
Universidade de São Paulo 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) em dietas de leitões 

recém-desmamados 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maicon Sbardella 
 

 

 

 

 

 
Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: Ciência Animal e 

Pastagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba 

2014 



 1 

Maicon Sbardella 

Zootecnista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) em dietas de leitões recém-

desmamados 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. VALDOMIRO SHIGUERU MIYADA 

 

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: Ciência Animal e 

Pastagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba 

2014  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  

DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP 
 
 

 Sbardella, Maicon  
 Utilização de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) em dietas de leitões recém-

desmamados / Maicon Sbardella. - - Piracicaba, 2014. 
 103 p. : il. 

 Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2014. 
 

  1. Aditivo 2. Microbiota 3. Deposição de Gordura 4. Desempenho 5. Suíno I. Título 

                                                                                          CDD 636.4085 
                                                                                              S276u 

 

 

 

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 
 
 
 



 3 

DEDICATÓRIA 
 

 
A Deus, 

por todos os momentos que caminhamos juntos... 
 

DEDICO 
 
 
 
 
Aos meus pais, 

Vilmar Antônio Sbardella e Elisete Maria Dal`Pizzol Sbardella,  
 

que são o alicerce da nossa família, sendo compreensivos até nos momentos da nossa ausência, e que 

sempre possuem serenidade e sabedoria para nos ajudar a enfrentar todas as situações surpreendentes da 

vida... E que foram incansáveis durante esta longa jornada, renunciando de seus próprios sonhos e por 

muitas vezes até da sua saúde, apenas pela recompensa de ver seus filhos formados... Se isso tudo não é 

amor, então o que mais pode ser?  

 

À minha irmã, 

Ana Paula Sbardella, 
 
a quem devo grande parte desta conquista... Apenas digo que tenho o maior orgulho do mundo por 

ter você na minha vida. P.S. Eu também te amo! 

 
Com todo o amor e gratidão, 

OFEREÇO 

 

 

Ao meu orientador e amigo, 

Prof. Dr. Valdomiro Shigueru Miyada,  
 
por todo o conhecimento compartilhado, pelo exemplo de comprometimento e dedicação de uma vida 

toda em prol da educação e pela sua contribuição para o progresso da ciência. 

 
Com carinho, 

HOMENAGEIO



 4 

  



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“O trabalho enobrece o homem” 

Max Weber 
 

 
 
 
 
 

“Um país é feito de homens e de livros” 
Monteiro Lobato 



 6 



 7 

AGRADECIMENTOS 

 

À Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade de 

São Paulo (USP), pela oportunidade de realização do programa de doutoramento. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão 

da bolsa de estudos (Processo 2012/01005-3) e auxílio pesquisa (Processo 2012/00949-8). 

Ao Prof. Dr. Valdomiro Shigueru Miyada (ESALQ), pela orientação, atenção, 

confiança, paciência e ensinamentos que muito contribuíram para o meu desenvolvimento 

acadêmico.  

Ao Prof. Dr. José Fernando Machado Menten (ESALQ), pelas discussões e 

ensinamentos.  

Aos funcionários do Setor de Suinocultura (ESALQ), José Pires Alves Sobrinho, 

Leonilço Ramos e Gilberto Antonio Aliberti Júnior, pela imensurável colaboração na rotina 

diária do experimento e pela amizade. 

Aos funcionários do Departamento de Zootecnia (ESALQ), especialmente Antônio 

Carlos Oliva, pelo auxílio na confecção das dietas, José Henrique Rocha, pela prontidão, e 

José Kossut Knapik e Paulo Marcos de Oliveira, pelo auxílio durante os abates experimentais. 

Ao “Laboratório de Nutrição Animal” da Universidade de Brasília (UnB), 

especialmente à Profa. Dra. Aline Mondini Calil Racanicci, pela orientação e infraestrutura 

cedida para a realização das análises físicas e de oxidação da carne, e aos seus orientados 

Cristiane Bovi de Lima, Danniele Leonardi Migotto, João Artêmio Marin Beltrame, Geovana 

Rocha de Oliveira, Giovana Noleto Soares, Samara Amador, Thais Chiozzini de Souza, Luiza 

Maria C. S. Ribeiro, Érika Moreira e Pedro Martins, pelo auxílio nas análises e recepção 

acolhedora em Brasília. 

Ao Laboratório de Piscicultura (ESALQ), especialmente ao Prof. Dr. José Eurico 

Possebon Cyrino, pela infraestrutura cedida para realização da análise de explosão 

respiratória, e aos seus orientados Ricardo Zanon, pelo treinamento da metodologia e atenção 

dispendida, Brunno da Silva Cerozi, que instigou a inclusão desta análise no projeto, e 

Fernando Yugo Yamamoto e Rennan Antunes Donadelli, pelo auxílio na realização das 

análises.  

Ao Prof. Dr. Daniel Rodrigues Cardoso do Instituto de Química de São Carlos (USP), 

pela atenção e pelo estudo de estabilidade de β-ácidos pós-microencapsulação e parceria no 

estudo do metaboloma da carne.  



 8 

Aos professores do Departamento de Zootecnia da ESALQ, pela contribuição na 

minha evolução científica. 

Aos professores Siu Mui Tsai e Victor Alexandre Vitorello do Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA – USP), pelo conhecimento compartilhado nas disciplinas. 

Aos “irmãos”, Carla de Andrade e Danilo do Prado Perina, por todo auxílio ao longo 

desta etapa, pelas correções e sugestões nos manuscritos, pelo convívio, amizade e 

companheirismo. 

Aos colegas e amigos do Setor Não Ruminantes Rafaela Pereira, Leonardo Wiliam de 

Freitas, Gislaine Goretti Romano, Gláucia Samira Napty Komatsu, Cristiano Bortoluzi, 

Jaqueline Moreira Rafael, Naiara Simarro Fagundes, Kelen Zavarize, Camila Leão e Natália 

Yumi Yumi Ykeda, pelo auxílio nos abates experimentais, pelo companheirismo durante a 

jornada de pós-graduação e pelos momentos de alegria compartilhados.  

Ao Cristiano Bortoluzi, pela realização do teste de sensibilidade bacteriana durante seu 

estágio sanduíche na Purdue University.  

Ao Laboratório de Biotecnologia Microbiana da Universidade de Santa Cruz (UESC), 

especialmente à Profa. Dra. Rachel Passos Rezende, pela oportunidade para a realização das 

análises de PCR-DGGE, e ao seu orientado Eric de Lima Silva Marques, pelo treinamento da 

metodologia e acompanhamento. 

Ao Prof. Dr. Leandro Batista Costa da Pontifica Universidade Católica (PUC) de 

Curitiba, pela parceria para a realização das análises na UESC, e aos seus orientados Franz 

Dias Gois e Pedro Leon Gomes Cairo, pelo auxílio e companheirismo. 

Ao “Laboratório de Anatomia e Fisiologia Animal” (ESALQ), especialmente ao Prof. 

Eduardo Francisquine Delgado (ESALQ), pela ampla visão compartilhada e pelo empréstimo 

de infraestrutura para realização de análises físicas da carne, e aos seus orientados Daiane 

Fausto e Marcelo Coutinho, pelo auxílio. 

Ao Laboratório de Fisiologia Animal (ESALQ), especialmente ao Prof. Dr. Raul 

Machado Neto, pela infraestrutura cedida, e a sua pós-doc Débora Botequio Moretti, pelo 

treinamento para as leituras das lâminas de histologia. 

À estagiária Caroline Batista dos Santos (ESALQ), pelo auxílio nos abates 

experimentais e pela leitura das lâminas de histologia. 

Ao “Laboratório de Nutrição Animal” do Instituto de Zootecnia (IZ), especialmente à 

Profa. Rosana Aparecida Possenti, pela execução das análises bromatológicas. 

Ao “Laboratório de Instrumentação Nuclear” (CENA – USP), especialmente ao 

técnico Eduardo de Almeida, pela execução das análises de cromo. 



 9 

Ao “Laboratório de Engenharia de Separações” da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA – USP), especialmente à Profa. Christianne E. C. Rodrigues 

e a técnica Keila K. Aracava, pelas análises do perfil de ácidos graxos da carne. 

Aos funcionários do Departamento de Zootecnia da ESALQ, José Augusto Alves, 

Ednézio Klimasewski de Souza, Gilberto da Silva Duarte, Mário Aguiar, Antônio Carlos 

Ladeira, Otávio Birolo de Lara, Alexandre Sebastião Soares, Luis Fernando Rocha, Francisco 

Messias de Oliveira, Airton Bonato, pela prontidão.  

Ao serviço de comut da biblioteca (ESALQ), pela prontidão e eficiência no envio dos 

artigos. 

Ao Eng. Agrônomo Márcio Maranho, que nos instigou e estimulou a desenvolver o 

estudo com os β-ácidos do lúpulo. 

Aos parceiros das empresas Hopsol e Hopstainer, especialmente aos Srs. Fernando 

Feitosa, Júlio Landmann e Harald Schwars, que estiveram empenhados na microencapsulação 

dos β-ácidos do lúpulo e pelo seu fornecimento para este estudo. 

Aos meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e apoiaram durante esta 

árdua jornada e pelos momentos de felicidade que me proporcionam. 

Por fim, a todos aqueles que me inspiraram e iluminaram e que contribuíram de 

alguma forma para a conquista deste “sonho”, meu mais sincero e humilde muito obrigado! 



 10 

  



 11 

BIOGRAFIA 

 

MAICON SBARDELLA, filho de Vilmar Antônio Sbardella e Elisete Maria Dal’ 

Pizzol Sbardella, nasceu em Concórdia - SC, em 16 de outubro de 1985. 

Realizou seu ensino de educação básica no Grupo Escolar Municipal “Maria Melânica 

Siqueira”, ensino de educação fundamental na Escola de Educação Básica Municipal 

“Concórdia” e ensino médio na Escola Estadual “São João Batista de La Salle”. 

Em fevereiro de 2002, teve seu primeiro registro em carteira de trabalho como 

Auxiliar de Serviços Gerais, na empresa Funilaria e Refrigeração Sbardella LTDA. 

Em março de 2004, ingressou no curso de graduação em Zootecnia no Centro de 

Educação Superior do Oeste (CEO) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

onde em 19 de julho de 2008 obteve o título de Bacharel em Zootecnia. 

No período de julho de 2008 a julho de 2009, atuou junto ao Departamento Técnico da 

Indústria Agropecuária Santa Cruz (INACRUZ), na cidade de Santa Cruz de La Sierra - 

Bolívia, com o desenvolvimento de um programa comercial de rações para leitões na fase de 

creche e com assistência técnica em nutrição e manejo de suínos. 

Em julho de 2009, ingressou no curso de Mestrado junto ao Programa de Pós-

Graduação em “Ciência Animal e Pastagens” da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP), onde em 18 de julho de 2011 

obteve o título de Mestre em Ciências. 

Em julho de 2011, ingressou no curso de Doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em “Ciência Animal e Pastagens” da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP), em andamento. 

Durante a maior parte do treinamento de mestrado e doutorado foi bolsista da 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Em setembro de 2011, ingressou no curso de especialização “MBA em 

Agronegócios”, para o qual foi agraciado com bolsa de estudos, pelo Programa de Educação 

Continuada em Economia e Gestão de Empresas (PECEGE/ESALQ/USP), onde em setembro 

de 2013 se submeteu a defesa da monografia.  

De fevereiro de 2014 até o presente, vem exercendo a função de Consultor Técnico em 

Nutrição de Suínos na empresa Cargill Alimentos (Cargill Animal Nutrition). 

  



 12 

 

  



 13 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ................................................................................................................................. 15 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 17 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................. 19 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................. 21 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 23 

1.1 Aspectos da nutrição de suínos ........................................................................................... 24 

1.1.1 Fisiologia do trato gastrintestinal .................................................................................... 24 

1.1.2 Microbiota intestinal ........................................................................................................ 25 

1.1.3 Relação entre desmame, microbiota, nutrição e diarreia pós-desmame .......................... 26 

1.1.4 Status oxidativo e qualidade da carne ............................................................................. 27 

1.2 Aditivos na alimentação de suínos ..................................................................................... 29 

1.2.1 Antimicrobianos melhoradores do desempenho.............................................................. 29 

1.2.2 Modificadores de metabolismo ....................................................................................... 30 

1.2.3 Antioxidantes ................................................................................................................... 31 

1.2.4 β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) como potencial aditivo de dietas para suínos ..... 32 

Referências ............................................................................................................................... 33 

2 EFEITOS DE β-ÁCIDOS DO LÚPULO (Humulus lupulus) NA DIETA SOBRE O 

DESEMPENHO, DIGESTIBILIDADE DE NUTRIENTES E SAÚDE INTESTINAL 

DE LEITÕES RECÉM-DESMAMADOS .......................................................................... 45 

Resumo ..................................................................................................................................... 45 

Abstract ..................................................................................................................................... 45 

2.1 Introdução ........................................................................................................................... 46 

2.2 Material e Métodos ............................................................................................................. 47 

2.3 Resultados ........................................................................................................................... 53 

2.4 Discussão ............................................................................................................................ 59 

2.5 Conclusão ........................................................................................................................... 72 

Referências ............................................................................................................................... 72 

3 β-ÁCIDOS DO LÚPULO (Humulus lupulus) NA DIETA DE SUÍNOS REDUZ 

GORDURA E AUMENTA PROTEÍNA NO MÚSCULO Longissimus ............................ 79 

Resumo ..................................................................................................................................... 79 

Abstract ..................................................................................................................................... 79 



 14 

3.1 Introdução ........................................................................................................................... 80 

