a adição do óleo de copaíba ou sucupira não 

promoveu alterações no epitélio intestinal, talvez pela ausência de desafio, uma 

vez que os aditivos melhoradores de desempenho são mais expressivos em 

condições sanitárias adversas. A adição de melhoradores de desempenho à dieta 

animal é uma das ferramentas utilizadas para manter a integridade intestinal dos 

animais, pois eles agem na redução de patógenos que podem comprometer o 

adequado funcionamento do trato gastrointestinal.  

 

TABELA 07. Altura de vilo (µm), profundidade de cripta (µm) e relação vilo/cripta 

do duodeno, jejuno e íleo de frangos aos 40 dias de idade 

alimentados com dietas contendo óleo de copaíba ou sucupira 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05).¹Vilo: altura de vilo; Cripta: profundidade de cripta; V/C: relação vilo-cripta. 
Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 
 

 

Tratamento 

Duodeno Jejuno Íleo 

Vilo¹(µm) Cripta¹ 

(µm) 
V/C¹ 

Vilo 

(µm) 

Cripta 

(µm) 
V/C 

Vilo 

(µm) 

Cripta 

(µm) 
V/C 

Controle   1.255,0 356,9 3,62 883,5 284,7 3,26 693,0 222,8 3,22 

Avilamicina 1.346,8 412,0 3,31 740,8 318,1 2,47 685,5 271,7 2,59 

Copaíba  1.173,7 422,2 2,86 829,8 348,2 2,41 537,1 243,4 2,23 

Sucupira  1.354,2 438,2 3,18 847,9 290,9 2,93 622,8 236,1 2,66 

Valor de P 
* 

0,15 0,15 0,29 0,61 0,35 0,19 0,20 0,31 0,08 

CV(%) 11,8 16,2 21,6 24,7 23,1 29,6 23,4 20,1 25,2 
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Alguns estudos apontam que a adição de aditivos fitogênicos pode 

auxiliar de forma benéfica o epitélio intestinal e os diferentes resultados 

observados entre os estudos podem estar relacionados com os compostos do 

metabolismo secundário de cada planta (BONA et al., 2012; HASHEMIPOUR et 

al., 2013;). SILVA et al. (2010) verificaram maior altura de vilos no jejuno de 

frangos que receberam 0,4% do óleo essencial de aroeira-vermelha (Schinus 

terebinthifolius) na dieta em relação às aves tratadas sem o melhorador de 

desempenho aos 21 dias de idade. Esse efeito pode ter sido em decorrência da 

presença de compostos fenólicos presentes na Schinus terebinthifolius 

conferindo-lhes propriedades antiflamatória e antimicrobianas. Neste experimento, 

foi utilizado o óleo de copaíba e de sucupira, ambos com compostos terpênicos 

principalmente os sesquiterpenos como o β–cariofileno, que de acordo com 

BEZERRA et al. (2010) tem efeito antimicrobiano. No entanto, não foi observado 

efeito benéfico no desenvolvimento intestinal nas dosagens testadas. 

 

 

4.2 Experimento 2 

 

4.2.1 Desempenho 

 

Na Tabela 08 observa-se que o desempenho das aves na fase pré-

inicial foi influenciado pelos tratamentos (p<0,05). O grupo controle desafiado com 

Salmonella Enteritidis obteve resultados de desempenho semelhantes ao controle 

negativo, sugerindo que o desafio provocado não foi suficiente para prejudicar o 

desempenho das aves na primeira semana de vida. Esses resultados corroboram 

os obtidos por ROCHA et al. (2013), que também não observaram redução do 

desempenho de aves inoculadas experimentalmente com Salmonella Enteritidis, 

na fase pré-inicial. 

A concentração do inóculo pode ter sido o motivo pelo o qual não foram 

observadas diferenças no desempenho entre o controle com ou sem o desafio, 

levando em consideração que a quantidade inoculada não foi suficiente para 

determinar quadros clínicos e sim para representar uma situação de campo. 
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Segundo ROCHA et al. (2013), porcentagem alta de pintos com 

colonização do trato gastrointestinal na primeira semana de vida, pode causar 

alterações intestinais e consequentemente alterar o desempenho. No entanto, 

ANDREATTI FILHO et al. (1999) relataram que os parâmetros produtivos de 

frangos não são decisivamente influenciados pela presença de salmonelas 

paratíficas. 

Observa-se que a adição de 2,0g/kg de óleo de copaíba promoveu 

resultados semelhantes ao grupo controle sem aditivos e sem desafio, assim 

como o grupo antibiótico (avilamicina) também não resultou em melhor 

desempenho das aves. No entanto, GUIDOTTI (2013) verificou que a adição de 

2,0g/kg de óleo–resina de copaíba resultou em menor ganho de peso em relação 

ao controle (sem aditivos).  

 

TABELA 08. Desempenho de frangos alimentados com dietas contendo óleo de 

copaíba ou sucupira, no período de 1 a 7 dias de idade 

Tratamentos PI (g) CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle S/S 48,8 126,8a 119,4a 168,3a 1,059 100,0 
Controle C/S 48,9 119,5ab 112,9ab 161,9ab 1,059 100,0 
Avilamicina C/S 48,9 124,2ab 120,5a 169,4a 1,037 97,2 
Copaíba C/S 49,0 118,1ab 112,7ab 161,7ab 1,063 97,2 
Sucupira C/S 49,0 111,2b 105,9b 154,9b 1,054 98,6 

Valor de P 

Tratamento 0,16 0,047 0,005 0,006 0,84 0,41 
Bloco 0,84 0,054 0,009 0,008 0,74 0,64 

CV (%) 0,29 6,91 5,55 3,87 4,03 3,28 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; 
PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com 
Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 

 

A adição do óleo de sucupira na ração proporcionou menor consumo 

de ração em relação ao controle sem aditivo e sem desafio (p<0,05) e menor 

ganho de peso e peso final comparado ao grupo que recebeu avilamicina na 

ração (p<0,05). 

O menor ganho de peso e menor peso final das aves suplementadas 

com o óleo de sucupira podem ser resultantes do menor consumo observado. 

Esse resultado pode estar relacionado com a palatabilidade da dieta que continha 

o óleo de sucupira. De acordo com FREITAS et al. (2012), a palatabilidade da 
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ração é um dos fatores que influenciam a quantidade de alimento ingerido 

voluntariamente. Apesar das aves terem o paladar pouco sensível, o sabor 

amargo e efeito adstringente do óleo da semente de sucupira parecem ter de 

alguma forma influenciado o consumo pelas aves.  

Na Tabela 09 pode-se observar que não houve diferença (p>0,05) 

entre os tratamentos no período de 1 a 21 dias de idade, para consumo de ração, 

conversão alimentar e viabilidade. Entretanto, o ganho de peso e peso final foi 

menor em frangos alimentados com ração contendo o óleo de sucupira em 

relação ao grupo controle sem aditivo e sem desafio. Com isso, pode-se sugerir 

que o óleo de sucupira na ração para os grupos contaminados não provocou 

efeito benéfico para o desempenho, ou seja, provavelmente não interferiu no 

equilíbrio da microbiota intestinal. 

 

TABELA 09. Desempenho de frangos alimentados com dietas contendo óleo de 

copaíba ou sucupira, no período de 1 a 21 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle S/S 950,5 812,1a 860,9a 1,373 70,8 
Controle C/S 928,2 787,1ab 836,0ab 1,363 72,2 
Avilamicina C/S 946,8 790,5ab 839,4ab 1,367 75,0 
Copaíba C/S 892,3 749,8ab 798,8ab 1,375 73,6 
Sucupira C/S 917,7 716,5b 765,6b 1,376 83,3 

Valor de P 

Tratamento 0,78 0,019 0,019 0,96 0,49 
Bloco 0,013 0,0002 0,0002 0,19 0,64 

CV (%) 9,46 6,30 5,93 2,51 17,14 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; 
PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com 
Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 
 

De acordo com HASHEMI & DAVOODI (2011), o mecanismo mais 

importante pelo qual os extratos vegetais e óleos essenciais beneficiam o 

desempenho animal está associado às modificações na microbiota intestinal por 

meio do controle de agentes patogênicos, promovendo melhoria na digestão dos 

nutrientes pela estabilização da população microbiana no trato gastrointestinal. 

Para o óleo de copaíba pode-se observar que não houve efeito em 

nenhum dos parâmetros de desempenho no período até 21 dias (p>0,05), ou seja, 
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foram semelhantes ao grupo controle (sem aditivos) e ao grupo que recebeu o 

antibiótico (avilamicina). 

No período de avaliação de 1 a 28 dias de idade não foram observadas 

diferenças (p>0,05) para consumo de ração, conversão alimentar e viabilidade 

(Tabela 10) entre todos os tratamentos. As aves que receberam o óleo de 

copaíba na ração apresentaram resultados de desempenho semelhantes ao do 

grupo controle sem aditivo (com ou sem desafio). Assim, como o grupo que 

recebeu avilamicina (p>0,05) também não apresentou melhor desempenho em 

relação ao grupo desafiado, que receberam rações sem aditivo. Provavelmente, 

as condições experimentais não permitiram observar o efeito dos tratamentos, já 

que o grupo que recebeu antibiótico não diferiu dos não tratados.  