3.2 Material e Métodos ............................................................................................................. 81 

3.3 Resultados ........................................................................................................................... 85 

3.4 Discussão ............................................................................................................................ 90 

3.5 Conclusão ............................................................................................................................ 93 

Referências ................................................................................................................................ 93 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 99 

ANEXO ................................................................................................................................... 101 

 

 



 15 

RESUMO 

 

Utilização de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) em dietas de leitões recém-

desmamados 

 

Os objetivos deste estudo foram: (1) avaliar os efeitos da inclusão de níveis crescentes 

de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) ou de um antimicrobiano melhorador do 

desempenho (colistina) na dieta sobre o desempenho zootécnico, digestibilidade de nutrientes 

e energia da dieta, ocorrência de diarreia, refugagem de leitões, explosão respiratória, peso de 

órgãos e histologia e diversidade microbiana do intestino de leitões recém-desmamados, 

assim como testar in vitro a sensibilidade de bactérias aos β-ácidos; e (2) avaliar os efeitos da 

inclusão de níveis crescentes de β-ácidos na dieta sobre atributos físicos, oxidação lipídica e 

composição do músculo Longissimus. Foram utilizados 200 leitões recém-desmamados 

(6,23±0,32 kg) em um experimento em blocos completos casualizados com 5 tratamentos, 8 

repetições e 5 leitões por unidade experimental (baia). Os leitões foram alimentados com 

dietas suplementadas com 0 (controle negativo), 120, 240 ou 360 mg/kg de β-ácidos ou com 

40 mg/kg de colistina (tratamento antimicrobiano) durante 35 dias. No 7º e 35º dias do 

experimento, um macho castrado por baia foi sacrificado para avaliação do peso de órgãos 

(estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado e baço), histologia do intestino delgado (altura 

de vilosidade e profundidade de cripta) e diversidade microbiana do intestino (PCR-DGGE), 

além da coletada do músculo Longissimus para análises da carne. ANOVA e contrastes 

ortogonais foram utilizados para determinar o efeito dos níveis de β-ácidos na dieta sobre as 

variáveis, assim como comparar o tratamento antimicrobiano com cada um dos outros 

tratamentos. O aumento dos níveis de β-ácidos na dieta melhorou linearmente (P<0,05) o peso 

vivo, o ganho de peso, a eficiência alimentar e a digestibilidade aparente do extrato etéreo da 

dieta. O tratamento antimicrobiano melhorou (P<0,03) o peso vivo, o ganho de peso e a 

eficiência alimentar comparado ao controle negativo, porém não afetou (P>0,05) a 

digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta. Não foram observados efeitos (P>0,05) 

dos tratamentos sobre o consumo de ração. De maneira geral, a ocorrência de diarreia foi 

menor (P<0,01) nos tratamentos antimicrobiano, controle negativo e 360 mg/kg de β-ácidos 

do que nos tratamentos 120 e 240 mg/kg de β-ácidos, enquanto não foram identificados 

leitões refugos durante todo o período experimental. Não foram observados efeitos (P>0,05) 

dos tratamentos sobre a explosão respiratória no sangue, peso dos órgãos, histologia do 

intestino delgado e diversidade da microbiota intestinal. Apenas Staphylococcus aureus foi 

sensível aos β-ácidos, enquanto Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella 

typhimurim e Enterococcus faecalis foram resistentes. Não foram observados efeitos (P>0,05) 

dos níveis de β-ácidos sobre os atributos físicos da carne. Foi observado efeito quadrático 

(P<0,05) dos β-ácidos sobre os conteúdos de gordura, proteína e TBARS da carne, sendo que 

os níveis calculados 176, 150 e 181 mg/kg de β-ácidos resultaram, respectivamente, em 

16,20% de redução na gordura, 1,95% de aumento da proteína e 23,31% de redução de 

TBARS. Portanto, a inclusão de β-ácidos do lúpulo até 360 mg/kg na dieta demonstrou ser 

eficiente como alternativa aos antimicrobianos melhoradores do desempenho, bem como 

potencial de reduzir gordura, aumentar proteína e prevenir oxidação lipídica da carne.  

 

Palavras-chave: Aditivo; Microbiota; Deposição de Gordura; Desempenho; Suíno 
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ABSTRACT 

 

Use of β-acids of hops (Humulus lupulus) in weanling pig diets 

 

The purposes of this study were: (1) to evaluate the effects of dietary graded levels of 

hop (Humulus lupulus) β-acids or antimicrobial growth promoter (colistin) on growth 

performance, nutrients and energy digestibility, diarrhea occurrence, unthrifty pigs, 

respiratory burst, organ weights, small intestine histology, and intestine microbial diversity of 

weanling pigs, as well as in vitro bacteria sensitivity to hop β-acids; and (2) to evaluate the 

effects of dietary hop β-acids on physical attributes, lipid oxidation, and composition of 

Longissimus muscle. Two hundred weanling pigs (6.23±0.32 kg BW) were used in a 

randomized complete block design experiment with 5 treatments, 8 replications, and 5 pigs 

per experimental unit (pen). Pigs were fed diets supplemented with 0 (negative control), 120, 

240, or 360 mg/kg hop β-acids, or with 40 mg/kg colistin (antimicrobial treatment) during a 

35d. On days 7 and 35 of the experiment, one castrated male from each pen was slaughtered 

to evaluate organ weights (stomach, pancreas, liver, small intestine, spleen), small intestine 

histology (villus height and crypt depth), and intestine microbial diversity (PCR-DGGE), as 

well to sample Longissimus muscle for meat analysis. ANOVA and orthogonal contrasts were 

performed to determine the effects of dietary hop β-acids levels (0, 120, 240, and 360 mg/kg) 

on all variables, as well as to compare the antimicrobial treatment with all other treatments. 

Increasing dietary levels of hop β-acids linearly improved (P<0.05) BW, ADG, G:F, and 

apparent digestibility of ether extract of weanling pig diets. The antimicrobial treatment 

improved (P<0.03) BW, ADG, and G:F compared to negative control, but did not affect 

(P>0.05) nutrients and energy digestibility. No effects (P>0.05) of treatments were observed 

on ADFI. Overall, the diarrhea occurrence was lower (P<0.01) for antimicrobial treatment, 

negative control, and 360 mg/kg hop β-acids than for 120 and 240 mg/kg hop β-acids, while 

no unthrifty pigs were identified throughout all experimental period. No effects (P>0.05) of 

dietary treatments were observed on blood respiratory burst, organ weights, small intestine 

histology, and intestine microbial diversity. Staphylococcus aureus was sensitive, while 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurim, and Enterococcus faecalis 

were resistant to hop β-acids. No effects (P>0.05) of hop β-acids were observed on meat 

physical attributes. Quadratic effects (P<0.05) of hop β-acids were observed on fat, protein, 

and TBARS-values of meat, showing that dietary levels of 176, 150 and 181 mg/kg hop β-

acids provided, respectively, 16.20% fat reduction, 1.95% protein accretion, and 23.31% 

TBARS reduction. Therefore, dietary hop (Humulus lupulus) β-acids up to 360 mg/kg showed 

to be efficient as an alternative to antimicrobial growth promoters for weanling pigs, as well 

to reduce fat, increase protein, and prevent lipid oxidation of meat. 

 

Keywords: Feed additive; Microbiota; Lipid deposition; Performance; Swine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A carne suína é a fonte de proteína animal de maior consumo per capita no mundo. Na 

cadeia produtiva da carne suína, o período imediatamente após o desmame e a manutenção 

das propriedades físico-químico-sensoriais da carne suína têm sido considerados fatores 

críticos. O período imediatamente após o desmame é marcado pela limitada capacidade de 

digestão de alimentos e absorção de nutrientes, anorexia, diarreia e reduzida taxa de 

crescimento (BIAGI et al., 2007; LALLÈS et al., 2007; MARION et al., 2002). Este cenário 

tem sido associado a reações de hipersensibilidade na mucosa intestinal, aumento da taxa de 

renovação do epitélio intestinal, alterações da microbiota intestinal, ativação do sistema imune 

e estresse oxidativo (BOUDRY et al., 2004; LAURIDSEN, 2010; MILLER et al., 1988; 

MOLLY, 2001; NABUURS, 1993a, 1993b; PLUSKE et al., 1996, 1997; REID et al., 2003; 

WU et al., 2004). Adicionalmente, a carne suína é altamente susceptível à oxidação lipídica 

(YI et al., 2013), sendo este um dos fatores mais importantes no processo de deterioração da 

carne (MORRISSEY et al., 1998), além de possuir efeito negativo para a saúde dos 

consumidores (ANGELI et al. 2011; VERBEKE et al., 1999). Como estratégia nutricional 

para contornar tais desafios da cadeia produtiva de suínos, aditivos tem sido amplamente 

utilizados na alimentação dos suínos, tais como: antimicrobianos melhoradores do 

desempenho para melhorar a saúde animal e o desempenho zootécnico; modificadores do 

metabolismo para aumentar a eficiência alimentar e reduzir a deposição de gordura corporal 

(ALMEIDA et al., 2013; KUTZLER et al., 2011); e antioxidantes para aumentar o status 

antioxidante do organismo e da carne (LAHUCKY et al., 2010; ROSSI et al., 2013). 

Entretanto, inquietações quanto à segurança alimentar de tais aditivos sintéticos (KARRE et 

al., 2013) tem levado a uma crescente demanda por produtos oriundos de criações livres 

destes aditivos. Desta forma, o “apelo” para o desenvolvimento de aditivos “naturais” tem 

sido crescente.  

O lúpulo (Humulus lupulus L.; Cannabaceae) possui uma grande diversidade de 

metabólitos secundários com propriedades funcionais, anti-inflamatórias, antioxidantes e 

contra doenças relacionadas ao estilo de vida (BIENDL; PINZL, 2008; GERHAUSER et al., 

2002). Os β-ácidos do lúpulo têm apresentado efeito melhorador do desempenho em frangos 

de corte (BOZKURT et al., 2009; CORNELISON et al., 2006), demonstrando atividade 

antimicrobiana contra Clostridium perfringens no intestino (SIRAGUSA et al., 2008; 

TILLMAN et al., 2011). In vitro, mudanças na população microbiana do rúmen também têm 
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sido induzidas pelos β-ácidos do lúpulo (NARVAEZ et al., 2011, 2013; WANG et al., 2010), 

assim como α- e β-ácidos do lúpulo têm demonstrado atividade antioxidante (TAGASHIRA 

et al., 1995; van HOYWEGHEN et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2009). Adicionalmente, 

os α-ácidos do lúpulo têm demonstrado afetar o metabolismo lipídico pelo aumento da β-

oxidação de ácidos graxos no fígado (SHIMURA et al., 2005) e redução do diâmetro de 

adipócitos e peso do tecido adiposo em camundongos (SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; 

YAJIMA et al., 2004). As propriedades sendo atribuídas aos β-ácidos do lúpulo também 

incluem antiviral (BUCKWOLD et al., 2004), anti-inflamatória (CLEEMPUT et al., 2009; 

TANG et al., 2011), antidepressivo (ZANOLI et al., 2005) e anticâncer (LAMY et al., 2007). 

Entretanto, não existe informação científica disponível sobre os efeitos dos β-ácidos do lúpulo 

como potencial aditivo de dietas para suínos.   

Os objetivos deste estudo foram: (1) avaliar os efeitos da inclusão de β-ácidos do 

lúpulo ou de um antimicrobiano melhorador do desempenho (colistina) na dieta sobre o 

desempenho zootécnico, digestibilidade de nutrientes e energia, ocorrência de diarreia, 

refugagem de leitões, explosão respiratória, peso de órgãos, histologia intestinal e diversidade 

da microbiota intestinal de leitões recém-desmamados, além da sensibilidade bacteriana in 

vitro aos β-ácidos do lúpulo; e (2) avaliar os efeitos da inclusão de β-ácidos do lúpulo na dieta 

sobre atributos físicos, oxidação lipídica e composição do músculo Longissimus. 

 

1.1 Aspectos da nutrição de suínos 

 

1.1.1 Fisiologia do trato gastrintestinal  

O trato gastrintestinal tem um papel importante na aquisição de nutrientes e defesa 

imune dos animais. A diferenciação e a funcionalidade das células epiteliais do intestino, 

resultados da interação entre conteúdo intestinal (alimentos e microbiota) e sistema imune, 

consistem no principal mecanismo para a defesa do organismo contra patógenos e para os 

processos de digestão e absorção (DIECKGRAEFE et al., 2000; HOOPER et al., 2001). Em 

suínos neonatos, a capacidade de produção e secreção de ácido clorídrico e enzimas digestivas 

(JENSEN; JENSEN; JAKOBSEN, 1997; WESTRÖM, 1997), assim como a concentração de 

macrófagos e linfócitos na mucosa intestinal (GASKINS; KELLEY, 1995; ROTHKOTTER et 

al., 1991), são limitadas. Devido à estrutura placentária, durante a fase fetal os leitões não 

recebem estímulo antigênico do meio externo, nem anticorpos maternos (TLASKALOVA-

HOGENOVA et al., 1994). Desta forma, o muco (fator extrínseco) e a mucosa (fator 

intrínseco) agem como a principal barreira de defesa dos neonatos contra compostos nocivos 
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(GASKINS, 1998). Entretanto, como resposta adaptativa aos estímulos do ambiente, estas 

limitações são gradativamente superadas durante o desenvolvimento neonatal dos leitões.  