 

TABELA 10. Desempenho de frangos alimentados com dietas contendo óleo de 

copaíba ou sucupira, no período de 1 a 28 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle S/S 1.556,2 1.223,9a 1.272,8a 1,488 70,8 
Controle C/S 1.578,9 1.223,6a 1.272,5a 1,470 72,2 
Avilamicina C/S 1.592,7 1.245,1a 1.294,0a 1,476 73,6 
Copaíba C/S 1.477,4 1.166,9ab 1.215,9ab 1,474 72,2 
Sucupira C/S 1.533,9 1.086,9b 1.135,9b 1,514 83,3 

Valor de P 

Tratamento 0,64 0,0052 0,0053 0,07 0,49 
Bloco 0,009 0,0003 0,0003 0,11 0,65 

CV (%) 9,02 6,01 5,77 1,83 17,67 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; 
PF=peso final; CA=conversão alimentar, V=viabilidade. S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com 
Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 

 

A adição do óleo de sucupira na ração resultou em menor ganho de 

peso e menor peso final comparado aos grupos controle (sem e com desafio) e o 

grupo que recebeu o antibiótico avilamicina (p<0,05). No entanto, o consumo de 

ração não foi inferior aos outros tratamentos neste período, mostrando que a 

adição de sucupira na ração pode provocar efeitos prejudiciais ainda não 

determinados.  

Considerando o período de avaliação de 1 a 35 dias de idade, observa-

se que não houve diferença (p>0,05) entre os tratamentos para consumo de 

ração, ganho de peso, peso final, conversão alimentar, viabilidade e índice de 
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eficiência produtiva (Tabela 11) entre os tratamentos. No entanto, pode-se 

observar que o ganho de peso e o peso final do grupo que recebeu ração 

contendo sucupira foi menor em relação aos outros tratamentos, embora a análise 

estatística não diferiu a 5% de probabilidade, mas diferiu a 7%.  A viabilidade 

neste experimento, não diferiu entre os tratamentos, mas pode-se observar que 

foi abaixo do esperado, o que pode ter resultado em pior coeficiente de variação 

observado nesta fase. 

 

TABELA 11. Desempenho de frangos alimentados com dietas contendo óleo de 

copaíba ou sucupira, no período de 1 a 35 dias de idade 

Tratamentos CR (g) GP (g) PF (g) CA V (%) 

Controle S/S 2.321,5 1.750,7 1.799,6 1,597 66,7 
Controle C/S 2.298,4 1.614,6 1.663,5 1,615 70,8 
Avilamicina C/S 2.318,9 1.700,5 1.749,5 1,590 70,8 
Copaíba C/S 2.127,6 1.619,9 1.668,9 1,584 69,4 
Sucupira C/S 2.204,8 1.537,9 1.587,0 1,619 79,2 

Valor de P 

Tratamento 0,35 0,07 0,07 0,41 0,67 
Bloco 0,0051 0,0003 0,0003 0,29 0,76 

CV (%) 8,55 7,85 7,62 2,33 20,71 
PI=peso inicial médio; CR=consumo de ração; GP=ganho em peso médio; PF=peso final; 
CA=conversão alimentar, V=viabilidade. S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com Salmonella 
Enteritidis. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 
 
 

Alguns trabalhos realizados para avaliar o uso de aditivos fitogênicos 

em rações de frangos, não mostraram diferenças no desempenho com a adição 

ou não desses aditivos. Os autores têm atribuído esses resultados a ausência de 

desafio sanitário que represente uma situação de campo (BARRETO et al., 2008; 

RIZZO et al., 2010; FUKAYAMA et al., 2005). Nesse estudo, não foram 

observadas melhoras no desempenho de frangos com a utilização de 

antimicrobianos quando os animais foram desafiados com Salmonella Enteritidis. 

 

4.2.2 Coeficiente de metabolização dos nutrientes da ração 

 

Os dados de coeficiente de metabolização dos nutrientes da ração 

estão apresentados na Tabela 12. Pode ser observado que a adição do óleo de 

copaíba proporcionou coeficiente de metabolização da matéria seca semelhante 

ao do tratamento controle (sem aditivos) e ao tratamento com antibiótico 



39 
 

(avilamicina) (p>0,05). Esses resultados são semelhantes aos encontrados por 

CASTEJON (2013) que não observou diferenças significativas para coeficiente de 

metabolização da matéria seca quando adicionou níveis crescentes (0,1; 0,5; 0,9 

e 1,3g/kg) de óleo de copaíba a ração de frangos.  

 

TABELA 12. Coeficiente de metabolização da matéria seca (CMMS), do 

nitrogênio (CMN), do extrato etéreo e retenção do nitrogênio (RN) 

e do extrato etéreo (REE) da ração de frangos contendo óleos de 

copaíba ou sucupira no período de 18 a 21 dias de idade 

Tratamentos 
CMMS 

(%) 
CMN 
(%) 

RN 
(mg N/g GP) 

CMEE 
(%) 

REE 
(mg EE/g GP) 

Controle S/S 74,3ab 61,5a 25,9a 90,3 95,2c 
Controle C/S 76,7a 65,7a 27,6a 92,3 101,9bc 
Avilamicina C/S 74,4ab 61,9a 24,2ab 92,3 120,3a 
Copaíba C/S 75,8a 65,1a 27,8a 92,2 125,1a 
Sucupira C/S 72,0b 55,9b 21,6b 90,9 113,6ab 

Valor de P 

Tratamento 0,0066 0,0001 0,0008 0,0256 <0,0001 
Bloco 0,4222 0,4619 0,6867 0,6159 0,3202 

CV (%) 2,50 4,78 8,98 1,36 7,78 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey (P<0,05).S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com Salmonella Enteritidis. 
Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. 

 

Do mesmo modo, a adição do óleo de copaíba na ração não interferiu 

no coeficiente de metabolização do nitrogênio e retenção de nitrogênio (p>0,05), 

sendo maior para a retenção do extrato etéreo em relação aos controles sem 

aditivos (p<0,05). Dessa maneira, o óleo de copaíba não interferiu de maneira 

benéfica na digestibilidade dos nutrientes da ração, mas também não prejudicou. 

Do mesmo modo, CASTEJON (2013), estudando o óleo-resina de copaíba, na 

dosagem de 1,3g/kg de ração, não observaram efeito positivo desse composto 

em relação ao grupo controle (sem aditivos) para o coeficiente de metabolização 

do nitrogênio e retenção de nitrogênio.  

Com relação ao óleo de sucupira na ração pode-se observar menor 

valor (p<0,05) de coeficiente de metabolização da matéria seca quando 

comparado com controle desafiado (sem aditivos), menor valor (p<0,05) para 

coeficiente de metabolização do nitrogênio em relação a todos os outros 

tratamentos e menor valor (p<0,05) para retenção de nitrogênio em relação aos 
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controles (sem aditivos). Esses dados sugerem que o óleo de sucupira prejudicou 

a digestibilidade dos nutrientes da ração, o que pode justificar o pior desempenho 

observado neste experimento para o grupo que recebeu óleo de sucupira na fase 

de 1 a 28 dias.  

Vários fatores interferem na digestibilidade dos nutrientes da ração, 

sendo os mais conhecidos os fatores antinutricionais e/ou tóxicos (BENEVIDES, 

et al., 2011). No entanto, não se encontrou na literatura relatos sobre a presença 

de fatores que possam afetar a digestibilidade dos nutrientes da ração em óleo de 

sucupira. Entretanto, DUTRA et al. (2012) relataram a presença de tanino no óleo 

das sementes de sucupira e de acordo com BENNICK (2002), os taninos são 

capazes de se complexarem com proteínas inibindo a ação de enzimas. 

CASTEJON (2013), ao avaliar o coeficiente de metabolização dos 

nutrientes da ração de frangos alimentados com dietas contendo óleo de 

sucupira, observou maior média de retenção de nitrogênio com a adição de 0,5 

g/kg (mesma dose utilizada nesse experimento) em relação ao controle (sem 

aditivos). 

O coeficiente de metabolização do extrato etéreo não foi influenciado 

pelos tratamentos propostos (p>0,05). A inclusão do óleo de copaíba ou sucupira 

proporcionou resultados de retenção de extrato etéreo semelhantes à adição do 

melhorador de desempenho avilamicina. O controle sem aditivo e sem o desafio 

apresentou a pior média de retenção de extrato etéreo. 

 

4.2.3 Pesquisa de Salmonella Enteritidis  

 

Os resultados de pesquisa de Salmonella Enteritidis estão 

apresentados na Tabela 13. Observa-se que todas as amostras de suabes de 

aves não desafiadas com Salmonella Enteritidis (controle negativo) apresentaram 

negatividade para a presença da bactéria nos suabes cloacais aos sete, 14, 21, 

28 e 35 dias de idade, assim como no fígado, baço e tonsilas cecais aos 14 e 35 

dias de idade. 

Os suabes cloacais das aves indicaram colonização intestinal por 

Salmonella Enteritidis aos sete dias de idade em pelo menos uma das seis 

amostras analisadas 16,7% (1/6), nos tratamentos controle positivo (SE), 
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Antibiótico + SE e óleo de copaíba + SE, as aves desafiadas com Salmonela 

Enteritidis e recebendo óleo de sucupira na dieta apresentaram o maior 

percentual de isolamento da Salmonella 66,7% (4/6).  

 

TABELA 13. Frequência de isolamento de Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

em suabe cloacal, fígado, baço e tonsila cecal de frangos de corte 

alimentados com dietas contendo óleo de copaíba ou sucupira aos 7, 

14, 21, 28 e 35 dias de idade 

SE: Salmonella enterica sorovar Enteritidis; ANTIB: antibiótico; OC: óleo de copaíba; OS: óleo de 
sucupira branca. Copaíba=2g/kg, Sucupira=0,5g/kg. * Número de isolamentos positivos/ número de 
amostras analisadas. 
 