A taxa de renovação da mucosa intestinal é determinada pelo equilíbrio entre a 

proliferação celular nas criptas, diferenciação celular nas criptas e ao longo dos vilos, e perda 

celular no ápice dos vilos (MAIORKA, 2002). Durante o período de amamentação, são 

observadas vilosidades muito longas e criptas não tão profundas. Isto ocorre porque a 

descamação no ápice dos enterócitos é mínima e a taxa de proliferação celular na cripta é 

suficiente para substituir os enterócitos na mesma velocidade da descamação. Por ocasião do 

desmame, observa-se o aparecimento de vilosidades deformadas e redução da altura das 

vilosidades, do número de enterócitos maduros e da atividade enzimática na borda em escova, 

além de aumento da profundidade das criptas (McCRAKEN et al., 1999; MOLLY, 2001; 

PLUSKE et al., 1997; WU et al., 2004) e da espessura da lâmina própria (DUNSFORD et al., 

1989). Tais alterações têm sido associadas à redução da capacidade digestiva e absortiva do 

intestino e do aproveitamento dos nutrientes da dieta (LEE et al., 2000; MAVROMICHALIS 

et al., 2001; McCRAKEN et al., 1999; MILLER et al., 1986). As modificações da estrutura do 

epitélio intestinal observadas imediatamente após o desmame estão diretamente relacionadas 

à mudança abrupta da dieta líquida (leite) para sólida (à base de ingredientes vegetais), a 

qualidade dos ingredientes da dieta, a intolerância aos antígenos presentes nos ingredientes e a 

quantidade de ração consumida (LEE et al., 2000; LI et al., 1991; MAVROMICHALIS et al., 

2001; PLUSKE et al., 1997). Estima-se que cerca de 20% da energia ingerida pelos animais 

seja utilizada para a manutenção do trato gastrintestinal, especialmente para a proliferação 

celular na mucosa, produção e secreção de enzimas digestivas e absorção de nutrientes 

(McBRIDE; KELLY, 1990). Desta forma, a manutenção das condições intestinais é essencial 

para a saúde e desenvolvimento dos leitões na fase imediatamente após o desmame. 

 

1.1.2 Microbiota intestinal 

O equilíbrio da microbiota intestinal é um fator essencial para a saúde intestinal 

(BAUER et al., 2006; KELLEY; COUTTS, 2000). A relação microbiota-hospedeiro é 

considerada uma interação simbiótica, onde os microrganismos contribuem para a fisiologia 

do hospedeiro e, por sua vez, se beneficiam das condições ambientais e disponibilidade de 

nutrientes no trato gastrintestinal do hospedeiro. A microbiota intestinal é formada por 

bactérias transientes, que residem temporariamente, e por bactérias indígenas (comensais), 

que colonizam permanentemente o trato gastrintestinal (KELLY, 2004). Durante a fase de 

aleitamento, o equilíbrio da microbiota é mantido devido à atividade antimicrobiana de 
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componentes do leite (KELLEY; COUTTS, 2000). Entretanto, no período pós-desmame, a 

microbiota intestinal pode ser muito variável (PEDROSO et al., 2005), sendo que os 

nutrientes não absorvidos podem servir de substrato para bactérias patogênicas, propiciando 

sua colonização no trato digestório e a ocorrência de diarreias (TZIPORI et al., 1980). Como 

consequência, ocorre aumento da translocação de bactérias patogênicas na mucosa intestinal, 

estímulo para a ativação do sistema imune e redirecionamento de nutrientes para a função de 

defesa (JOHNSON; ESCOBAR; WEBEL, 2001; LALLÈS et al., 2004; ZAREIE et al., 2006).  

A manutenção das condições de equilíbrio intestinal é resultado da complexa interação 

entre nutrientes, compostos exógenos e microbiota, além de elementos genéticos do 

hospedeiro. Esta interação contribui para a diferenciação e funcionalidade das células e do 

tecido intestinal. A microbiota induz um padrão complexo de expressão gênica no intestino 

(HOOPER et al., 2001), afetando a expressão de genes envolvidos em funções intestinais 

como absorção de nutrientes, barreira mucosa e maturação intestinal. As bactérias comensais 

desempenham importante papel no desenvolvimento de órgãos, tecidos e sistema imune, 

assim como no fornecimento de nutrientes (GASKINS, 2001; SNEL et al., 2002). Em animais 

germ-free, foi observado um reduzido desenvolvimento de células do sistema imune na 

lâmina própria comparado com animais criados de forma convencional (EKINO et al., 1980; 

ROTHKOTTER et al., 1994; SCHAFFNER et al., 1974; UMESAKI et al., 1999). O 

desequilíbrio da microbiota intestinal tem sido associado a quadros de inflamação intestinal e 

estresse oxidativo, uma vez que as células fagocitárias produzem elevadas quantidades de 

radicais livres para eliminar microrganismos invasores (STOREY, 1996).  

 

1.1.3 Relação entre desmame, microbiota, nutrição e diarreia pós-desmame 

A diarreia pós-desmame é considerada uma síndrome multifatorial, tendo sido 

atribuída principalmente ao desmame e a bactérias patogênicas. Mesmo que microrganismos 

patogênicos como Escherichia coli e rotavírus sejam considerados os principais responsáveis 

pela ocorrência da diarreia pós-desmame em leitões (NABUURS et al., 1993a), tais 

microrganismos patogênicos têm sido também isolados em intestinos de leitões saudáveis 

(HAMPSON, 1985; NABUURS et al., 1993a). Além disso, a inoculação via oral de 

microrganismos considerados patogênicos tem frequentemente falhado na indução de diarreia 

em animais sadios (HAMPSON, 1994). Em leitões com diarreia tem sido observada redução 

da altura de vilosidades e aumento da profundidade de criptas (NABUURS et al.,, 1993a, 

1993b), redução do número de células absortivas e aumento do número de células secretoras, 

além de aumento da secreção intestinal (CERA et al., 1988). Os alimentos não digeridos e 
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nutrientes não absorvidos exercem pressão osmótica para o lúmen intestinal e servem de 

substrato para a proliferação de microrganismos (HAMPSON, 1994). Nabuurs et al. (1994) 

demonstraram que a absorção de fluidos e eletrólitos é menor em leitões infectados com 

Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) que nos não infectados e também menor em 

animais infectados com ETEC e desmamados que animais infectados com ETEC e não 

desmamados. Assim, parece que o desmame associado às alterações da dinâmica do fluxo de 

água e eletrólitos são fatores determinantes para o início da diarreia. Esta condição cria um 

ambiente favorável para a proliferação bacteriana, que exerce um efeito agravante no processo 

da diarreia pós-desmame. Tem sido observado que o aumento de lipopolissacarídeo (LPS) da 

parede celular da Escherichia coli diminui a altura e área das vilosidades intestinais e aumenta 

a profundidade das criptas (PARRA et al., 2011), aumentando a predisposição para infecção 

por outros agentes patogênicos. Este aumento das populações de Escherichia coli após o 

desmame também é favorecido, possivelmente, pela redução de lactobacilos, que eram 

predominantes no estômago e intestino de leitões antes do desmame (AMADOR et al., 2007). 

 

1.1.4 Status oxidativo e qualidade da carne 

A produção mitocondrial de ATP consiste basicamente da oxidação do H2 para a 

formação de H2O, sendo a principal via de produção de energia da célula animal. Cerca de 

90% do O2 absorvido é utilizado pela mitocôndria e quase sua totalidade (≈98%) forma H2O 

na cadeia respiratória (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). No entanto, parte do O2 

consumido (1 a 4%) é convertida em O2
-
 (superóxido) e H2O2 (peróxido de hidrogênio) 

devido à perda de elétrons na mitocôndria (KONSTANTINOV et al., 1987; TURRENS et al., 

1982), podendo dar origem a radicais OH
-
 (hidroxila) (KLEINVELD et al., 1989). 

Coletivamente, estes compostos são conhecidos como radicais livres (HERMES-LIMA; 

ZENTENO-SAVÍN, 2002; STOREY, 1996). Radical livre é qualquer átomo ou molécula com 

existência independente e que contenha um ou mais elétrons não pareados ocupando sozinho 

o seu orbital atômico ou molecular mais externo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; 

WEISS; MAHAN, 2008), o que lhe confere alta reatividade (FERREIRA; MATSUBARA, 

1997). Em sistemas biológicos, os radicais livres reagem com elétrons de biomoléculas como 

proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos na tentativa de se estabilizarem 

(removendo um elétron ou doando o elétron não pareado), modificando a forma e a função 

destas biomoléculas (KLEINVELD et al., 1989) e podendo gerar novos radicais em uma 

reação em cadeia.  
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No organismo, além da produção durante o processo de oxidação, os radicais livres 

podem ser produzidos de forma mais intensa durante alguma disfunção biológica, como em 

condições de estresse (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999) e processos inflamatórios 

(BABIOR, 2000), ou serem provenientes dos alimentos. Portanto, o organismo 

constantemente se utiliza de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, que formam o 

sistema antioxidante, para se defender dos efeitos tóxicos dos radicais livres. As enzimas 

antioxidantes como a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase metabolizam 

os radicais livres (HALLIWEL; GUTTERIDGE, 1999), enquanto moléculas com capacidade 

de doar hidrogênio ou elétron como o α-tocoferol, β-caroteno e ácido ascórbico estabilizam os 

radicais livres (YU, 1994). Entretanto, em determinadas condições as defesas antioxidantes do 

organismo podem ficar sobrecarregadas (STOREY, 1996), podendo haver injúrias 

histológicas e fisiológicas e até morte celular nos diversos tecidos do organismo 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; HARRELL et al., 2008; STOREY, 1996; WEISS; 

MAHAN, 2008; WELCH et al., 2002), caracterizando o estresse oxidativo.  

Na fase pós-desmame de leitões, as concentrações séricas de diversos antioxidantes 

(por exemplo, α-tocoferol) diminuem acentuadamente (LAURIDSEN, 2008, 2010; WEISS; 

MAHAN, 2008), quadro agravado devido à ativação imune, estresse ambiental, elevada taxa 

de crescimento e ingredientes da dieta. As membranas das células e organelas, que contêm 

grandes quantidades de ácidos graxos poli-insaturados (fosfolipídios), são alvos de radicais 

livres (principalmente OH
-
). Na carne suína, o ataque de radicais livres aos ácidos graxos 

pode desencadear o processo de peroxidação lipídica através da formação de radicais peroxila 

(fase de ativação), que aceleram o processo de peroxidação (fase de propagação) e resultam 

na formação de peróxidos, tais como o 4-hidroxinonenal, isoprostanos e malondialdeído 

(MDA) (fase de término). O processo de oxidação da membrana celular reduz a fluidez da 

membrana, podendo levar ao seu rompimento e, consequentemente, favorecendo as perdas de 

água. Adicionalmente, os radicais livres podem oxidar outros componentes celulares, como as 

proteínas que liberam sua água aderida. A mioglobina é o principal pigmento associado com a 

cor da carne, sendo que o estado de oxidação do ferro no grupo prostético heme da 

mioglobina e o tipo de ligante associado ao ferro, são responsáveis pelas mudanças estruturais 

do pigmento e reações de cor. Assim, a descoloração da carne associada aos processos de 

oxidação está relacionada à conversão da oximioglobina à metamioglobina pela liberação de 

oxigênio, que catalisa o processo oxidativo.  

 



 29 

1.2 Aditivos na alimentação de suínos 

 

1.2.1 Antimicrobianos melhoradores do desempenho 

O mecanismo de ação dos antimicrobianos (antibióticos e quimioterápicos) 

melhoradores do desempenho não é totalmente elucidado. A hipótese mais aceita pela 

comunidade científica é que os antimicrobianos em doses subterapêuticas atuem modificando 

a microbiota intestinal de forma direta (MELLOR, 2000) e, desta forma, afetam positivamente 

a fisiologia do trato gastrintestinal e o desempenho dos animais (DIBNER; RICHARDS, 

2005; NIEWOLD, 2007). Esta teoria é suportada pela observação de que animais germ-free 

não apresentam quaisquer efeitos sobre o crescimento em resposta aos antimicrobianos 

melhoradores do desempenho (COATES et al., 1963). Portanto, postula-se que os 

antimicrobianos atuem: (1) causando morte e/ou redução de microrganismos patogênicos e, 

consequentemente, reduzindo a produção de toxinas nocivas ao epitélio intestinal; (2) 

reduzindo a competição por nutrientes entre microrganismos e hospedeiro; (3) aumentando a 

síntese de vitaminas e outros fatores de crescimento; (4) aumentando a digestão de alimentos 

e absorção de nutrientes; (5) reduzindo a taxa de renovação dos enterócitos e a motilidade 

intestinal; e (6) aumentando a eficiência energética do intestino (KNARREBORG et al., 2004; 

SMIRNOV et al., 2005). O resultado disso é a melhora da saúde, crescimento e conversão 

alimentar dos animais. Entretanto, limitações desta teoria incluem fatos como: a dose 

subterapêutica de antimicrobiano seria insuficiente para provocar modificações da microbiota 

(uma vez que é inferior à concentração inibitória mínima); e, embora diferentes espécies 

animais apresentem diferentes microbiotas intestinais, as espécies animais respondem de 

forma similar aos antimicrobianos melhoradores do desempenho, indicando um mecanismo 

de ação comum.  

Uma nova abordagem sugerindo um mecanismo de ação anti-inflamatório dos 

antimicrobianos melhoradores do desempenho tem sido proposta. Esta teoria está suportada 

na evidência de que antimicrobianos poderiam ser absorvidos como consequência do aumento 

da permeabilidade intestinal induzida pela inflamação (MacDONALD; MONTELEONE, 

2005) e acumulados em células inflamatórias fagocitárias (NIEWOLD et al., 2000). O 

acúmulo de antimicrobianos em células inflamatórias presentes no epitélio intestinal atenuaria 

a resposta inflamatória através da redução de citocinas pró-inflamatórias, diminuindo o 

estímulo catabólico e redirecionando nutrientes para o crescimento (GRUYS et al., 2006). 

Portanto, esta abordagem sugere um mecanismo de ação anti-inflamatório (e não 

necessariamente antibiótico) para os antimicrobianos melhoradores do desempenho 
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(NIEWOLD, 2007). Assim, a limitada resposta inflamatória em intestinos saudáveis poderia 

explicar a falta de resposta de animais germ-free aos antimicrobianos melhoradores do 

desempenho, bem como o fato de seus efeitos serem mais evidentes em condições de elevado 

desafio. Costa et al. (2011) demonstraram que uma dose subterapêutica de clorotetraciclina 

fornecida para camundongos inoculados com Clostridium rodentium resistente à tetraciclina 

não afetou a densidade de Clostridium rodentium e tampouco a microbiota do intestino. 

Porém, reduziu a transcrição de citocinas inflamatórias e a perda de peso associada à infecção, 

indicando que, possivelmente, a hipótese de ação anti-inflamatória seja válida.  

Por princípio de precaução, o uso de antimicrobianos melhoradores do desempenho 

tem sido restringido e/ou banido da produção animal. O motivo para tal restrição se deve à 

possibilidade destes atuarem na seleção de microrganismos resistentes, deixarem resíduos na 

carcaça e impactarem negativamente a antibioticoterapia humana (BEDFORD, 2000; 

MELLOR, 2000). Entretanto, a retirada dos antimicrobianos melhoradores do desempenho na 

criação intensiva de suínos (onde há grande desafio por contaminação) tem sido associada ao 

aumento no custo de produção e no uso de antimicrobianos para o tratamento de doenças com 

sintomatologia clínica. Neste contexto, pesquisas têm sido direcionadas para a busca de 

aditivos alternativos aos antimicrobianos melhoradores do desempenho, especialmente com 

enfoque na manipulação da microbiota intestinal (prebióticos, probiótico, simbióticos, 

extratos vegetais, etc.). Entretanto, diferentemente dos antimicrobianos que têm apresentado 

resultados consistentes sobre o desempenho dos animais, tais aditivos alternativos têm 

demonstrado resultados inconsistentes (GASKINS et al., 2002; NIEWOLD, 2006). Com base 

na proposta de ação anti-inflamatória, novos enfoques deveriam ser adotados na pesquisa de 

aditivos alternativos com possível ação moduladora da resposta inflamatória ao invés de ação 

antimicrobiana.  

 

1.2.2 Modificadores de metabolismo  

Os aditivos modificadores de metabolismo têm sido utilizados para aumentar a taxa de 

deposição proteica em detrimento da deposição de gordura na carcaça (BOLER et al., 2010), 

além de melhorar a eficiência alimentar em suínos (HINSON et al., 2011; RIKARD-BELL et 

al., 2009). A ractopamina é o aditivo repartidor de nutriente mais utilizado na alimentação de 

suínos. A ractopamina se liga aos receptores β-adrenérgicos acoplados a proteína G presentes 

na membrana plasmática das células, desencadeando a cascata de resposta celular via 

conversão da adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato cíclico (cAMP) que, por 

sua vez, ativa a proteína kinase A que, por fosforilação, ativa outras enzimas (ALBERTS et 
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al., 2004). Os principais resultados disso são: (1) o aumento da massa muscular devido à 

hipertrofia das células musculares (aumento da síntese e redução da degradação proteica); (2) 

aumento do fluxo sanguíneo no músculo esquelético, aumentando o suprimento de nutrientes 

e energia; e (3) aumento da lipólise (aumentando liberação de glicerol e ácidos graxos livres) 

e redução da síntese de ácidos graxos e triglicerídeos nos adipócitos (antagoniza insulina e 

suprime atividade de enzimas) (MERSMANN, 1998; PETERLA; SCANES, 1990). 

Entretanto, a exposição prolongada à ractopamina reduz a intensidade de resposta celular, 

processo conhecido como dessensitização, através do desacoplamento dos receptores de suas 

proteínas G e da internalização e degradação de receptores (ALBERTS et al., 2004). Em 

suínos, foi demonstrado que a exposição prolongada reduz progressivamente a presença de 

receptores nos tecidos (SPURLOCK et al., 1994; LIU et al., 1994). Desta forma, tem sido 

observado que a máxima resposta em desempenho ocorre no início da suplementação da 

ractopamina e diminui com o aumento do tempo de exposição (MILLS, 2002; WILLIAMS et 

al., 1994). 

O consumo de energia e a relação lisina-energia são fatores que podem afetar a 

resposta dos suínos à ractopamina (APPLE et al., 2004, 2008; HINSON et al., 2011; 

SCHINCKEL et al., 2002, 2003; WILLIAMS et al., 1994). Embora os efeitos da ractopamina 

sobre o desempenho e a eficiência alimentar dos suínos reportados pela literatura tenham sido 

bastante consistentes, os efeitos sobre a qualidade da carne tem variado. Carr et al. (2005a, 

2009) não detectaram quaisquer efeitos sobre o pH, perda de água e coloração da carne, 

enquanto que redução de perda de água e descoloração da carne foi observado por outros 

autores (ALMEIDA et al., 2010; APPLE et al., 2008; KUTZLER et al., 2010). Além disso, 

aumento na força de cisalhamento tem sido observado (CARR et al., 2005a, b). 

A presença de resíduos em tecidos de animais alimentados com ractopamina (QIANG 

et al., 2007; SMITH; SHELVER, 2002) tem levado a questionamentos quanto à segurança de 

seu uso. Indícios de intoxicação têm levado a proibição do uso de ractopamina em alguns 

países (incluindo a União Europeia), embora seu uso seja legalizado em diversos países 

(incluindo EUA, Canada e Brasil).  

 

1.2.3 Antioxidantes  

Devido ao elevado conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados (SHAHIDI; PEGG, 

1994), a carne suína é altamente susceptível à oxidação lipídica. No ranking de 

susceptibilidade à oxidação lipídica (YI et al., 2013), a carne suína é considerada a segunda, 

ficando atrás apenas da carne de frango. A oxidação lipídica é um dos fatores mais 
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importantes no processo de deterioração da carne, afetando suas características nutricionais e 

sensoriais (MORRISSEY et al., 1998), e possuindo efeito negativo para a saúde dos 

consumidores (ANGELI et al., 2011; VERBEKE et al., 1999). Antioxidantes têm sido 

adicionados às dietas com a finalidade de aumentar as reservas de antioxidantes no organismo 

animal e prevenir o estresse oxidativo e o processo de oxidação lipídica da carne, conforme 

descrito no item anterior. 

 

1.2.4 β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) como potencial aditivo de dietas para suínos  

O lúpulo é uma planta trepadeira perene, nativa da Europa, Ásia e América do Norte, 

cultivado predominantemente no hemisfério norte onde o fotoperíodo é favorável. As flores 

do lúpulo contêm compostos com propriedades funcionais que têm sido aplicados na 

medicina tradicional (SAKAMOTO; KONINGS, 2003; ZUURBIER et al., 1995), dentre eles 

os α-ácidos e β-ácidos. Os α-ácidos (humulones) e seus isômeros solúveis em água 

(cohumulone, adhumulone) e os iso-α-ácidos (isohumulones) são utilizados como 

preservadores na indústria cervejeira, sendo os principais componentes do sabor amargo da 

cerveja (SAKAMOTO; KONINGS, 2003). Os β-ácidos (lupulone) e seus congêneres 

(adlupulone, colupulone, prelupulone, postlupulone e adprelupulone) têm demonstrado 

atividade antimicrobiana (SRINIVASAN et al., 2004), antioxidante (van HOYWEGHEN; 

BIENDL; HEYERICK, 2010) e anti-inflamatória (CLEEMPUT et al., 2009). Os β-ácidos 

possuem uma estrutura alicíclica de 2,4-ciclohexadieno (Figura 1.1). 

Os β-ácidos do lúpulo têm demonstrado potencial de ação melhoradora do 

desempenho em frangos de corte (BOZKURT et al., 2009; CORNELISON et al., 2006). A 

inclusão de 220 ppm de extrato de lúpulo (0,6% de α-ácidos e 9,3% de β-ácidos) em dietas de 

frangos de corte demonstrou aumentar a taxa de crescimento (66,14 vs 67,54 g/dia) e 

melhorar a conversão alimentar (1,72 vs 1,67), no entanto, abaixo da taxa de crescimento 

(68,86 g/dia) e conversão alimentar (1,61) de frangos alimentados com dietas contendo 50 

ppm de penicilina (CORNELISON et al., 2006). Os β-ácidos foram eficazes no controle da 

proliferação de Clostridium perfringens no intestino de frangos de corte inoculados 

(SIRAGUSA et al., 2008; TILLMAN et al., 2011). Além disso, foi demonstrado in vitro que o 

extrato de lúpulo inibiu o crescimento de bactérias indesejáveis e reduziu a produção de 

amônia no rúmen, podendo melhorar as condições de fermentação ruminal e gliconeogênese 

(FLYTHE, 2009). Entretanto, até o momento, não há na literatura estudos utilizando β-ácidos 

do lúpulo em dietas para suínos. 
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Figura 1.1 - Estrutura dos componentes da fração β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) 

Adaptado de Siragusa et al. (2008). 
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2 EFEITOS DE β-ÁCIDOS DO LÚPULO (Humulus lupulus) NA DIETA SOBRE O 

DESEMPENHO, DIGESTIBILIDADE DE NUTRIENTES E SAÚDE INTESTINAL 

DE LEITÕES RECÉM-DESMAMADOS
1
 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da inclusão de níveis crescentes de β-

ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) ou de um antimicrobiano melhorador do desempenho 

(colistina) na dieta sobre o desempenho zootécnico, digestibilidade de nutrientes e energia da 

dieta, ocorrência de diarreia, refugagem de leitões, explosão respiratória, peso de órgãos, 

histologia do intestino delgado e diversidade da microbiota intestinal de leitões recém-

desmamados, assim como testar in vitro a sensibilidade de bactérias aos β-ácidos do lúpulo. 

Foram utilizados 200 leitões desmamados aos 21 dias de idade (6,23±0,32 kg), machos 

castrados e fêmeas, em um experimento em blocos completos casualizados com 5 

tratamentos, 8 repetições por tratamento e 5 leitões por unidade experimental (baia). Os 

leitões foram alimentados com dietas suplementadas com 0 (controle negativo), 120, 240 ou 

360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo ou com 40 mg/kg de colistina (tratamento antimicrobiano) 

durante 35 dias de período experimental. No 7º e 35º dias do experimento, um macho castrado 

por baia foi sacrificado para avaliação do peso de órgãos (estômago, pâncreas, fígado, 

intestino delgado e baço), histologia do intestino delgado (altura de vilosidade e profundidade 

de cripta) e diversidade da microbiota intestinal (PCR-DGGE). ANOVA e contrastes 

ortogonais foram utilizados para determinar o efeito dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta 

(0, 120, 240, 360 mg/kg) sobre as variáveis, assim como para comparar o tratamento 

antimicrobiano com cada um dos outros tratamentos. O aumento dos níveis de β-ácidos na 

dieta melhorou linearmente (P<0,05) o peso vivo, o ganho de peso, a eficiência alimentar e a 

digestibilidade aparente do extrato etéreo da dieta. O tratamento antimicrobiano melhorou 

(P<0,03) o peso vivo, o ganho de peso e a eficiência alimentar comparado ao controle 

negativo, porém não afetou (P>0,05) a digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta. 

Não foram observados efeitos (P>0,05) dos tratamentos sobre o consumo de ração. De 

maneira geral, a ocorrência de diarreia foi menor (P<0,01) nos tratamentos antimicrobiano, 

controle negativo e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo do que nos tratamentos 120 e 240 mg/kg 

de β-ácidos do lúpulo, enquanto não foram identificados leitões refugos durante todo o 

período experimental. Não foram observados efeitos (P>0,05) dos tratamentos sobre a 

explosão respiratória no sangue, peso relativo dos órgãos, histologia do intestino delgado e 

diversidade da microbiota intestinal. Apenas Staphylococcus aureus foi sensível aos β-ácidos 

do lúpulo, enquanto Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurim e 

Enterococcus faecalis foram resistentes. Portanto, a inclusão de β-ácidos do lúpulo (Humulus 

lupulus) até 360 mg/kg na dieta demonstrou ser eficiente como alternativa aos 

antimicrobianos melhoradores do desempenho para leitões recém-desmamados. 