A frequência de isolamento de Salmonella Enteritidis em suabes de 

cloaca reduziu à medida que houve aumento da idade das aves. Aves jovens são 

mais susceptíveis a enfermidades por Salmonella, à medida que vão ficando mais 

velhas tornam-se portadoras assintomáticas (ANDRADE et al., 2007). No entanto, 

aos 14 dias de idade apenas no grupo desafiado e que recebeu o óleo de 

sucupira na dieta constatou-se a presença da bactéria 16,7% (1/6), sendo a 

frequência de isolamento menor do que aos sete dias de idade.  

Aos 21, 28 e 35 dias de idade, não foi constatada a presença de 

Salmonella Enteritidis em nenhum dos tratamentos em suabes de cloaca e em 

tonsilas cecais aos 35 dias, a idade pode ter sido o fator que fez com que 

houvesse redução da excreção dessa bactéria. 

Sinais clínicos como presença de excretas fluidas ao redor da cloaca 

das aves só foram observados na primeira semana de vida. De acordo com 

 Controle 
negativo (SE) 

Controle 
positivo (SE) 

SE+ANTB SE+OC SE+OS 

Suabe cloacal 
7 (0/6)* (1/6) 16,7% (1/6) 16,7% (1/6) 16,7% (4/6) 66,7% 
14 (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) (1/6) 16,7% 
21 (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) 
28 (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) 
35 (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) 

Fígado 

14 (0/6) (2/6) 33,3% (2/6) 33,3% (0/6) (0/6) 
35 (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) (0/6) 

Baço 

14 (0/6) (1/6) 16,7% (3/6) 50% (1/6) 16,7% (2/6) 33,3% 
35 (0/6) (0/6) (1/6) 16,7% (0/6) (1/6) 16,6% 

Tonsila cecal 

35 (0/6) (0/6) (0,6) (0/6) (0,6) 
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BERCHIERI JUNIOR & OLIVEIRA (2006), a presença de sinais clínicos é 

comumente observada em aves jovens e dificilmente observada em aves adultas, 

pois essas se tornam portadoras inaparentes da Salmonella com o aumento da 

idade.  

Observa-se que a Salmonella Enteritidis utilizada como agente 

desafiante foi capaz de invadir o fígado e o baço das aves. Corroborando o relato 

de HE et al. (2010) de que Salmonella Enteritidis contamina não somente o 

intestino das aves, mas também podem se instalar em órgãos como o fígado e 

baço. Pode-se observar que a bactéria foi isolada em 33% (2/6) em amostras de 

fígado de aves do controle positivo (SE) e em amostras do grupo que recebeu o 

Antibiótico + SE aos 14 dias de idade, o mesmo não foi observado nos 

tratamentos com óleo de copaíba ou sucupira e desafiados com SE.  Aos 35 dias 

foi verificada a ausência do patógeno nas amostras de fígado analisadas de todos 

os tratamentos. 

Aos 14 dias de idade os grupos que receberam óleos de copaíba ou 

sucupira apresentaram menores frequências de isolamento da Salmonella 

Enteritidis no baço comparados ao grupo que receberam o antibiótico 

(avilamicina). Já aos 35 dias de idade foi verificada em amostras do baço a 

presença da bactéria em 16,7% (1/6) nos grupos que foram desafiados e 

alimentados com rações contendo antibiótico (avilamicina) ou óleo de sucupira.  

  

4.2.4 Peso relativo de órgãos internos e comprimento do intestino 

 

Aos 14 dias de idade, observou-se que o peso relativo do fígado e do 

intestino foi influenciado pelos tratamentos (p<0,05) (Tabela 14). Fígado e 

intestino de aves do controle com desafio (sem aditivos) e de aves suplementadas 

com óleo de sucupira foram mais pesados do que de aves do controle sem 

desafio (sem aditivos). O desafio pode ter sido a causa do aumento do peso do 

fígado no grupo controle desafiado, uma vez que, a Salmonella Enteritidis 

coloniza o intestino das aves e pode disseminar-se para órgãos como o fígado e o 

baço, desencadeando quadro de infecção sistêmica (BOHEZ et al., 2008). 

Entretanto, aos 14 dias não foi observada a presença da Salmonella no fígado de 

frangos que receberam óleo de sucupira na ração, sendo que o maior peso do 
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fígado nesse grupo pode estar relacionado com a possível agressão ou 

inflamações causadas pelo óleo de sucupira. REED (1995) relatou que produtos 

naturais podem causar danos ao fígado, dependendo da quantidade ingerida.  

 

Tabela 14. Peso relativo do fígado, do intestino e comprimento do intestino de 

frangos de cortes aos 14 e 35 dias de idade alimentados com dietas 

contendo óleo de copaíba ou sucupira 

Tratamentos 
                          14 dias 

Peso Fígado (%) Peso Intestino (%)  Comp. Intestino (cm) 

Controle S/S 3,3b 8,1b 130,0 
Controle C/S 4,7a 10,0a 134,0 
Avilamicina C/S 3,6ab 8,5ab 132,0 
Copaíba C/S 3,9ab 9,3ab 131,0 
Sucupira C/S 4,4a 9,9a 127,0 

Valor de P 

Tratamento 0,008 0,007 0,75 
Bloco 0,90 0,75 0,40 

CV(%) 14.9 10.1 6,6 

35 dias 

Controle S/S 1,8 3,5 146,2 
Controle C/S 1,9 3,4 139,2 
Avilamicina C/S 1,6 2,9 137,0 
Copaíba C/S 2,1 3,5 150,3 
Sucupira C/S 2,0 3,5 150,0 

Valor de P 

Tratamento 0,16 0,18 0,06 
Bloco 0,48 0,07 0,75 

CV(%) 19,7 13,2 5,8 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, 
Sucupira=0,5g/kg. 
 

ROCHA et al. (2013) observam que aos sete dias de idade o peso do 

fígado de frangos inoculados com Salmonella Enteritidis foi maior do que de 

frangos não inoculados.   

Diferente do óleo de sucupira, o óleo de copaíba não alterou o peso do 

fígado. Diferindo de KOYAMA (2012) que verificou aos 42 dias de idade, menor 

peso relativo do fígado em aves que receberam 0,2g/kg de óleo-resina de copaíba 

em relação ao grupo controle e grupo que recebeu antibiótico (virginiamicina), a 

autora sugeriu que esse resultado pode ter sido em decorrência de uma pequena 

intoxicação hepática, ou somente está relacionada com o maior tamanho da 

carcaça observado no grupo com copaíba. 
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O peso relativo do intestino também foi influenciado pelos tratamentos 

aos 14 dias de idade (p<0,05). Observa-se que o grupo controle desafiado (sem 

aditivo) e grupo recebendo o óleo de sucupira apresentaram maiores peso do 

intestino em relação aos demais tratamentos. Esse aumento pode ser      

resultante do aumento da espessura da parede intestinal, em decorrência do 

aumento de células inflamatórias causados pela presença da Salmonella. De 

acordo com ZUANON et al. (1998), a presença de microorganismos patogênicos 

no intestino, pode causar lesões e espessamento da parede intestinal. O 

comprimento do intestino não foi influenciado pelos tratamentos aos 14 dias de 

idade (p>0,05). 

Aos 35 dias de idade não foi observada diferença (p>0,05) entre os 

tratamentos, para peso relativo do fígado e do intestino, assim como para 

comprimento do intestino. Aves mais velhas são menos susceptíveis a infecções 

causadas por Salmonella Enteritidis (ROCHA et al., 2013). 

 

4.2.5 Peso relativo dos órgãos linfóides  

 

Os resultados de peso relativo do baço e da bursa de Fabricius aos 14 

e 35 dias de idade estão apresentados na Tabela 15. A bursa de Fabricius é 

considerada um órgão linfóide primário é nela que ocorre o desenvolvimento e a 

diferenciação dos linfócitos B em aves. O baço é um órgão linfóide secundário 

responsável pela resposta aos antígenos transportados no sangue (OLÁH & 

VERVELDE, 2008).  

O peso de órgãos linfóides reflete a capacidade do organismo em 

produzir células linfóides durante a resposta imune (RIBEIRO  et al., 2008). Nesse 

experimento, o peso do baço e da bursa não foi influenciado (p>0,05) pela adição 

do óleo de copaíba ou de sucupira em nenhuma das fases avaliadas. COSTA et 

al. (2011) relataram que o estimulo a resposta imune é um dos inúmeros 

benefícios que os extratos vegetais proporcionam aos animais. Embora, 

alterações observadas no peso do baço podem não ser indicador do perfil 

imunológico do animal (RIBEIRO et al., 2008). FERREIRA et al. (2009) 

destacaram que o maior peso dos órgãos linfóides não reflete necessariamente 

maior número de células linfóides. 
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TABELA 15. Peso relativo do baço e bursa de Fabricius aos 14 e 35 dias de 

idade de frangos de corte alimentados com ração contendo óleo de 

copaíba ou sucupira 

Tratamentos 
14 dias 35 dias 

Peso Baço 
(%) 

Peso Bursa 
(%) 

Peso Baço 
(%) 

Peso Bursa 
(%) 

Controle S/S 0,11b 0,23 0,08 0,20 
Controle C/S 0,19a 0,19 0,09 0,22 
Avilamicina C/S 0,11b 0,21 0,11 0,17 
Copaíba C/S 0,13ab 0,19 0,12 0,19 
Sucupira C/S 0,13ab 0,23 0,13 0,23 

Valor P 

Tratamento 0,009 0,74 0,08 0,33 
Bloco 0,18 0,13 0,28 0,19 

CV (%) 26,2 27,5 28,6 25,9 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05).S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, 
Sucupira=0,5g/kg. 

 

Foi observado aos 14 dias de idade que o grupo controle desafiado 

(sem aditivo) apresentou maior peso relativo do baço em relação ao grupo 

controle sem desafio e sem aditivo e ao grupo que recebeu o antibiótico 

(avilamicina) (p<0,05). O aumento no peso do baço do grupo controle com desafio 

(sem aditivo) pode ter sido resultante de reação inflamatória decorrente de 

infecções causada pela Salmonella Enteritidis.  

GUIDOTTI (2013) constatou que a adição (2g/kg; 4g/kg; ou 6g/kg) do 

óleo-resina de copaíba em dietas para frangos não influenciou o peso relativo do 

baço, bursa e timo, com isso a autora considerou que o óleo-resina de copaíba 

não interfere na imunidade celular de frangos de corte. 

 

4.2.6 Avaliação histomorfométrica do intestino delgado 

 

Na Tabela 16 observa-se que aos 14 dias de idade o grupo controle 

desafiados (sem aditivos) e o grupo que recebeu o óleo de copaíba apresentaram 

menor profundidade de cripta do duodeno em relação ao grupo controle sem 

desafio (sem aditivos) (p<0,05), a adição do óleo de copaíba resultou ainda em 

maior relação vilo/cripta no duodeno em relação ao grupo controle sem desafio 
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(sem aditivos) (p<0,05), indicando que houve adequada taxa de renovação 

celular.  

  

TABELA 16. Altura de vilo (µm), profundidade de cripta (µm) e relação vilo/cripta do 

duodeno e jejuno de frangos de corte com 14 e 35 dias de idade 

desafiados com Salmonella Enteritidis alimentados com dietas 

contendo óleo de copaíba ou sucupira 

Tratamentos 

                             14 dias 

Duodeno  Jejuno 

Vilo (µm)¹ 
Cripta¹ 
(µm) 

V/C¹ 
Vilo 
(µm) 

Cripta 
(µm) 

V/C 

Controle S/S 877,1 246,7a 3,61b 534,3 209,6 2,71 
Controle C/S 835,8 189,1b 4,46ab 535,2 256,1 2,09 
Avilamicina C/S 965,6 221,8ab 4,56ab 649,8 279,3 2,47 
Copaíba C/S 845,3 185,3b 4,97a 580,4 240,9 2,64 
Sucupira C/S 913,4 217,3ab 4,35ab 570,1 245,9 2,32 

Valor de P 

Tratamento 0,73 0,001 0,032 0,48 0,52 0,62 
Bloco 0,76 0,63 0,19 0,15 0,81 0,69 

CV (%) 20,6 28,4 23,6 21,2 27,7 30,5 

35 dias  

Controle S/S 1.001,7ab 266,6 4,05 618,6 159,9 3,89 
Controle C/S 907,7ab 224,4 4,03 650,9 174,7 3,80 
Avilamicina C/S 778,1b 223,4 3,52 546,3 137,4 4,19 
Copaíba C/S 908,0ab 275,5 3,32 719,4 153,2 4,89 
Sucupira C/S 1.101,4a 275,7 4,00 797,5 163,6 4,91 

Valor de P 

Tratamento 0,022 0,26 0,34 0,08 0,67 0,11 
Bloco 0,83 0,77 0,84 0,78 0,76 0,74 

CV (%) 16,0 20,7 19,7 23,3 27,9 20,9 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
Tukey (P<0,05). S/S=sem Salmonella Enteritidis; C/S= com Salmonella Enteritidis. Copaíba=2g/kg, 
Sucupira=0,5g/kg. 

 

Aos 14 e 35 dias de idade não foi observada diferença (p>0,05) para 

altura de vilos, profundidade de criptas e relação vilo/cripta no jejuno. 

Aos 35 dias de idade, a altura de vilos do duodeno de aves que foram 

suplementadas com óleo de sucupira foi significativamente (p<0,05) maior 

comparado ao grupo que receberam avilamicina na ração. Indicando maior 

capacidade de absorção dos nutrientes. Quanto maior o tamanho dos vilos, maior 

é a área de absorção dos nutrientes (FURLAN et al., 2004). A altura dos vilos e 

profundidades das criptas reflete a capacidade de absorção dos nutrientes 



47 
 

(PETROLLI, 2009). No entanto, estes resultados não se mostraram consistentes 

em relação aos valores de coeficiente de metabolização dos nutrientes, assim 

como, com o desempenho das aves que receberam óleo de sucupira. 

Os efeitos benéficos para o epitélio intestinal observados com a adição 

do óleo de sucupira podem estar relacionados aos constituintes terpênicos que 

compõem esses óleos como, por exemplo, o β-cariofileno, a esse composto são 

atribuídas atividade antimicrobiana (GOREN et al., 2011).  De acordo com 

BEZERRA et al. (2010), o óleo fixo (bruto) de copaíba e sucupira tem como 

principais compostos os terpenos, esses compostos apresentam entre outras 

propriedades, atividade antiflamatória, antimicrobiana e gastroprotetora. 

BONA et al. (2012) mostraram que frangos de corte desafiados com 

Salmonella Enteritidis e alimentados com dietas contendo 0,1g/kg de composto 

vegetal constituído pela mistura comercial a base de óleos essenciais de orégano 

(carvacrol), alecrim (cineol), canela (cinemaldeído) e extrato de pimenta vermelha 

(capsaicina), apresentaram maior altura de vilos e maior relação vilo/cripta do 

duodeno em relação ao grupo controle aos 24 dias de idade, sugerindo maior 

capacidade de absorção dos nutrientes e maior capacidade de renovação celular. 
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5 CONCLUSÕES 
 

O óleo-resina de copaíba na dose testada (2g/kg de ração) pode ser 

utilizado em rações para frangos de corte até os 21 dias de idade, sem prejudicar 

o desempenho e digestibilidade dos nutrientes da ração.  

O óleo de sucupira na dose e condições testadas (0,5g/kg de ração) 

não é recomendado em virtude dos efeitos negativos observados no desempenho 

e na digestibilidade dos nutrientes da ração em frangos de corte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

REFERÊNCIAS 
 
1. AGUILAR, C. A. L.; LIMA, K. R. S.; MANNO, M. C.; TAVARES, F. B.; SOUZA, 
V. P.; FERNANDES NETO, D. L. F. Effect of copaíba essential oil on broiler 
chickens’ performance. Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, v. 35, n. 2, 
p. 145-151, 2013. 
 
2. AKABARIAN, A.;  GOLIAN, A.; KERMANSHAHI, H.; FARHOOSH, R.; RAJI, A. 
R. DE SMENT, S.; MICHIEL, J. Growth performance and gut health parameters of 
finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased 
temperature. Spanish Journal of Agricultural Research, Madrid, v. 11, n. 1, p. 
109-119, 2013. 

3. ALMEIDA, E. Aditivos digestivos e equilibradores da microbiota 
intestinal para frangos de corte [online]. 2012. 48f. Dissertação (Mestrado em 
Zootecnia) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 
Diamantina. Disponível em: 
http://acervo.ufvjm.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/205/1/Disserta%C3%A7%C3%A
3o%20Edilson%202012.pdf. Acesso em: 20/09/2013. 

4. AMAD, A. A.; WENDLER, K. R.; ZENTEK, J. Effects of a phytogenic feed 
additive on growth performance, selected blood criteria and jejunal morphology in 
broiler chickens. Animal Science, Penicuik, v. 25, n. 7, p. 549-554, 2013.  
 
5. ANDRADE, M. A.; MESQUITA, A. J.; STRINGHINI, J. H.; CHAVES, L. S.; 
MATTOS, M. S.; OLIVEIRA, A. S. C.; MORAES, D. M. C. Excreção fecal de 
Salmonella Enteritidis em duas linhagens de frangos de corte. Ciência Animal 
Brasileira, Goiânia, v. 8, n. 4, p. 757-765, 2007. 

6. ANDREATTI FILHO, R. L., MESTRINEL JR, P. SAMPAIO, H. M., CROCCI, A. 
J. Efeito da vacina contra coccidiose sobre a colonização de Salmonella 
Enteritidis em frangos de corte tratados com microbiota cecal anaeróbia. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 51, n. 4, p. 
311-316, 1999. 

7. ANDREATTI FILHO, R. L.; SAMPAIO, H. M. Probióticos e Prebióticos: 
realidade na avicultura industrial moderna.  Revista Educação Continuada 
CRMV-SP, São Paulo, v.2, fasc. 3, p. 59-71, 1999. 

8. BARRETO, M. S. R. Uso de extratos vegetais como promotores do 
crescimento em frangos de corte. 2007, 16f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia) – Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Piracicaba, 2007. 
 
9. BARRETO, M. S. R.; MENTEN, J. F. M.; RACANICCI, A. M. C.; PEREIRA, P. 
W. Z.; RIZZO, P. V. Plant extracts used as growth promoters in broilers. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v. 10, n. 2, p. 109-115, 2008. 

 

10. BEN-MAHDI, M. H.; DJELLOUT, B.; BOUZAGH-BELAZOUZ, T; YAHIAOUI, 
F.; BEM-MAHDI, N. R. Intérêt de l’huile essentielle de thym dans l’amélioration 

http://acervo.ufvjm.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/205/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Edilson%202012.pdf
http://acervo.ufvjm.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/205/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Edilson%202012.pdf


50 
 

des performances zootechniques et sanitaires du poulet de chair. Livestock 
Research for Rural Development, Cali, v. 22, n. 6, p. 112, 2010. 
 
11. BENEVIDES, M. V.; SOUZA, R. D. B.; LOPES, M. V. Fatores antinutricionais 
em alimentos: Revisão. Segurança Alimentar e nutricional, Campinas, v. 18, n. 
2, p. 67-79, 211. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume_18_2_2011/nepa_cap6.pdf. 
Acesso em: 30/01/2014. 
 