 

Palavras-chave: Aditivo; Diversidade microbiana intestinal; Explosão respiratória; Histologia 

do intestino delgado; Peso dos órgãos; Ocorrência de diarreia  

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the effects of dietary graded levels of hop 

(Humulus lupulus) β-acids or antimicrobial growth promoter (colistin) on growth 

performance, nutrients and energy digestibility, diarrhea occurrence, unthrifty pigs, blood 

                                                 
1
 Versão em português do artigo submetido para o periódico “Journal of Animal Science” em 23/11/2014. 
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respiratory burst, organ weights, small intestine histology, and intestine microbial diversity of 

weanling pigs, as well as in vitro bacteria sensitivity to hop β-acids. Two hundred 21-d 

weaned castrated male and female pigs (6.23 ± 0.32 kg BW) were used in a randomized 

complete block design experiment with 5 treatments, 8 replications, and 5 pigs per 

experimental unit (pen). Pigs were fed corn-soybean meal basal diets supplemented with 0 

(negative control), 120, 240, or 360 mg/kg hop β-acids, or with 40 mg/kg colistin 

(antimicrobial treatment) during a 35-d nursery feeding experiment. On d 7 and 35 of 

experiment, one castrated male from each pen was slaughtered to evaluate organ weights 

(stomach, pancreas, liver, small intestine, spleen), small intestine histology (villus height and 

crypt depth), and intestine microbial diversity (PCR-DGGE). ANOVA and orthogonal 

contrasts were performed to determine dose-response of each variable to dietary hop β-acids 

levels (0, 120, 240, and 360 mg/kg), as well as to compare means of antimicrobial treatment 

to each other treatments. Increasing dietary levels of hop β-acids linearly improved (P<0.05) 

BW, ADG, G:F, and apparent digestibility of ether extract of feed of weanling pigs. The 

antimicrobial treatment improved (P<0.03) BW, ADG, and G:F compared to negative control, 

but did not affect (P>0.05) nutrients and energy digestibility. No effects (P>0.05) of 

treatments were observed on ADFI. Overall, the diarrhea occurrence was lower (P<0.01) for 

antimicrobial treatment, negative control, and 360 mg/kg hop β-acids than for 120 and 240 

mg/kg hop β-acids, while no unthrifty pigs were identified throughout all experimental period. 

No effects (P>0.05) of dietary treatments were observed on blood respiratory burst, organ 

weights, small intestine histology, and intestine microbial diversity. Staphylococcus aureus 

was sensitive to hop β-acids, while Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella 

typhimurim, and Enterococcus faecalis were resistant. Therefore, dietary hop (Humulus 

lupulus) β-acids up to 360 mg/kg showed to be efficient as an alternative to antimicrobial 

growth promoters for weanling pigs. 

 

Keywords: Diarrhea occurrence; Feed additive; Intestine microbial diversity; Organ weights; 

Respiratory burst; Small intestine histology 

 

2.1 Introdução 

O período após o desmame de leitões tem sido marcado por limitada capacidade de 

digestação de alimentos e absorção de nutrientes, anorexia, diarreia e reduzida taxa de 

crescimento (BIAGI et al., 2007; LALLÈS et al., 2007; MARION et al., 2002). 

Nutricionalmente, a substituição do leite da porca por dietas secas à base de ingredientes 

vegetais e o reduzido consumo de ração têm induzido uma respota adaptativa do trato 

gastrintestinal, que inclui mudanças no peso dos órgãos e na mucosa e microbiota intestinal 

(MARION et al., 2002; PLUSKE et al., 1997). Portanto, doses não terapêuticas de 

antimicrobianos têm sido utilizadas nas dietas com o propósito de melhorar o estado de saúde 

e o desempenho de leitões recém-desmamados. Entretanto, devido ao aumento das restrições 

ao uso de antimicrobianos como melhoradores do desempenho, existe grande necessidade de 

desenvolvimento de estudos com aditivos alternativos.  

Os β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus, Cannabaceae) têm sido reportados como 

melhoradores do desempenho de frangos de corte (BOZKURT et al., 2009; CORNELISON et 
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al., 2006), demonstrando atividade antimicrobiana contra Clostridium perfringens no intestino 

de frangos (SIRAGUSA et al., 2008; TILLMAN et al., 2011). In vitro, mudanças na 

população microbiana do rúmen também têm sido induzidas pelos β-ácidos do lúpulo 

(NARVAEZ et al., 2011, 2013; WANG et al., 2010). As propriedades atribuídas aos β-ácidos 

do lúpulo incluem, também, atividades antiviral (BUCKWOLD et al., 2004), anti-inflamatória 

(CLEEMPUT et al., 2009; TANG et al., 2011), antioxidante (TAGASHIRA et al., 1995), 

antidepressiva (ZANOLI et al., 2005), anticâncer (LAMY et al., 2007) e lipolítica 

(SHIMURA et al., 2005; SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; YAJIMA et al., 2004). Entretanto, 

não há informação científica disponível sobre os efeitos dos β-ácidos do lúpulo em suínos.  

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de níveis crescentes de β-ácidos do 

lúpulo ou de um antimicrobiano melhorador do desempenho (colistina) na dieta sobre o 

desempenho zootécnico, digestibilidade de nutrientes e energia, ocorrência de diarreia, 

refugagem de leitões, explosão respiratória, peso relativo dos órgãos, histologia do intestino 

delgado e diversidade da microbiota intestinal de leitões recém-desmamados, assim como 

testar in vitro a sensibilidade bacteriana aos β-ácidos do lúpulo. 

 

2.2 Material e Métodos 

O estudo foi realizado na Unidade de Pesquisa em Suínos da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo (Piracicaba, SP, Brasil). Todos 

os procedimentos usando animais foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais - CEUA / ESALQ / USP (Protocolo 2012-10). 

 

Delineamento experimental, animais e tratamentos 

Foram utilizados 200 leitões desmamados aos 21 dias de idade (6,23 ± 0,32 kg de peso 

vivo), machos castrados e fêmeas, em um experimento em blocos completos casualizados, 

baseados no peso vivo e sexo, com 5 tratamentos, 8 repetições por tratamento e 5 animais por 

unidade experimental (baia). Os leitões foram alojados em baias de 1,20x1,50m com piso 

parcialmente ripado, equipadas com um comedor semiautomático, um bebedor tipo chupeta e 

uma fonte de calor suplementar, em uma sala de creche com ventilação natural. Antes do 

alojamento dos animais, a sala de creche foi apenas lavada com água, não sendo utilizados 

desinfetantes químicos com o propósito de fornecer uma condição de maior desafio sanitário 

aos leitões. Ração e água foram fornecidas à vontade aos leitões durante os 35 dias do período 

experimental. 
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As dietas basais (Tabela 2.1) foram formuladas de acordo as exigências nutricionais 

dos suínos (ROSTAGNO et al., 2011), sendo adotado um programa de alimentação de três 

fases: pré-inicial 1 (1 a 7 dias de experimento); pré-inicial 2 (7 a 21 dias de experimento); e 

inicial (21 a 35 dias de experimento). 

 

Tabela 2.1 - Composição das dietas basais (matéria natural) 

Item Pré-inicial 1 Pré-inicial 2 Inicial 

Ingredientes, %:    

Milho 47,90 56,10 67,09 

Farelo de soja, 46% 20,00 22,00 25,00 

Concentrado proteico de soja 4,99 3,75 - 

Soro de leite desidratado 11,90 5,27 - 

Leite integral desidratado 3,00 1,50 - 

Plasma sanguíneo desidratado 3,00 1,50 0,50 

Açúcar  3,00 3,00 3,00 

Óleo de soja 2,16 2,54 0,49 

Fosfato bicálcico 1,65 1,67 1,63 

Calcário 0,65 0,74 0,76 

Sal 0,17 0,30 0,42 

Óxido de Zinco 0,30 0,25 - 

L-Lisina.HCl, 78% 0,41 0,47 0,40 

DL-Metionina, 99% 0,20 0,19 0,12 

L-Treonina, 98.5% 0,14 0,16 0,11 

L-Triptofano, 98% 0,02 0,03 0,02 

L-Valina, 96.5% 0,07 0,08 0,03 

Cloreto de colina, 60% 0,04 0,04 0,03 

Premix de micromineral
1
 0,20 0,20 0,20 

Premix vitamínico
2
 0,20 0,20 0,20 

Total 100,00 100,00 100,00 
    

Composição calculada:    

Energia metabolizável, kcal/kg 3,400 3,375 3,230 

Proteína bruta, % 20,92 19,53 17,48 

Cálcio, % 0,85 0,83 0,77 

Fósforo disponível, % 0,50 0,45 0,40 

Lactose, % 10,00 4,50 - 

Lisina digestível, % 1,45 1,33 1,09 

Metionina digestível, % 0,49 0,45 0,35 

Treonina digestível, % 0,91 0,84 0,69 

Triptofano digestível, % 0,26 0,24 0,20 
1
Fornecendo por kg da dieta: Cu, 20 mg; I, 1,6 mg; Fe, 120 mg; Mn, 60 mg; Se, 460 µg; Zn, 140 mg; e Cr, 200 

µg.
 

2
Fornecendo por kg da dieta: vitamina A, 5.332 IU; vitamina D3, 2.000 IU; vitamina E, 20 mg; vitamina K3, 5,33 

mg; biotina, 33,12 µg; colina, 240 mg; ácido fólico, 0,54 mg; niacina, 26 mg; ácido pantotênico, 14 mg; 

riboflavina, 3,20 mg; tiamina, 1,33 mg; piridoxina, 1,33 mg; vitamina B12, 22 µg; e BHT, 4,32 mg. 

  



 49 

Os leitões foram alimentados com dietas suplementadas com 0 (controle negativo), 

120, 240 ou 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo ou com 40 mg/kg de colistina (tratamento 

antimicrobiano). Uma vez que os β-ácidos do lúpulo possuem acentuado sabor amargo, os 

níveis nas dietas foram estabelecidos com base em um ensaio de aceitação com o propósito de 

se obterem consumos de ração similares em todos os tratamentos. Os β-ácidos do lúpulo, que 

representam o coletivo do lupulone (C27H38O4), colupulone (C26H37O4) e adlupulone 

(C27H38O4), foram microencapsulados com celulose para conter 30% de β-ácidos do lúpulo 

total (Hopsteiner, NY, EUA; Wallerstein, SP, Brasil) com o propósito de prevenir sua 

oxidação. Os β-ácidos do lúpulo são reconhecidos como GRAS (geralmente conhecidos como 

seguros) para uso como agente antimicrobiano em salsichas e carnes cozidas (GRN nº 63, 

Food and Drug Administration, EUA) e podem ser considerados seguros para humanos e 

animais. 

 

Desempenho zootécnico e digestibilidade de nutrientes da dieta 

Os leitões foram pesados individualmente nos dias 0, 7, 21 e 35 de experimento e o 

desaparecimento de ração foi mensurado por baia para calcular o ganho diário de peso (GDP), 

o consumo diário de ração (CDR) e a eficiência alimentar (EA) por período de alimentação (0 

a 7, 7 a 21 e 21 a 35 dias de experimento) e acumulado (0 a 21 e 0 a 35 dias de experimento).  

Com o propósito de estimar a digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta, os 

leitões foram alimentados com dietas contendo 500 mg/kg de óxido crômico (marcador de 

indigestibilidade) durante as fases pré-inicial 2 e inicial. Após o período de 7 dias de 

adaptação (fluxo do marcador), as fezes foram coletadas duas vezes ao dia diretamente do reto 

dos leitões (pelo menos 2 animais por baia por coleta) durante o período de 5 dias e 

armazenadas a −20°C. Amostras das dietas e das fezes homogeneizadas por baia foram 

analisadas usando procedimentos padrão (AOAC, 2005). A digestibilidade aparente da 

matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo, extrativo não 

nitrogenado e energia bruta da dieta foram calculados conforme proposto por Matterson et al. 

(1965). 

 

Ocorrência de diarreia, refugagem de leitões e explosão respiratória 

A ocorrência de diarreia foi calculada como a proporção de dias em que os animais 

apresentaram sinais clínicos de diarreia (fezes líquidas), através do monitoramento da 

presença ou ausência de diarreia em cada animal duas vezes por dia. A frequência de 
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refugagem de leitões foi determinada pela observação diária de sinais de anorexia (exposição 

das vértebras). 

Para a determinação da explosão respiratória, foram coletadas amostras de 4 mL de 

sangue via punção da veia cava anterior de um macho castrado por baia nos dias 4, 8, 16 e 32 

de experimento, com o propósito de verificar a curva de ativação dos fagócitos durante a fase 

de creche. A produção de espécies reativas de oxigênio pelos fagócitos no sangue (burst 

respiratório) foi mensurada conforme descrito por Anderson e Siwicki (1995): foi adicionado 

sangue heparinizado (0,1 mL) dentro de um tubo de ensaio, misturado com corante (0,1 mL) 

0,2% de nitroazul de tetrazólio (NBT) (Sigma, MO, EUA) e incubado por 30 min. à 

temperatura ambiente. Em seguida, uma amostra (0,05 mL) da suspensão de células 

sanguíneas com NBT foi adicionada a 1,0 mL de solução de N,N-dimetilformamida e 

centrifugado por 5 min à 3.000 x g; para finalizar, o sobrenadante foi colocando em uma 

cubeta de vidro e mensurada a absorbância a 540 nm usando um espectrofotômetro. 

 

Peso dos órgãos, histologia do intestino delgado e diversidade da microbiota intestinal 

No 7º (8,03±0,32 kg de peso vivo) e 35º (20,61±0,90 kg de peso vivo) dias do 

experimento, um macho castrado com peso corporal mais próximo da média de peso corporal 

dos animais de cada baia (totalizando 8 animais por tratamento) foi abatido seguindo métodos 

de abate humanitário (insensibilização por corrente elétrica seguida de exsanguinação) para a 

coleta de órgãos, tecido intestinal e conteúdo luminal. 

O peso relativo do estômago vazio, pâncreas, fígado, intestino delgado vazio e baço 

foram calculados como a proporção de cada órgão em relação ao peso corporal dos animais 

abatidos, enquanto a densidade do intestino delgado foi determinada pela relação 

peso:comprimento do intestino delgado. 

Para a avaliação da histologia do epitélio intestinal, amostras de 3 cm do duodeno 

(retiradas a 15 cm da válvula pilórica), jejuno (retiradas a 150 cm da junção ileocecal) e íleo 

(retiradas a 15 cm da junção ileocecal) foram coletadas e fixadas em formalina. Após isso, 

cada amostra foi preparada em parafina e quatro secções do tecido de 6 μm foram cortadas e 

coradas com hematoxilina-eosina. A altura de vilosidade e a profundidade de cripta foram 

medidas em vinte vilosidades por amostra usando um microscópico óptico (AFIP, 1994). 