12. BENNIK, A. Interaction of plant polyphenols with salivary proteins. Critical 
Reviews in Oral Biology & Medicine. v. 13, n. 2, p. 184-196, 2002. Disponível 
em: http://cro.sagepub.com/content/13/2/184.full.pdf+html. Acesso em: 
30/01/2014. 
 
13. BERCHIERI JUNIOR, A.; OLIVEIRA, G.H. Salmoneloses aviárias In: 
ANDREATTI FILHO, R.L. Saúde aviária e doenças. São Paulo: Roca, 2006. p. 
96-111. 
 
14. BEZERRA, B. M. O.; FREIRE, J. J. F.; LEITE, L. O.; OLIVEIRA, M. L. M.; 
GUEDES, R. F. M.; PINHEIRO, D. C. S. N. Efeito anti-inflamatório tópico dos 
óleos de sucupira (Pterodon sp.) e copaíba (Copaifera sp.). In: 62ª Reunião Anual 
da SBPC, 2010, Natal. Anais... Natal: SBPC [online]. Disponível em: 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/2493.htm, Acesso em: 
13/10/2013. 
 
15. BOHEZ, L.; GANTOIS, I.; DUCATELLE, R.; PASMANS, F.; DEWULF, J.; 
HAESEBROUCK, F.; VAN IMMERSEEL, F. The Salmonella pathogenicity island 2 
regulator ssr A promotes reproductive tract but not intestinal colonization in 
chickens. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v. 126, p. 216-224, 2008. 
 
16. BONA, T. D. M. M.; PICKLER, L.; MIGLINO, L. B.; KURITZA, L. N.; 
VASCONCELOS, S. P.; SANTIN, E. Óleo essencial de orégano, alecrim, canela e 
extrato de pimento no controle de Salmonella, Eimeria e Clostridium em frangos 
de corte. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 32, n. 5, p. 411-418, 
2012. 
 
17. BOROSKY, J. C. A saúde intestinal é elementar para a produtividade de 
frangos de corte. Engormix, 2012. Disponível em: http://pt.engormix.com/MA-
avicultura/saude/artigos/saude-intestinal-elementar-produtividade-t1037/165-
p0.htm. Acesso em: 30/10/2013. 
 
18. BOTSOGLOU, N. A.; FLOROU-PANERI, P.; CHRISTAKI, E.; FLETOURIS, D. 
J.; SPAIS, A. B. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens 
and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. 
British Poultry Science, Londres, v. 43, n. 2, p. 223-230, 2002. 

 

19. BRASIL, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tabela de 
aditivos antimicrobianos, anticoccidianos e agonistas com uso autorizado na 
alimentação animal - Divisão de Aditivos/CPAA/DFIP/DAS, Brasília, 
2013. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-

http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume_18_2_2011/nepa_cap6.pdf
http://cro.sagepub.com/content/13/2/184.full.pdf+html
http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/2493.htm
http://pt.engormix.com/MA-avicultura/saude/artigos/saude-intestinal-elementar-produtividade-t1037/165-p0.htm
http://pt.engormix.com/MA-avicultura/saude/artigos/saude-intestinal-elementar-produtividade-t1037/165-p0.htm
http://pt.engormix.com/MA-avicultura/saude/artigos/saude-intestinal-elementar-produtividade-t1037/165-p0.htm
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/ADITIVOS%20AUTORIZADOS%20COMO%20MD%20e%20ANTICOCCIDIANOS%202013%20-%2025%20novembro%20-%20Portal%20MAPA.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/ADITIVOS%20AUTORIZADOS%20COMO%20MD%20e%20ANTICOCCIDIANOS%202013%20-%2025%20novembro%20-%20Portal%20MAPA.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/ADITIVOS%20AUTORIZADOS%20COMO%20MD%20e%20ANTICOCCIDIANOS%202013%20-%2025%20novembro%20-%20Portal%20MAPA.pdf
http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/animal/alimentacao/aditivos/aditivos-autorizados


51 
 

MAPA/pagina-inicial/animal/alimentacao/aditivos/aditivos-autorizados. Acesso em: 
14/02/2014. 

 

20. BRASIL, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Substâncias 
proibidas na alimentação animal com a finalidade de aditivo e legislação 
correspondente, Brasília, 2013. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Anim
al/2013/Portal%20MAPA%20-
%20Subst%C3%A2ncias%20proibidas%20maio%202012.pdf. Acesso em: 
14/02/2014. 
 
21. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instrução 
Normativa nº 70, de 06 de outubro de 2003, que instituiu o programa de Redução 
de patógenos Monitoramento microbiológico e Controle de Salmonella sp. em 
Carcaças de Frangos e Perus. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, 2003. 
 
22. BRUGALLI, I. Alimentação alternativa: a utilização de fitoterápicos ou 
nutracêuticos como moduladores da imunidade e desempenho animal. In: 
SIMPÓSIO SOBRE MANEJO E NUTRIÇÂO DE AVES E SUÍNOS, Campinas, 
2003. Anais...Campinas: CBNA, v. 1, p.167-182, 2003. 
 
23. BRUMANO, G.; GATTÁS, G. Alternativas ao uso de antimicrobianos como 
promotores de crescimento em rações de aves e suínos [online]. Revista 
Eletrônica Nutritime, v. 6, n. 2, p. 856-875, 2009. Disponível em: 
http://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/082V6N2P856_875_MAR20
09_.pdf. Acesso em: 23/10/2013. 

24. BURT, S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications 
in foods - a review. International Journal of Food Microbiology, Amsterdam, 
v.94, n.3, p. 223-53, 2004. 

25. BUSTAMANTE, K. G. L.; LIMA, A. D. F.; SOARES, M. L.; FIUZA, T. S.; 
TRESVENZOL, L. M. F.; BARA, M. T. F.; PIMENTA, F. C.; PAULA, J. R. Avaliação 
da atividade antimicrobiana do extrato etanólico bruto da casca da sucupira branca 
(Pterodon emarginatus Vogel) – Fabaceae.  Revista Brasileira Plantas 
Medicinais, Botucatu, v. 12, p. 341-345, 2010. 
 
26. BUTOLO, J. E. Qualidade de ingredientes na alimentação animal. 1ª Ed. 
Campinas: CBNA, 2002. 430p. 
 
27. CAO, P. H.; LI, F. D.; LI, Y. F.; RU, Y. J.; PÉRON, A.; SCHULZE, H.; BENTO, 
H. Effect of essential oils and feed enzymes on performance and nutrient 
utilization in broilers fed a corn/soy-based diet. International Journal of Poultry 
Science, Pakistan, v. 9, n. 8, p. 749-755, 2010. 
 
28. CASTANON, J. I. R. History of the use of antibiotic as growth promoters in 
european poultry feeds. Poultry Science, Champaign, v. 86, p. 2466-2471, 2007. 
 

http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/animal/alimentacao/aditivos/aditivos-autorizados
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/2013/Portal%20MAPA%20-%20Subst%C3%A2ncias%20proibidas%20maio%202012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/2013/Portal%20MAPA%20-%20Subst%C3%A2ncias%20proibidas%20maio%202012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Animal/2013/Portal%20MAPA%20-%20Subst%C3%A2ncias%20proibidas%20maio%202012.pdf
http://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/082V6N2P856_875_MAR2009_.pdf
http://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/082V6N2P856_875_MAR2009_.pdf
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PK


52 
 

29. CASTEJON, F. V. Adição de óleos de copaíba (copaiferasp.) e sucupira 
(pterodonsp.) a rações de frangos de corte [online]. 2013. 65f. Dissertação 
(Mestrado em Ciência Animal) – Escola de Medicina Veterinária e zootecnia, 
Universidade Federal de Goiás. Goiânia. Disponível em: 
http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-2013-07-05T195148Z-
2821/Publico/adicao%20de%20oleos%20de%20copaiba%20copaifera%20sp.pdf. 
Acesso em: 04/11/2013. 
 
30. CAVALINI, M.; FOLIS, G. P.; RESENER, M. C.; ALEXANDRE, R. F.; ZANNIN, 
M.; SIMÕES, C. M. O. Serviço de informações sobre plantas medicinais e 
Medicamentos fitoterápicos. EXTENSIO - Revista Eletrônica de Extensão, 
Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 1-11, 2005.  

 

31. COSTA, L. B.; BERENCHTEIN, B.; ALMEIDA, V. V.; TSE, M. L. P.; BRAZ, D. 
B.; ANDRADE, C.; MOURÃO, G. B.; MIYADA, V. S. Aditivos fitogênicos e butirato 
de sódio como promotores de crescimento de leitões. Archivos de Zootecnia, 
Cordoba, v. 60, n. 231, p. 687-698, 2011. 

32. CRUZ, V. A. R.; PETROLLI, T. G.; ALBINO, L. F. T.; ROSTAGNO, H. S.; 
ARAÚJO, V. A. G.; MESSIAS, R. K. G. Desempenho e energia metabolizável de 
dietas contendo extratos herbais para frangos de corte. In: 48ª REUNIAO ANUAL 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, Belém - PA, 2011. 
Anais...Viçosa: SBZ, 2011. 

33. DIBNER, J. J.; RICHARDS, J. D. Antibiotic growth promoters in agriculture: 
History and mode of action. Poultry Science, Champaign, v. 84, p.634–643, 
2005. 
 
34. DORMAN, H. J.; DEANS, S. G. Antimicrobial agents from plants: antibacterial 
activity of plant volatile oils. Journal Appleid Microbiology, Oxford, London, v. 
88, p. 308-316, 2000. 