A diversidade da microbiota do conteúdo luminal do íleo e do ceco dos tratamentos 

controle negativo, antimicrobiano e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo foi determinada usando 

PCR-DGGE (reação em cadeia de polimerase – eletrofose em gel de gradiente desnaturante). 

O DNA bacteriano total foi extraído das amostras usando o kit Power Soil® DNA Isolation 
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(MOBIO) seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante, exceto que 0,25g de 

conteúdo luminal do intestino foram utilizados ao invés de solo. O DNA extraído foi 

submetido a eletroforese em gel 1% (w/v) de agarose, corado com Sybr Gold e visualizado 

com luz UV. A região V3 do gene bacteriano 16S foi amplificada usando como primer 

forward o F356 (5'-GC-

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGGTACGGGAGGCAGC

AG-3') e como primer reverse o R518 (5'-ATTACCGCGGCTGCTGG-3'). Para acessar as 

bactérias ácido-láticas, duas reações de amplificação foram realizadas utilizando como 

primers forward o Lac1 (5'-AGCAGTAGGGAATCTTCCA-3') e o Lac3 (5'-

AGCAGTAGGGAATCTTCGG-3'), e como primer reverse o Lac2 (5'-

GCCGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGCCCGGGGGCACCGGGGGATTYCACCGCTA

CAGCTACACATG-3'). Todas as reações de PCR utilizaram uma mistura contendo 1,25 U de 

Taq DNA polimerase (Invitrogen), tampão 1x TAE, 200µM de deoxiribonucleotideos, 1.500 

µM de MgCl2, 0,5 µM de cada primer, e 2µL de DNA, além de água milli-Q estéril para 

completar o volume final de 25µL. As amplificações foram realizadas usando um 

termociclador automático (Mastercycler personal, Eppendorf), seguindo os seguintes 

programas: para a região V3 do gene bacteriano 16S, desnaturação inicial a 95°C por 5 min. 

seguida de 30 ciclos de desnaturação a 95°C por 1 min., anelamento a 60°C por 1 min. e 

extensão a 72°C por 1 min., sendo a etapa de extensão final a 72°C por 10 min.; e para o gene 

das bactérias ácido-láticas, desnaturação inicial a 94°C por 2 min. seguida de 35 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 1 min., anelamento a 60°C por 2 min. e extensão a 72°C por 1 min., 

sendo a etapa de extensão final a 72°C por 30 min. O rDNA parcialmente amplificado de cada 

grupo bacteriano foi separado em gel de DGGE com 8% (w/v) poliacrilamida (37,5:1 

acrilamida:bis acrilamida) utilizando um gradiente de desnaturação entre 20–60% (100% 

desnaturante continha 7 M ureia e 40% [vol/vol] de formamida deionizada). A corrida dos 

géis de DGGE foi realizada em tampão 0,5× TAE (20 mM tris, pH 7,4, 10 mM de acetato de 

sódio, 0,5 mM de EDTA dissódico) a 200V por 4h a 60ºC. Foram adicionados 4 padrões em 

todos os géis para facilitar a comparação entre géis. Após a eletroforese, os géis foram 

corados com prata de acordo ao protocolo: incubação em solução fixadora (10% de 

etanol+0,5% de ácido acético) por 10 min.; incubação em solução de nitrato de prata (0,2% de 

nitrato de prata dissolvido na solução fixadora) por 10 min.; três lavagens em água 

duplamente destilada (ddH2O) por 3 min.; e incubação em solução para a revelação (15% 

NaOH+0,05% formaldeído) por 3-5 min. seguido pela adição de 7,5 g/L de carbonato de 

sódio por 10-15 min.. Então, os géis foram scaneados e as bandas visualizadas. Cada banda 
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foi considerada uma unidade taxonômica operacional (OTU). O perfil do DGGE foi analisado 

através da matriz de presença ou ausência de bandas para calcular os valores de similaridade 

entre as amostras através da Análise de Componente Principal (ACP), do dendograma 

UPGMA usando o coeficiente de similaridade de Jaccard (PAST 3.0 software; Hammer et al., 

2001) e do diagrama de Venn. Para identificar as principais bactérias amplificadas pelos 

primers Lac1 e Lac3, as bandas presentes na maioria das amostras foram re-amplificadas com 

primers sem grampo GC, purificadas usando um kit comercial (PCR cleaner, Invitrogen) 

seguindo as instruções do fabricante, sequenciadas (ABI-Prism 3500 Genetic Analyzer, 

Applied Biosystems), e as sequencias foram comparada com as sequências do NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) usando a ferramenta BLASTN. 

 

Sensibilidade bacteriana in vitro aos β-ácidos do lúpulo  

A atividade antimicrobiana dos β-ácidos do lúpulo contra Escherichia coli, Salmonella 

enteritidis, Salmonella typhimurim, Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus foi 

determinada pela mensuração do diâmetro da zona de inibição usando o método padrão de 

disco difusão (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2013). Todas 

as culturas bacterianas foram submetidas a discos contendo 4,5, 9,0, 18,0, 27,0, 36,0 e 45,0% 

de β-ácidos do lúpulo em triplicata. Foi realizada incubação a 37°C por 24 horas e, após, foi 

medida a zona de inibição que circundava os discos. 

 

Delineamento experimental e análise estatística 

Os dados foram analisados como um experimento em blocos completos casualizados 

usando a baia como a unidade experimental e o procedimento MIXED do SAS (SAS Inst. 

Inc., Cary, NC). O modelo matemático incluiu o efeito fixo dos tratamentos e o efeito 

aleatório dos blocos, conforme segue: Y(ij) = µ + t(i) + b(j) + ɛ(ij), onde Y(ij) é a variável 

resposta dependente; μ é a média geral; t(i) é o efeito fixo dos tratamentos (i=1,…5); b(j) é o 

efeito aleatório dos blocos (j=1,…8); e ε(ij) é o erro experimental. Para os dados de 

digestibilidade dos nutrientes e da energia, peso relativo dos órgãos, explosão respiratória, 

histologia do epitélio intestinal e diversidade da microbiota intestinal, o fator medida repetida 

no tempo foi adicionado ao modelo matemático como efeito aleatório. Todos os dados foram 

testados para normalidade do resíduo, linearidade, homogeneidade de variância e outliers. A 

análise da ocorrência de diarreia considerou a distribuição de Poisson dos dados usando o 

procedimento GLIMMIX do SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC).  
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ANOVA e LSMEANS são apresentados nas tabelas. Valores de probabilidade ≤0,05 

foram considerados significativos. Contrastes linear e quadrático foram realizados para 

determinar os efeitos dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta (0, 120, 240 e 360 mg/kg) 

sobre as variáveis. Contrastes ortogonais foram usados para comparar as médias do 

tratamento antimicrobiano com o controle negativo e com cada um dos níveis de β-ácidos do 

lúpulo na dieta. 

 

2.3 Resultados 

 

Desempenho zootécnico e digestibilidade de nutrientes 

Conforme apresentado na Tabela 2.2, o aumento dos níveis de β-ácidos do lúpulo na 

dieta aumentou linearmente (P<0,05) o peso vivo, o ganho de peso e a eficiência alimentar 

dos leitões recém-desmamados. O tratamento antimicrobiano aumentou (P<0,03) o peso vivo, 

o ganho de peso e a eficiência alimentar comparado ao controle negativo, porém não se 

diferenciou (P>0,05) de nenhum dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta. Não foram 

observados efeitos (P>0,05) dos tratamentos sobre o consumo de ração.  

O aumento dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta aumentou linearmente (P<0,05) a 

digestibilidade aparente do extrato etéreo da dieta, porém não foram observados efeitos 

(P>0,05) sobre a digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, 

proteína bruta, energia bruta e extrativo não nitrogenado da dieta (Tabela 2.3). O tratamento 

antimicrobiano não afetou (P>0,05) a digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta. 

Independentemente dos tratamentos, a digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta 

foram maiores (P<0,05) na dieta inicial que na dieta pré-inicial 2, exceto para o extrato etéreo. 

Em contraste, a digestibilidade do extrato etéreo foi menor (P<0,05) na dieta inicial que na 

pré-inicial 2, possivelmente devido ao baixo conteúdo de gordura na dieta inicial.  

 

Ocorrência de diarreia, refugagem de leitões e explosão respiratória 

Foi observado efeito quadrático (P<0,01) dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta 

sobre a ocorrência de diarreia (Tabela 2.3). Os níveis 120 e 240 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 

na dieta apresentaram a maior ocorrência de diarreia, enquanto o tratamento antimicrobiano, 

controle negativo e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo apresentaram a menor ocorrência de 

diarreia. Depois de 14 dias após o desmame, não foram observados sinais clínicos de diarreia 

(fezes líquidas). Não foi identificado ocorrência de refugagem de leitões durante todo o 

período experimental (frequência zero). 
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Não houve efeitos (P>0,05) dos tratamentos na explosão respiratória no sangue 

(Tabela 2.4). Entretanto, independentemente dos tratamentos, a explosão respiratória 

aumentou do dia 4 para o dia 8 pós-desmame e depois reduziu nos dias 16 e 32 (P<0,001), 

demonstrando um aumento da ativação imune imediatamente após o desmame seguido por 

uma redução na fase tardia da creche. 

 

Tabela 2.2 - Efeito dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta 

sobre o desempenho zootécnico de leitões recém-desmamados
1
 

Item 

Tratamentos 

 

EPM P= 

Antimicrobiano 

(colistina) 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

0 120 240  360  

Peso vivo, kg        

dia 0 6,23 6,22 6,23 6,23 6,23 0,33 .. 

dia 7
2
 8,32 7,87

†
 8,28 8,23 8,53 0,40 0,018 

dia 21
2
 14,54 13,80 14,46 14,43 15,11 0,66 0,058 

dia 35
2 

20,94 19,61
†
 20,51 20,79 21,46 0,92 0,043 

Ganho de peso, kg/dia        

1 a 7 dias
2
 281 222

†
 275 267 307 22 0,010 

1 a 21 dias
2
 385 352 383 381 412 19 0,045 

1 a 35 dias
2
 425 387

†
 414 421 441 19 0,045 

7 a 21 dias 438 426 434 444 464 20 0,383 

21 a 35 dias 492 446
†
 466 489 489 27 0,231 

Consumo de ração, kg/dia        

1 a 7 dias 355 331 360 345 395 19 0,099 

1 a 21 dias 577 543 574 565 600 25 0,256 

1 a 35 dias 693 663 683 689 703 28 0,550 

7 a 21 dias 697 657 690 684 711 31 0,466 

21 a 35 dias 885 862 865 894 872 39 0,868 

Eficiência alimentar        

1 a 7 dias
2
 0,77 0,66

‡
 0,76 0,77 0,77 0,03 0,012 

1 a 21 dias 0,67 0,65 0,67 0,67 0,69 0,01 0,122 

1 a 35 dias
2
 0,61 0,58

‡
 0,61 0,61 0,63 0,01 0,004 

7 a 21 dias 0,63 0,65 0,63 0,65 0,66 0,01 0,362 

21 a 35 dias
2
 0,56 0,52

‡
 0,54 0,54 0,56 0,01 0,049 

Ocorrência de diarreia, %        

1 a 7 dias
3
 4,10 3,47 7,88

‡
 6,30

‡
 4,10 0,75 <0,001 

1 a 21 dias
3
 1,51 1,72 3,77

‡
 2,91

‡
 1,51 0,36 <0,001 

7 a 21 dias 0,22 1,12
‡
 2,01

‡
 1,56

‡
 0,00 0,25 <0,001 

1
Os valores são LSMEANS de 8 repetições por tratamento e 5 leitões por baia. EPM=erro padrão da média. 

2
Efeito linear (P<0,001) dos níveis de β-ácidos na dieta sobre o peso corporal, o ganho de peso e a eficiência 

alimentar. 
3
Efeito quadrático (P<0,001) dos níveis de β-ácidos na dieta sobre a ocorrência de diarreia. 

†
Diferente do tratamento antimicrobiano (colistina) pelo teste de contraste ortogonal (P<0,05). 