35. DUTRA, R. C.; BRAGA, F. G.; COIMBRA, E. S.; SILVA, A. D.; BARBOSA, N. 
R. Atividades antimicrobiana e leishmanicida das sementes de Pterodon 
emarginatus Vogel. Revista brasileira de Farmacognosia, João Pessoa, v. 
19, n. 2a, p. 429 – 435, 2009.   

36. DUTRA, R. C.; SILVA, P. S.; PITTELLA, F.; VICCINI, L. F.; LEITE, M. N.; 
RAPOSO, N. R. B. Caracterização fitoquímica e citogenética das sementes de 
Pterodon emarginatus Vogel. Revista Técnico-Científica, Florianópolis, v. 3, n. 1, 
p. 99-109, 2012. 
 
37. EL BOUSHY, A.R.; KENNEDY, D. A. Flavoring agents improve feed 
acceptability. Poultry-Misset International, Holanda, v. 7, n. 6, p. 32-33, 1987. 

38. FERREIRA, S. R.; MURAKAMI, A. E.; SIQUEIRA, T. G. V.; SANTOS, J. M. 
G.; POTENÇA, A.; SANTOS, T. C. Níveis crescentes de parede de levedura sobre 
a resposta imune celular e perfil hematológico de frangos de corte. Pesquisa 
Brasileira Veterinária, Rio de Janeiro, v. 29, n. 9, p. 725-730, 2009.   

http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-2013-07-05T195148Z-2821/Publico/adicao%20de%20oleos%20de%20copaiba%20copaifera%20sp.pdf
http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-2013-07-05T195148Z-2821/Publico/adicao%20de%20oleos%20de%20copaiba%20copaifera%20sp.pdf


53 
 

39. FLEMMING, J. S. Promotores alternativos: ácidos orgânicos, óleos essenciais 
e extratos de ervas. Engormix, 2010. Disponível em: http://pt.engormix.com/MA-
avicultura/nutricao/artigos/promotores-crescimento-alternativos-acidos-
t296/p0.htm. Acesso em: 30/10/2013. 

40. FONSECA, C. B.; AGUILAR, C. A. L.; LIMA, K. R. S.; MANNO, M. C.; 
CARMO, E. S. N.; VIANA, M. A. O. Efeitos dos níveis de inclusão do óleo 
essencial de copaíba sobre o peso relativo de órgãos internos de frangos corte. 
In: 47ª REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 
Salvador - BA, 2010. Anais... [CD-ROM] Viçosa: SBZ, 2010. 
 
41. FRANCO, L. G. Medidas adotadas na Nutrição Animal visando à saúde 
intestinal. 2010a. Nutrition for Tomorrow. Disponível em: 
http://s101599.gridserver.com/medidas-adotadas-na-nutricao-animal-visando-a-
saude-intestinal/. Acesso em: 29/09/2013b. 
 
42. FRANCO, R. M.; MANTILLA, S. P. S.; GOUVÊA, R. OLIVEIRA, L. A. T. 
Resistência antimicrobiana de Escherichia coli isoladas de carne e dejetos suínos 
Acta Veterinaria Brasilica, Mossoró, v.4, n.1, p.31-36, 2010b.   
 
43. FREITAS, E. R.; BORGES, A. S.; TREVISAN, M. T.; WATANABE, P. H.; 
CUNHA, A. L.; PEREIRA, A. L. F.; ABREU, V. K.; NASCIMENTO, G. A. J. 
Extratos etanólicos da manga como antioxidantes para frangos de corte. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 8, p. 1025-1030, 2012. 
 
44. FUKAYAMA, E.H.; BERTECHINI, A.G.; GERALDO, A.; KATO. R. K.; 
MURGAS, L. D. S. Extrato de orégano como aditivo em rações para frangos de 
corte. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.34, n.6, p.2316-2326, 2005. 
 
45. FURLAN, R.L., MACARI, M., LUQUETTI, B.C. Como avaliar os efeitos do uso 
de prebioticos, probioticos e flora de exclusão competitiva. In: 5° Simpósio 
Técnico de Incubação, matrizes de corte e nutrição, 2004, Balneário Camboriú. 
Anais... Balneário Camboriú: Simpósio Técnico de Incubação [online]. Disponível 
em: 
http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/anais1004_acave_furlan.pdfAc
esso: 02/11/2013. 
 
46. GOREN, A.C.; PIOZZ, F.; AKCICEK, E.; KILIÇ, T.; ÇARIKÇL, S.; MOZIOGLU, 
E.; SETZER, W.N. Essential oil composition of twenty-two Stachys species 
(mountain tea) and their biological activities. Phytochemistry Letters, v. 4, p. 
448–453, 2011. 
 
47. GUIDOTTI, M. O efeito do óleo-resina de copaíba sobre o desempenho e 
imunidade de frangos desafiados com escherichia coli patogênica. 2013. 82f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Escola de Medicina Veterinária e 
zootecnia, Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 

 

48. HAFEZ, H. M. Doenças entéricas das aves com atenção especial ao 
clostridiumperfringens.In: X Simpósio Brasil Sul de Avicultura e I Brasil Sul Poultry 
Fair, 2009, Chapecó. Anais...p. 32-44. 

http://pt.engormix.com/MA-avicultura/nutricao/artigos/promotores-crescimento-alternativos-acidos-t296/p0.htm
http://pt.engormix.com/MA-avicultura/nutricao/artigos/promotores-crescimento-alternativos-acidos-t296/p0.htm
http://pt.engormix.com/MA-avicultura/nutricao/artigos/promotores-crescimento-alternativos-acidos-t296/p0.htm
http://s101599.gridserver.com/medidas-adotadas-na-nutricao-animal-visando-a-saude-intestinal/
http://s101599.gridserver.com/medidas-adotadas-na-nutricao-animal-visando-a-saude-intestinal/
http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/anais1004_acave_furlan.pdf


54 
 

 
49. HANSEN, D.; HARAGUCHI, M.; ALONSO, A. Pharmaceutical properties of 
‘Sucupira’ (Pterodon spp.).  Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, São 
Paulo, v. 46, n. 4, p. 607-616, 2010. 
 
50. HASHEMI, S. R.; DAVOODI, H. Herbal plants and their derivatives as growth 
and health promoters in animal nutrition. Veterinary Research Communications, 
Oxford, v. 35, n. 2, p. 169–180, 2011. 
 
51. HASHEMIPOUR, H.; KERMANSHAHI, H.; GOLIAN, A.; RAJI, A.; VAN 
KRIMPEN, M. M. Efeito do timol + carvacrol por nextenhance 150 ® em intestinal 
desenvolvimento de frangos de corte alimentados cmc contendo diet. Iranian 
Journal of Animal Science Aplicada, v. 3, n. 3, p. 567-576, 2013. 
 
52. HE, G. Z., W. Y. TIAN, N. QIAN, A. C. CHENG, S. X. DENG. Quantitative 
studies of the distribution pattern for Salmonella Enteritidis in the internal organs of 
chicken after oral challenge by a real-time PCR.  Veterinary Research 
Communications, Amsterdam, v. 34, n. 8, p. 669–676, 2010. 
 
53. HUYGHEBAERT, G.; DUCATELLE, R.; VAN IMMERSEEL, F.An update on 
alternatives to antimicrobial growth promoters for broilers.The Veterinary Journal, 
London,v. 187, n. 2, p. 182-188, 2011. 
 
54. ITO, N. M. K.; MIYAJI, C. I.; LIMA, E. A.; OKABAYASHI, S. Saúde 
gastrintestinal, manejo e medidas para controlar as enfermidades gastrintestinais. 
In: MENDES, A. A.; NAAS, I. A.; MACARI, M. Produção de frangos de corte. 
FACTA: Campinas, São Paulo, 2004, cap. 13, p. 205-260, 2004. 
 
55. ITO, N. M. K.; MIYAJI, C. I.; OKABAYASHI, S. M. Saúde intestinal em frangos 
de corte. Aviagen Brasil, 2007. Disponível em: 
http://www.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Portug
uese/novembro2007-saudeintestinalemfrangosdecorte.pdf, acesso em: 
15/10/2013. 

56. JANG, I.S. KO, Y, H.; KANG, S. Y.; LEE, C. Y. Effect of a commercial 
essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal 
microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 
Amsterdam, v.134, p.304–315, 2007. 

57. JEURISSEN, S. H.; LEWIS, F.; VAN DER KLIS, J. D.; MROZ, Z.; REBEL, J. 
M.; TER HUURNE, A. A. Parameters and techniques to determine intestinal health 
of poultry as constituted by immunity, integrity, and functionality. Current Issues 
Intestinal Microbiology, Norfolk, v. 3, p.1–14, 2002. 
 
58. KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do cerrado brasileiro. Mega 
Diversidade, Belo Horizonte, v.1, n. 1, p. 147 – 155, 2005. 
 
59. KLUCZNIK, C. E. N.; SOUZA, J. H.; PALMEIRA, J. D.; FERREIRA, S. B.; 
ANTUNES, R. M. P.; ARRUDA, T. A.; MORAIS, M. R.; CATÃO, R. M. R. Perfil de 
sensibilidade de Salmonella sp.de ambiente aquático a antimicrobianos 

http://www.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Portuguese/novembro2007-saudeintestinalemfrangosdecorte.pdf
http://www.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Portuguese/novembro2007-saudeintestinalemfrangosdecorte.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Norfolk


55 
 

comerciais e a extratos hidroalcoólicos de plantas medicinais. Revista Brasileira 
de Análises Clinicas, Rio de Janeiro, v. 42, p. 141-144, 2010. 
 
60. KOHLERT, C.; VAN RENSEN, I.; MARZ, R.; SHINDLER, G.; GRAEFE, E. U.; 
VEIT, M. Bioavailability and pharmokinetics of natural volatile terpenes in animal 
and humans. Planta Medica, Stuttgart, v. 66, n.6, p. 495-505, 2000. 
 
61. KOIYAMA, N. T. G. Aditivos fitogênicos na produção de frangos de corte 
[online]. 2012. 76f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Centro de 
Ciências Agrárias Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/96217. Acesso em: 02/11/2013. 
 
62. KOIYAMA, N. T. G.; ROSA, A. P.; BOEMO, L. S.; PADILHA, M. T. S; SCHER 
A.; BRANCO T.; FORGIARINI, J. Performance Assessment of Broiler Chickens 
Supplemented with Copaiba Oil-Resin. Journal of Animal Production 
Advances, v. 3, n. 11, p. 311-317, 2013.  
 
63. KUZMUK, k. N.; SWANSON, K. S.; TAPPENDEN, K. A.; SCHOOK, L. B.; 
FAHEY, G. C. Diet and age affect intestinal morphology and large bowel 
fermentative end-product concentrations in senior and young adult dogs. The 
Journal of Nutrition, Rockville Pike, v. 135, n. 8, p. 1940-1945, 2005. 
 
64. LEANDRO, L. M.; VARGAS, F. S.; BARBOSA, P. C. S.; NEVES, J. K.O.; 
SILVA, J. A.; VEIGA-JUNIOR, V. F. Chemistry and biological activities of 
terpenoids from Copaiba (Copaifera spp.) oleo resins. Molecules, v.17, n. 4, p. 
3866-3889, 2012. 
 
65. LEITE, P. R. S. C.; MENDES, F. R.; PEREIRA, M. L. R.; LIMA, H. J. D, 
LACERDA, M. J. R. Aditivos fitogênicos em rações de frangos. Enciclopédia 
Biosfera, Goiânia, v. 8, n. 15, p. 9, 2012. 
 
66. LODDI, M.M. Aspectos produtivos e qualitativos do uso de probiótico 
para frangos de corte. Botucatu: Universidade Estadual Paulista, 1998. 60p. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual Paulista, 1998. 
 
67. LORENZI, H. E.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e 
Exóticas. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2002. 512p. 
 
68. LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e 
Exóticas. 2ª Ed, Nova Odessa, São Paulo: Instituto Plantarum, 2008. 544p. 
 
69. LOS SANTOS, J. R. G. DE.; GIL-TURNES, C. Probióticos em avicultura. 
Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p.741-747, 2005. 
 
70. LUNA , L. G. Manual of the histologic staining methods of the armed 
forces institute of pathology. 3 ed. New York, McGraw Hill, 1968, 258p.  
 
71. MAIORKA, A. Impacto da saúde intestinal na produtividade avícola. In: V 
Simpósio Brasil sul de avicultura, 2004, Chapecó. Anais... p. 119-129, 2004. 



56 
 

 
72. MAIORKA, A.; ROCHA, C.; VALLE, F. L. P. Impacto na saúde intestinal das 
aves pelo uso de produtos alternativos aos promotores de crescimento. Revista 
Agromais, Chapecó, 2009. Disponível em: 
http://www.revistaagromais.com.br/index.php?go=materia&id=254. Acesso em: 
15/10/2013. 

 

73. MANTILLA, S. P. S.; FRANCO, R. M. OLIVEIRA, L. A. T.; SANTOS, E. B.; 
GOUVÊA, R. Resistência antimicrobiana de bactérias do gêneroListeria spp. 
isoladas de carne moída bovina. Brazilian Journal of Veterinary Research and 
Animal Science, Sao Paulo, v. 45, n. 2, p. 116-121, 2008. 
 
74. MARTINS, F. B.; SILVA, A. Influência do óleo de copaíba (Copaifera sp.) no 
tratamento de ferida cutânea infeccionada. Revista de Pesquisa: Cuidado é 
fundamental [online], v. 2 (Edição Suplementar), p. 526-529, 2010. Disponível 
em: 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/976/pdf_194. 
Acesso em: 01/11/2013. 
 
75. MASSON, D. S. Atividade cicatrizante e antimicrobiana do óleo-resina de 
copaíba (Copaifera langsdorffii) em úlceras cutâneas [online]. 2011. 216f. 
Tese (Doutorado em clinica médica-investigação biomédica) - Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17138/tde-12062012-
133912/pt-br.php. Acesso em: 01/11/2013. 
 

76. MEDEIROS, P. T.; PADILHA, M. T. S.; PADILHA, J. C. F.; ESPÍNDOLA, F.; 
MAGGIONI, R. Efeito de promotores de crescimento alternativos no desempenho 
e no custo de produção de frangos de corte. Biotemas, Florianópolis, v. 22 n. 3, 
p. 157-163, 2009. 

77. MENDONÇA, D. E.; ONOFRE, S. B. Atividade antimicrobiana do óleo-resina 
produzido pela copaíba – Copaifera multijuga Hayne (Leguminosae). Revista 
Brasileira de Farmacognosia, São Paulo, v. 19, n. 2b, p. 577-581, 2009. 
 
78. MIRANDA, M. L. D.; GONÇALVES, L. F.; GARCEZ, W. S.; GARCEZ, F. R. 
Estudo fitoquímico de Ptrodon pubencens – leguminosae. In: 35a Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira de Química, 2012, Águas de Lindóia. Anais 
eletrônicos... [online]. Águas de Lindóia: SBQ. Disponível em: 
http://sec.sbq.org.br/cdrom/35ra/resumos/T1421-1.pdf, Acesso em: 10/10/2013. 
 
79. MOTA, R. A.; SILVA, K. P. C.; LYRA DE FREITAS, M. F.; PORTO, W. J. N.; 
SILVA, L. B. G. Utilização indiscriminada de antimicrobianos e sua contribuição a 
multirresistência bacteriana. Journal of Veterinary Research and Animal 
Science, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 465-470, 2005. 

80. MONTES, L. V.; BROSEGHINI, L. P.; ANDREATTA, F. S.; SANT’ANNA, E. 
S.; NEVES, V. M.; SILVA, A. G. Evidências para o uso da óleo-resina de copaíba 
na cicatrização de ferida – uma revisão sistemática. Natureza online [online], 

http://www.revistaagromais.com.br/index.php?go=materia&id=254
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/976/pdf_194
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17138/tde-12062012-133912/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17138/tde-12062012-133912/pt-br.php
http://sec.sbq.org.br/cdrom/35ra/resumos/T1421-1.pdf


57 
 

Santa Teresa, v. 7, n. 2, p. 61-67, 2009. Disponível em: 
http://www.naturezaonline.com.br/. Acesso em: 01/11/2013. 

81. NIEWOLD, T. A.The nonantibiotic anti-inflammatory effect of antimicrobial 
growth promoters, the real mode of action? A hypothesis. Poultry Science, 
Champaign, v. 86, p. 605-609, 2007. 
 
82. OETTING, L.L.; UTIYAMA, C. E.; GIANI, P. A.; RUIZ, U. S.; MIYADA, V. S. 
Efeitos de antimicrobianos e extratos vegetais sobre a microbiota intestinal e a 
frequência de diarréia em leitões recém-desmamados. Revista Brasileira de 
Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 5, p. 2013-2017, 2006.  
 
83. OLÁH, I., VERVELDE, L. Structure of the lymphoid system. In: Avian 
Immunology. 1. Ed. San Diego: Elsevier, 2008. cap. 2, p. 13-50. 
 
84. PALERMO-NETO, O problema do uso inadequado de antibióticos na 
produção de suínos. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v. 35, Supl, p. 
199-208, 2007. 
 
85. PELÍCIA, V. C.; SARTORI, J. R.; ARAÚJO, P. C.; STRADIOTTI, A. C.; 
POLYCARPO, G. V.; SOUZA, I. M. G. P.; VERCESE, F. Glutamina mais ácido 
glutâmico e aditivos fitogênicos na dieta inicial de frangos de corte alternativos 
criados sobre cama reutilizada. Revista Brasileira de Ciência Avícola. Anais do 
Prêmio Lamas, Campinas SP, 2011. 
 
86. PETROLLI, T. G. Extratos herbais em dietas de frangos de corte. 2009. 
51f. Dissertação (Mestrado em zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa. 
 
87. PIERI, F. A.; SILVA, V. O.; VARGAS, F. S.; VEIGA JUNIOR, V. F.; MOREIRA, 
M. A. S. Antimicrobial activity of Copaifera langsdorffii oil and evaluation of its 
most bioactive fraction against bacteria of dog’s dental plaque Pakistan 
Veterinary Journal [online]. Faisalabad, p. 1-5, 2013. Disponível em: 
http://www.pvj.com.pk/in_press/13-067.pdf. Acesso em: 02/11/2013. 

88. PIERI, F. A.; SILVA, V. O.; SOUZA, C. F.; COSTA, J. C. M.; SANTOS, L. F.; 
MOREIRA, M. A. S. Antimicrobial profile screening of two oils of Copaifera genus. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 64, 
n. 1, p. 241-244, 2012. 

89. PONTES, A. B.; CORREIA, D. Z.; COUTINHO, M. S.; MOTHÉ, C. G. Emulsão 
dermatológica à base de copaíba. Revista Analytica, São Paulo, n. 07, p. 36-42, 
2003. 

90. PROBST, I. S. Atividade antimicrobiana de óleos essenciais e avaliação 
de potencial sinérgico [online]. 2012. 112f. Dissertação (Mestrado em Biologia 
Geral e Aplicada) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de 
Botucatu, Botucatu. Disponível em: 
http://www.ibb.unesp.br/posgrad/teses/bga_me_2012_isabella_probst.pdf.  
Acesso em: 13/10/2013. 

http://www.naturezaonline.com.br/
http://www.pvj.com.pk/in_press/13-067.pdf
http://www.ibb.unesp.br/posgrad/teses/bga_me_2012_isabella_probst.pdf


58 
 

91. RIBEIRO, A. M. L.; VOGT, L. K.; CANAL, C. W.; LAGANÁ, C.; STRECK, A. F. 
Suplementação de vitaminas e minerais orgânicos e sua ação sobre a 
imunocompetência de frangos de corte submetidos a estresse por calor. Revista 
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.37, n. 4, p. 636-644, 2008.  
 