‡
Diferente do tratamento antimicrobiano (colistina) pelo teste de contraste ortogonal (P<0,01). 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

.. Não se aplica dado numérico. 
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Tabela 2.3 - Efeito dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta e da fase de alimentação (pré-inicial 2 ou inicial) 

sobre a digestibilidade dos nutrientes e da energia da dieta de leitões recém-desmamados
1
 

Item 

 Tratamentos 
 

EPM 

Valor de P do modelo 

 
Antimicrobiano 

(colistina) 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

Fase 0 120 240 360 Média Nível Fase Nível*Fase 

Matéria seca, % 

Pré-inicial 2 76,54 77,39 77,45 78,65 78,76 77,76 0,51 0,478 <0,001 0,363 

Inicial 80,87 80,72 80,12 80,03 81,05 80,56     

Média 78,70 79,05 78,79 79,34 79,91 79,16     
            

Matéria orgânica, % 

Pré-inicial 2 78,87 79,54 79,84 80,95 81,08 80,06 0,71 0,485 <0,001 0,308 

Inicial 82,79 82,51 82,07 81,84 82,92 82,42     

Média 80,83 81,03 80,96 81,39 82,00 81,24     
            

Matéria mineral, % 

Pré-incial 2 41,69 43,95 40,17 42,11 42,07 42,00 1,46 0,286 <0,001 0,995 

Inicial 48,36 50,48 47,84 49,39 49,42 49,10     

Média 45,03 47,21 44,00 45,75 45,74 45,55     
            

Proteína bruta, % 

Pré-inicial 2 67,16 68,10 67,76 69,87 70,34 68,64 0,98 0,471 0,048 0,322 

Inicial 72,23 69,49 69,87 68,77 71,76 70,43     

Média 69,70 68,80 68,81 69,32 71,05 69,54     
            

Extrato etéreo, %
2
 

Pré-inicial 2
2
 62,11 57,25 60,67 64,34 65,48 61,97 1,98 0,021 <0,001 0,893 

Inicial
2
 45,54 44,35 43,22 51,14 51,98 47,24     

Média
2
 53,82 50,80 51,94 57,74 58,73 54,61     

            

Energia bruta, % 

Pré-inicial 2 75,10 74,98 74,90 76,56 76,87 75,68 0,58 0,339 <0,001 0,574 

Inicial 79,25 79,02 78,12 78,22 79,55 78,83     

Média 77,17 77,00 76,51 77,39 78,21 77,26     
            

Extrativo não 

nitrogenado, % 

Pré-inicial 2 88,59 89,06 89,30 89,72 89,76 89,29 0,34 0,764 <0,001 0,643 

Inicial 90,68 90,83 90,76 90,42 90,81 90,70     

Média 89,64 89,95 90,03 90,07 90,29 90,00     
1
Os valores são LSMEANS de 8 repetições por tratamento e 5 leitões por baia. EPM=erro padrão da média. 

2
Efeito linear (P<0,001) dos níveis de β-ácidos na dieta sobre a digestibilidade do extrato etéreo. 
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Tabela 2.4 - Efeito dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta 

e tempo de coleta após o desmame sobre a explosão respiratória no sangue dos 

leitões recém-desmamados
1
 

 Tratamentos  

EPM 

Valor de P do modelo  Colistina 

Níveis de β-ácidos na dieta, 

mg/kg
 

Dia 0 120 240  360  Média Nível Dia Nível*Dia 

4 0,732 0,732 0,747 0,745 0,743 0,740 0,026 0,680 <0,01 0,968 

8 0,786 0,800 0,772 0,785 0,786 0,786     

16 0,705 0,728 0,724 0,721 0,702 0,716     

32 0,706 0,723 0,754 0,715 0,698 0,719     

Média 0,732 0,746 0,749 0,741 0,732 0,740     
1
Os valores são LSMEANS de 8 repetições por tratamento. EPM=erro padrão da média. 

 

Peso dos órgãos, histologia do intestino delgado e diversidade da microbiota intestinal  

Não foram observados efeitos (P>0,05) dos tratamentos sobre o peso relativo do 

estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado e baço, assim como sobre a relação 

peso:comprimento do intestino delgado (Tabela 2.5). Independentemente dos tratamentos, o 

peso relativo do estômago e do intestino delgado diminuíram enquanto que o do pâncreas, 

fígado e baço, assim como a relação peso:comprimento do intestino delgado, aumentaram do 

dia 7 para o dia 35 de experimento (P<0,03). 

Não houve efeito (P>0,05) dos tratamentos sobre a altura de vilosidades, a 

profundidade de criptas e a relação altura de vilosidade:produnfidade de cripta do intestino 

delgado (Tabela 2.6). Independentemente dos tratamentos, a altura de vilosidade e 

profundidade de cripta aumentaram do dia 7 para o dia 35 de experimento (P<0,001). 

Não foi observada interação (P>0,05) entre tratamento, dia de coleta e secção do 

intestino para o número de bandas (unidade taxonômica operacional) da região V3 do gene 

16S e do grupo de bactérias ácido-láticas (Figura 2.1). Houve interação entre o dia de coleta 

(7 ou 35 dias pós-desmame) e a secção do intestino (íleo ou ceco) sobre o número de bandas 

(Figura 2.1). Com exceção do Lac3-Lac2 no íleo no dia 35, onde foram observadas 4 bandas 

exclusivamente no tratamento controle (Figura 2.3), as demais secções do intestino e dias de 

coleta apresentaram mais de 50% de bandas compartilhadas entre todos os tratamentos 

(Figuras 2.2; 2.3; 2.4).  
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Tabela 2.5 - Efeito dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta e do tempo de coleta pós-desmame sobre o peso 

relativo dos órgãos de leitões recém-desmamados
1
 

Item 

Dia 

Tratamentos 
 

EPM 

Valor de P do modelo Antimicrobiano 

(colistina) 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

0 120 240 360 Média Nível Dia Nível*Dia 

Estômago, % 

7 0,82 0,75 0,72 0,74 0,80 0,76 0,02 0,428 <0,001 0,186 

35 0,62 0,70 0,63 0,69 0,67 0,66     

Média 0,72 0,73 0,67 0,71 0,73 0,71     
            

Pâncreas, % 

7 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,00 0,144 <0,001 0,657 

35 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06     

Média 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05     
            

Fígado, % 

7 2,74 2,57 2,77 2,65 2,84 2,72 0,09 0,133 <0,001 0,531 

35 3,21 3,17 3,33 2,87 3,19 3,15     

Média 2,97 2,87 3,05 2,76 3,01 2,94     
            

Intestino delgado (ID), % 

7 5,86 5,71 6,20 6,54 6,40 6,14 0,14 0,153 <0,001 0,214 

35 5,14 5,03 4,91 5,09 5,16 5,07     

Média 5,50 5,37 5,55 5,81 5,78 5,61     
            

Comprimento do ID, m 

7 11,76 11,61 11,79 12,65 12,46 12,05 0,32 0,566 0,027 0,388 

35 14,75 13,91 14,07 14,33 13,72 14,16     

Média 13,25 12,76 12,93 13,49 13,09 13,11     
            

Densidade do ID, g/m
 

7 44,54 44,07 46,64 47,16 46,09 45,70 1,58 0,262 <0,001 0,416 

35 67,48 64,70 66,16 66,17 72,82 67,47     

Média 56,01 54,38 56,40 56,67 59,46 56,59     
            

Baço, %
 

7 0,16 0,15 0,14 0,14 0,16 0,15 0,01 0,192 <0,001 0,401 

35 0,17 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18     

Média 0,17 0,17 0,16 0,15 0,17 0,17     
1
Os valores são LSMEANS de 8 repetições por tratamento. EPM=erro padrão da média. 
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Figura 2.1 - Efeito dos tratamentos controle negativo, antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) 

e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo sobre o número de bandas da região V3 (A), 

Lac1-Lac2 (B) e Lac3-Lac2 (C) no intestino de leitões no dia 7 e 35 pós-

desmame. Não houve interação (P>0,05) entre tratamento, dia de coleta e secção 

do intestino. Houve interação (P<0,07) entre o dia de coleta e a secção intestinal. 

Não houve interação (P>0,05) entre outras combinações dos fatores principais. 
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Não foram observadas mudanças importantes nas comunidades bacterianas entre os 

tratamentos controle, antimicrobiano ou 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo, conforme 

demonstrado pela análise de componente principal (Figura 2.5) e pelo dendograma de 

similaridade (Figuras 2.6; 2.7; 2.8). Considerando o dia de coleta e a secção do intestino se 

pode observar: Lac 1 – grande diversidade no íleo e maior homogeneidade no ceco no dia 7 

de coleta, enquanto alta similaridade entre íleo e ceco é observada no dia 35 de coleta (Figuras 

2.5A; 2.6); Lac 3 – mudança na comunidade bacteriana devido ao dia de coleta (Figuras 2.5B; 

2.7); e V3 – similaridade das comunidades bacterianas do íleo e do ceco no dia 7, enquanto 

claramente se observa uma distinção entre as secções do intestino no dia 35 de coleta (Figuras 

2.5C; 2.8). Com relação ao sequenciamento das bandas de DGGE, o gênero Lactobacillus foi 

predominante para o primer Lac1-Lac2 e o gênero Streptococcus para o primer Lac3-Lac2.   

 

Sensibilidade bacteriana in vitro aos β-ácidos do lúpulo 

Entre todas as cepas bacterianas testadas, apenas o Staphylococcus aureus foi sensível 

(33,09±2,56 mm de diâmetro do disco) a concentrações entre 4,5 e 45,0% de β-ácidos do 

lúpulo. As bactérias Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurim e 

Enterococcus faecalis foram resistentes. 

 

2.4 Discussão 

A eficácia dos aditivos melhoradores do desempenho de leitões recém-desmamados 

foi exaustivamente documentada na literatura (BOSI et al., 2011; CROMWELL, 2002; NRC, 

2012). Entretanto, esta eficácia pode divergir dependendo das condições de criação dos 

suínos, com respostas mais evidentes em criações comerciais do que em condições 

experimentais (NIEWOLD, 2007; NRC, 1998). Este fato motivou a adoção de práticas para 

aumentar o desafio ambiental neste experimento, como a não utilização de desinfetantes 

químicos na sala de creche e a alimentação dos animais com dietas apenas moderadamente 

complexas. De fato, estas práticas atingiram o seu propósito, uma vez que o desempenho 

zootécnico médio observado nos 35 dias de creche neste estudo (6,23±0,33 a 20,66±0,92 kg 

de peso vivo) foi bastante inferior quando comparado ao desempenho zootécnico padrão 

[6,17±0,71 a 24,70±1,18 kg de peso vivo (PERINA et al., 2014; SBARDELLA et al., 2012)] 

observado na Unidade de Pesquisa em Suínos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, da Universidade de São Paulo. 
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Tabela 2.6 - Efeitos dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta e do tempo de coleta pós-desmame sobre a 

histologia do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) de leitões recém-desmamados
1 

(continua) 

Item Dia 

Tratamentos 
 

EPM 

Valor de P do modelo Antimicrobiano 

(colistina) 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

0 120 240 360 Média Nível Dia Nível*Dia 

Duodeno            

Altura de vilosidade, μm 

7 475 484 460 454 412 457 22 0,670 0,019 0,369 

35 495 478 494 491 496 491     

Média 485 481 477 472 454 474     
            

Profundidade de cripta, μm 

7 292 315 289 278 286 292 14 0,511 0,010 0,903 

35 318 322 316 311 311 316     

Média 305 318 303 294 299 304     
            

Ralação vilosidade:cripta
 

7 1,63 1,55 1,59 1,64 1,47 1,57 0,05 0,217 0,592 0,205 

35 1,57 1,49 1,56 1,58 1,60 1,56     

Média 1,60 1,52 1,57 1,61 1,53 1,57     

            

Jejuno            

Altura de vilosidade, μm 

7 344 344 342 351 371 350 17 0,461 0,478 0,761 

35 347 379 350 344 370 358     

Média 345 361 346 348 371 354     
            

Profundidade de cripta, μm 

7 183 172 179 190 203 186 9 0,205 <0,0001 0,355 

35 235 236 228 218 241 232     

Média 209 204 203 204 222 209     
            

Ralação vilosidade:cripta
 

7 1,89 2,00 1,94 1,87 1,83 1,90 0,07 0,431 <0,0001 0,850 

35 1,48 1,61 1,55 1,57 1,54 1,55     

Média 1,68 1,81 1,74 1,72 1,69 1,73     
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Tabela 2.6 - Efeitos dos níveis de β-ácidos do lúpulo ou do antimicrobiano (colistina) na dieta e do tempo de coleta pós-desmame sobre a 

histologia do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) de leitões recém-desmamados
1 

(conclusão) 

Item Dia 

Tratamentos 
 

EPM 

Valor de P do modelo Antimicrobiano 

(colistina) 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

0 120 240 360 Média Nível Dia Nível*Dia 

Íleo            

Altura de vilosidade, μm 

7 328 331 353 313 354 336 14 0,541 0,053 0,238 

35 366 349 361 354 337 353     

Média 347 340 357 333 345 345     

            

Profundidade de cripta, μm 

7 181 180 184 175 189 182 11 0,978 <0,0001 0,730 

35 230 219 226 227 214 223     

Média 205 200 205 201 202 203     
 

           

Ralação vilosidade:cripta
 

7 1,84 1,87 1,93 1,80 1,87 1,86 0,06 0,692 <0,0001 0,954 

35 1,60 1,60 1,62 1,57 1,58 1,59     

Média 1,72 1,73 1,78 1,68 1,73 1,73     
1
Os valores são LSMEANS de 8 repetições por tratamento. EPM=erro padrão da média. 
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Figura 2.2 - Efeito dos tratamentos controle negativo, antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) 

e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo sobre o perfil de DGGE (A) e diagrama de 

Venn (B) de bactérias ácido-láticas (primer Lac1-Lac2) no intestino de leitões no 

dia 7 e 35 pós-desmame 
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Figura 2.3 - Efeito dos tratamentos controle negativo, antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) 

e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo sobre o perfil de DGGE (A) e diagrama de 

Venn (B) de bactérias ácido-láticas (primer Lac3-Lac2) no intestino de leitões no 

dia 7 e 35 pós-desmame 
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Figura 2.4 - Efeitos dos tratamentos controle negativo, antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) 

e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo sobre o perfil de DGGE (A) e diagrama de 