92. REED, J. D. Nutritional toxicology of tannins and related polyphenols in forage 
legumes. Journal of Animal Science, Champaign, v. 73, p. 1516-1528, 1995. 
 
93. RISTOW, L. R.; PEREZ Jr, A. A.; AGUIAR, P. H. P. Avaliação da resistência 
de cepas bacterianas isoladas de aves frente a antimicrobianos. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola. Anais do Prêmio Lamas, Campinas-SP, 2010. 
 
94. RIZZO, P. V.; MENTEN, J. F. M.; RACANICCI, A. M. C.; TRALDI, A. B.; 
SILVA, C. S.; PEREIRA, P. W. Z. Extratos vegetais em dietas para frangos de 
corte. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 39, n. 4, p. 801-807, 2010. 
 
95. ROCHA, T. M.; SANTANA, E. S.; CHAVES, L. S.; MENDES, F. R.; 
ANDRADE, M. A. Inoculação experimental de Salmonella enteritidis fagotipo 4, via 
oral em pintos de corte de um dia da linhagem gris barre couplumé. Enciclopédia 
biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, n.16, p. 1309-1319, 2013. 
 
96. ROMERO, A. L. Contribuição ao conhecimento químico do óleo resina de 
copaíba: configuração absoluta de terpenos [online]. 2007. 222f. Dissertação 
(Mestrado na área de Química Orgânica) – Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas. Disponível em: 
http://biq.iqm.unicamp.br/arquivos/teses/vtls000417704.pdf. Acesso em: 
03/11/2013. 
 
97. ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L; GOMES, P. C.; 
OLIVEIRA, R. F.; LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. T. Tabelas 
brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências 
nutricionais. 3. ed. Viçosa, UFV, Departamento de Zootecnia, 2011, 252p. 

 

98. SAKOMURA NK, ROSTAGNO HS. Métodos de pesquisa em nutrição de 
monogástricos, Jaboticabal, Funep, 2007. 283 p. 
 
99. SANTOS, U.; RAMOS, C. O.; SANCHES, N. M.; SOUSA, F. F. Propriedade 
antibacteriana dos frutos de Sucupira-Branca (Pterodon pubescens). Revista 
Eletrônica de Biologia, [online], Sorocaba, v. 3, n. 4, p. 77-88, 2010. Disponível 
em: http://revistas.pucsp.br/index.php/reb/article/view/1704/4635. Acesso em: 
20/11/2013. 
 
100. SANTURIO, D. F.; COSTA, M. M.; MABONI, G.; CAVALHEIRO, C. P.; SÁ, 
M. F.; POZZO, M. D.; ALVES, S. H.; FRIES, L. L. M. Atividade antimicrobiana de 
óleos essenciais de condimentos frente a amostras de Escheria coli isoladas de 
aves e bovinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 6, p.1051-1056, 2011. 
 
101. SILVA, C. R.; DA. Uso de probiótico em rações de frangos de corte: 
desempenho, digestibilidade energia metabolizável [online]. Viçosa, 2008, 64f. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, 2008. Disponível em: 

http://biq.iqm.unicamp.br/arquivos/teses/vtls000417704.pdf
http://revistas.pucsp.br/index.php/reb/article/view/1704/4635


59 
 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/2/TDE-2008-07-21T080840Z-
1235/Publico/texto%20completo.pdf. Acesso em: 04/09/2013. 
 
102. SILVA, D.J.; QUEIROZ, A. C. Análises de Alimentos (métodos químicos e 
biológicos). 3. ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2002. 235p. 
 
103. SILVA, I. D.; TAKATSUKA, F. S.; ROCHA, M. R.; CUNHA, M. G.; Efeito do 
extrato de sucupira (Pterodon emarginatus vog.) Sobre o desenvolvimento de 
fungos e bactérias fitopatogênicas. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 
35, n. 2, p. 109-115, 2005.  
 
104. SILVA, M. A.; PESSOTTI, B. M. S.; ZANINI, S. F.; COLNAGO, G. L.; 
NUNES, L. C.; RODRIGUES, M. R. A.; FERREIRA, L. Óleo de aroeira-vermelha 
sobre o desempenho e a morfometria intestinal de frangos de corte. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 40, n. 10, p. 2151-2156, 2010. 
 

105. SILVÁN, J. M.; MINGO, E.; HIDALGO, M.; PASCUAL-TERESA, S.; 
CARRASCOSA, A. V.; MARTINEZ-RODRIGUES, A. J. Antibacterial activity of a 
grape seed extract and its fractions against Campylobacter spp.  Food Control, 
Berkshire, v. 29, p. 25-31, 2012. 
 
106. SIMÕES, C. M. O.; SPITZER, V. Óleos Voláteis. In: SIMÕES, C. M. O. et 
al. (Orgs.). Farmacognosia da planta ao medicamento. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. p. 467-495. 
 
107. SHIVAPPA NAYAKA, H. B.; UMAKANTHA, B.; WILFRED RUBAN, S.; 
MURTHY, H. N. N.; NARAYANASWAMY. Performance and hematological 
parameters of broilers fed neem, turmeric, vitamin e and their combinations.  
Animal Science, Penicuik, v. 25, n. 6, p. 483-488, 2013. 
 
108. SHER, A. Antimicrobial activity of natural products from medicinal plants. 
Gomal Journal of Medical Sciences, Pakistan, v.7, p. 72-78, 2009. 
 
109. STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM - SAS® user’s guide: statistics. Cary: 
SAS Institute, 2009. 
 
110. TANNOCK, G. W. Studies of the intestinal microflora: a prerequisite for the 
development of probiotics. International Dairy Journal, Barking, v. 8, n. 5-6, p. 
527-533, 1998. 

111. TOLEDO, G. S. P..; COSTA, P. T. C.; SILVA, L. P.; PINTO, D.; FERREIRA, 
P.; POLETTO, C. J. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo antibiótico e/ou fitoterápico como promotores, adicionados isoladamente 
ou associados. Ciência Rural, Santa Maria, v.37,n. 6, 2007. 
 
112. TOLEDO, R. S.; ROCHA, A. G. DA; FARIAS, R. C. Uso de aditivos na 
produção avícola da teoria a prática. X Simpósio Brasil Sul de Avicultura e I Brasil 
Sul Poultry Fair, 2009, Chapecó, Anais...p. 15-31. 
 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/2/TDE-2008-07-21T080840Z-1235/Publico/texto%20completo.pdf
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/2/TDE-2008-07-21T080840Z-1235/Publico/texto%20completo.pdf


60 
 

113. UTIYAMA, C. E.; OETTING, L. L.; GIANI, P. A.; RUIZ, U. S.; MIYADA, S. 
Efeitos de antimicrobianos, prebióticos, probióticos e extratos vegetais sobre a 
microbiota intestinal, a frequência de diarréia e o desempenho de leitões recém-
desmamados. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 6, p. 2359-
2367, 2006. 
 
114. VEIGA JR, V. F.; PATITUCCI, M. L.; PINTO, A. C. Controle de 
autenticidade de óleos de copaíba comerciais por cromatografia gasosa de alta 
resolução. Química Nova, São Paulo, v. 20, n. 6, p. 612-615, 1997. 

115. VEIGA JR, V. F., PINTO, A. C. O gênero Copaifera L. Química Nova, São 
Paulo, v. 25, n. 2, p. 273-286, 2002. 
 
116. VIANA, M. A. O.; AGUILLAR, C. A.; LIMA, K. R. S.; MANNO, M. C.; 
TAVAREZ, F. B.; NETO, D. L. F. Efeitos dos níveis de inclusão do óleo essencial 
de copaíba (Copaifera reticulata) sobre o desempenho de frangos de corte. In: 47ª 
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, Salvador, 
2010. Anais... [CD-ROM] Viçosa: SBZ, 2010.  
 
117. VIRIATO, E. P.; BIANCHETTI, E. S.; SANTOS, K. C.; VAZ, A. F.; 
CAMPOS, R. M. V.; PEREIRA, A. P.; BEZERRAS, R. M.; PARAZZO, F. F.; 
CARVALHO, J. C. T. Studyof high dilutionsof copaíba oil on inflammatory process. 
Int J High Dilution Res, Guaratinguetá, v. 8, n. 26, p. 9-14, 2009. 
 
118. WINDISCH, W. M.; SCHEDLE, K.; PLITZNER, C.; KROISMAYR, A. Use of 
phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal 
Science, Champaign, v. 86, p. 140-148, 2008.  
 
119. ZIECH, R. E.; FARIAS, L. D.; BALZAN, C.; ZIECH, M. F. HEINZMANN, B. 
M.; LAMEIRAS, O. A.; VARGAS, A. C. Atividade antimicrobiana do óleor-resina de 
copaíba (Copaifera reticulata) frente a Staphylococcus coagulase positiva isolados 
de casos de otite em cães. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 
33, n. 7, p. 909-913, 2013.  
 
120. ZUANON, J. A. S.; FONSECA, J. B.; ROSTAGNO, H. S.; SILVA, M. A. 
Efeito de promotores de crescimento sobre o desempenho de frangos de corte. 
Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v. 27, n. 5, p. 999-1005, 1998. 

 

 
 

 

 
 