Venn (B) de bactérias da região V3 do gene 16S no intestino de leitõesno dia 7 e 

35 pós-desmame 
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Figura 2.5 - Efeito dos tratamentos controle negativo, antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) 

e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta sobre a análise de componente 

principal de bactérias amplificadas com os conjuntos de primers Lac1-Lac2 (A), 

Lac3-Lac2 (B) e região V3 do gene 16S (C) do intestino de leitões no dia 7 e 35 

pós-desmame 
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Figura 2.6 - Dendograma UPGMA usando o coeficiência de similaridade de Jaccard de 

bactérias ácido-láticas (primer Lac1-Lac2) no intestino de leitões (dia 7 e 35 

pós-desmame) alimentados com as dietas dos tratamentos controle negativo, 

antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 
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Figura 2.7 - Dendograma UPGMA usando o coeficiência de similaridade de Jaccard de 

bactérias ácido-láticas (primer Lac3-Lac2) no intestino de leitões (dia 7 e 35 

pós-desmame) alimentados com as dietas dos tratamentos controle negativo, 

antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 
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Figura 2.8 - Dendograma UPGMA usando o coeficiência de similaridade de Jaccard de 

bactérias da região V3 do gene 16S no intestino de leitões (dia 7 e 35 pós-

desmame) alimentados com as dietas dos tratamentos controle negativo, 

antimicrobiano (40 mg/kg de colistina) e 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 
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Neste estudo, os β-ácidos do lúpulo aumentaram a taxa de crescimento dos leitões sem 

afetar o consumo de ração, indicando uma melhoria na eficiência de utilização da dieta, assim 

como observado previamente para frangos de corte (BOZKURT et al., 2009; CORNELISON 

et al., 2006). De fato, a inclusão de β-ácidos do lúpulo nas dietas dos leitões aumentou em até 

15,60% a digestibilidade do extrato etéreo da dieta (Tabela 2.3), assim como modificou a 

composição corporal com redução de até 16% no conteúdo de gordura e aumento de até 2% 

no conteúdo de proteína do músculo Longissimus (dados não publicados). Este resultado pode 

indicar mudanças do metabolismo padrão, aparentemente redirecionando a energia para o 

crescimento de tecido muscular. Com o propósito de discutir esta hipótese, serão considerados 

resultados oriundos de α-, iso-α- e β-ácidos do lúpulo, uma vez que suas estruturas 

moleculares e produtos de oxidação são similares (CATTOOR et al., 2013). Além de uma 

patente publicada sobre os efeitos supressores da gordura corporal (KIRIN HOLDINGS 

KABUSHIKI KAISHA, 2013a), os α- e iso-α-ácidos do lúpulo têm demonstrado 

experimentalmente afetar o metabolismo lipídico de camundongos através do aumento da β-

oxidação de ácidos graxos no fígado (SHIMURA et al., 2005) e da redução do diâmetro dos 

adipócitos e do peso do tecido adiposo (SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; YAJIMA et al., 

2004). Acredita-se que esta resposta seja mediada pela atividade agonista da cadeia lateral dos 

α-ácidos do lúpulo sobre o receptor ativado por proliferador de peroxissoma α (PPARα) no 

fígado (SHIMURA et al., 2005; YAJIMA et al., 2004). Uma vez que a cadeia lateral dos β-

ácidos do lúpulo é a mesma que a dos α-ácidos, é possível que os β-ácidos do lúpulo também 

possam ativar o PPARα. Em contraste, uma patente publicada tem atribuído efeito supressante 

da absorção de gordura aos α-, iso-α- e β-ácidos do lúpulo (KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA, 2013b), o que pode não ser apropriadamente atribuído para leitões recém-

desmamados, uma vez que neste estudo a digestibilidade do extrato etéreo foi aumentada e, 

como consequência, um aumento da absorção de gordura poderia ser esperarado. Além disso, 

efeitos sedativos dos α- e β-ácidos do lúpulo têm sido observados em ratos, com redução da 

atividade locomotora espontânea, aumento do tempo de sono induzido por cetamina e redução 

da temperatura corporal (SCHILLER et al., 2006). Uma vez que suínos possuem elevados 

custos energéticos para atividade (NOBLET et al., 1993), efeitos sedativos dos β-ácidos do 

lúpulo poderiam se somar à aparente melhoria observada na eficiência de utilização da dieta 

neste estudo. 

Em contraste ao senso comum de que doses não terapêuticas de antimicrobianos 

exercem efeito melhorador do desempenho por alterar a microbiota intestinal (GASKINS et 

al., 2002), uma ação anti-inflamatória direta nas células intestinais e no sistema imune do 
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hospedeiro tem sido proposta (COSTA et al., 2011; NIEWOLD, 2007). Os antimicrobianos 

melhoradores do desempenho podem ser absorvidos como consequência do aumento da 

permeabilidade intestinal induzida pela inflamação (MacDONALD; MONTELEONE, 2005; 

NIEWOLD et al., 2000). Desta forma, os antimicrobianos podem ser acumulados nas células 

fagocitárias inflamatórias, atenuando a resposta inflamatória pela redução de citocinas pró-

inflamatórias e resultando em reduzido estímulo catabólico, redirecionando nutrientes para o 

crescimento (COSTA et al., 2011; GRUYS et al. 2006). Embora neste estudo os β-ácidos do 

lúpulo não foram capazes de prevenir o pico de ativação dos fagócitos (explosão respiratória 

no sangue) no período imediatamente após o desmame, eles podem ter tido atividade anti-

inflamatória no intestino dos leitões. Utilizando uma metodologia ex vivo, foi demonstrado 

que os β-ácidos do lúpulo reduziram a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias sem 

afetar a expressão de citocinas anti-inflamatórias no intestino de frangos, indicando sua 

habilidade em prevenir a super-ativação do sistema imune na mucosa intestinal 

(BORTOLUZZI et al., em fase de elaboração
2
). Também tem sido observado que os β-ácidos 

do lúpulo inibiram a inflamação local aguda em ratos (CLEEMPUT et al., 2009), assim como 

inibiram a inflamação induzida pelo fator da necrose tumoral α (TNFα) in vitro (CLEEMPUT 

et al., 2009; TANG et al., 2011). Portanto, este tópico deve ser investigado em estudos futuros 

usando β-ácidos do lúpulo como melhoradores de desempenho de leitões recém-desmamados.   

Em contraste aos efeitos melhoradores da taxa de crescimento dos β-ácidos do lúpulo 

observados em frangos de corte (BOZKURT et al., 2009; CORNELISON et al., 2006) e em 

leitões recém-desmamados neste estudo com consumo de ração similar, efeitos inconsistentes 

de compostos bioativos derivados do lúpulo têm sido observados em outras espécies. Efeito 

depressivo do consumo voluntário de ração tem sido observado em coelhos alimentados com 

a flor do lúpulo (GRUESO et al., 2013) e em frangos de corte alimentados com β-ácidos do 

lúpulo (BORTOLUZZI et al., 2014), onde apenas a conversão alimentar foi melhorada. Não 

foram observados efeitos sobre o desempenho zootécnico de gado de corte alimentado com β-

ácidos do lúpulo (WANG et al., 2010). Também, sem efeitos (YAJIMA et al., 2004) ou 

efeitos depressivos (SHIMURA et al., 2005; SUMIYOSHI; KIMURA, 2013) sobre o peso 

vivo de camundongos alimentados com dietas contendo α-ácidos do lúpulo foram relatados, 

mesmo com consumo de energia similar. Fatores relacionados com a concentração dos 

componentes bioativos do lúpulo, a sensibilidade ao oxigênio e instabilidade dos 

                                                 
2
 BORTOLUZZI, C. (Universidade de São Paulo); Menten, J.F.M. (Universidade de São Paulo); Silveira, H. 

(Universidade Federal de Lavras); Melo, A.D.B. (Pontífica Universidade Católina); Rostagno, M.H. (Purdue 

University). Hops β-acids (Humulus lupulus) decrease intestinal gene expression of proinflammatory 

cytokines in an ex vivo model. 
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componentes bioativos quando exposto ao ar e fatores que afetam a atividade antimicrobiana 

destes compostos bioativos (GARCÍA-VILLALBA et al., 2006; SIMPSON; SMITH, 1992), 

bem como seu acentuado sabor amargo, podem estar relacionadas a esta variabilidade 

observada nos resultados de experimentos com animais e devem ser levados em consideração 

em estudos futuros. No ensaio de aceitação realizado para o estabelecimento dos níveis de β-

ácidos do lúpulo na dieta testados neste estudo, foi observado que, quando os leitões possuíam 

livre escolha entre dietas contendo 0 ou 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo fornecidos em 

comedores separados (os quais tiveram sua posição alternada diariamente), a dieta com 360 

mg/kg de β-ácidos do lúpulo contribuiu apenas com 37,27% do consumo voluntário total de 

ração. Entretanto, quando não foi dada a oportunidade de escolha para os leitões, não foram 

observados efeitos sobre o consumo de ração até níveis de 600 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 

na dieta. O consumo de ração somente foi reduzido com níveis de 1.000 mg/kg de β-ácidos do 

lúpulo na dieta.  

Em princípio, não foi encontrada uma explicação para o efeito quadrático dos β-ácidos 

do lúpulo na dieta sobre a ocorrência de diarreia neste estudo. Aparentemente, a maior 

ocorrência de diarreia nos níveis 120 e 240 mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta não está 

relacionada a efeitos negativos sobre o desempenho zootécnico, digestibilidade de nutrientes, 

peso dos órgãos e histologia do epitélio intestinal. A suplementação de flores do lúpulo para 

coelhos também não influenciou a produção de fezes líquidas, embora tenha diminuído a 

digestibilidade de nutrientes (GRUESO et al., 2013). Para frangos de corte, os β-ácidos do 

lúpulo também não afetaram os pesos do intestino delgado, pâncreas, fígado, gordura 

abdominal e Bursa de Fabricius (BOZKURT et al., 2009), além da histologia do intestino 

delgado (BORTOLUZZI et al., 2014). 

Neste estudo, não houve influência dos aditivos testados na dieta sobre a diversidade 

da microbiota do intestino distal (íleo e ceco) de leitões recém-desmamados alimentados com 

dietas suplementadas com antimicrobiano ou β-ácidos do lúpulo em comparação ao 

tratamento controle negativo. A atividade antimicrobiana dos β-ácidos do lúpulo tem sido 

reportada in vitro (FLYTHE, 2009; FLYTHE; AIKEN, 2010) e in vivo (GRUESO et al., 

2013; SIRAGUSA et al., 2008; TILLMAN et al., 2011). A adição de β-ácidos do lúpulo em 

dietas de frangos de corte, de maneira geral, também não afetou a microbiota, mas diminuiu a 

contagem de Lactobacillus e Clostridium perfringens no intestino delgado e cecos 

(SIRAGUSA et al., 2008; TILLMAN et al., 2011). Como os Lactobacillus ocupam um nicho 

ecológico na microbiota intestinal inibindo a colonização por microrganismos patogênicos 

(La RAGIONE et al., 2004), sua diminuição pode ser considerada indesejável para a saúde 
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intestinal. Entretanto, mesmo que os β-ácidos do lúpulo ou o antimicrobiano possam ter tido 

algum efeito inibitório no crescimento bacteriano neste estudo, estes aditivos não afetaram a 

diversidade microbiana na porção distal do intestino. De fato, há evidências de que os β-

ácidos do lúpulo podem ser absorvidos, conforme demonstrou ensaio in vitro de transporte 

com células Caco-2 do intestino humano (CATTOOR et al., 2010). Portanto, apenas pequenas 

quantidades de princípio ativo poderiam estar disponíveis para promover alguma atividade 

antimicrobiana na porção distal do intestino dos leitões.  

 

2.5 Conclusão 

A inclusão de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) até 360 mg/kg na dieta aumentou 

a taxa de crescimento de leitões recém-desmamados por afetar a eficiência de utilização da 

dieta, como observado para o antimicrobiano (colistina) melhorador do desempenho. 

Portanto, os β-ácidos do lúpulo são promissores como aditivo melhorador do desempenho 

para leitões recém-desmamados. Entretanto, estudos são necessários para a compreensão dos 

mecanismos de ação dos β-ácidos do lúpulo com foco em atividade anti-inflamatória e efeitos 

sobre o metabolismo lipídico. Também, alguns cuidados quanto à estabilidade dos β-ácidos 

do lúpulo na dieta dos suínos, bem como suas características sensoriais acentuadas, devem ser 

levados em consideração em estudos futuros, especialmente no desenvolvimento de 

tecnologia de microencapsulação. 
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3 β-ÁCIDOS DO LÚPULO (Humulus lupulus) NA DIETA DE SUÍNOS REDUZ 

GORDURA E AUMENTA PROTEÍNA NO MÚSCULO Longissimus
3
 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de níveis de β-ácidos do lúpulo (Humulus 

lupulus) na dieta sobre os atributos físicos, oxidação lipídica e composição do músculo 

Longissimus de suínos. Cento vinte e oito leitões recém-desmamados (6,23±0,42 kg de peso 

vivo) foram alojados em 8 blocos e alimentados com dietas contendo 0, 120, 240 ou 360 

mg/kg de β-ácidos do lúpulo durante 35 dias. No 35º dia de experimento, 8 machos castrados 

(20,45±0,95 kg de peso vivo) por tratamento foram abatidos para a coleta do músculo 

Longissimus para as análises. Não foram observados efeitos (P>0,05) dos β-ácidos do lúpulo 

sobre os atributos físicos da carne. Efeito quadrático (P<0,05) dos β-ácidos foi observado 

sobre os conteúdos de gordura, proteína e TBARS da carne, demonstrando que os níveis 176, 

150 e 181 mg/kg de β-ácidos do lúpulo proporcionaram, respectivamente, 16,20% de redução 

na gordura, 1,95% de aumento na proteína e 23,31% de redução de TBARS. Portanto, a 

alimentação de suínos com β-ácidos do lúpulo reduz o conteúdo de gordura, aumenta o 

conteúdo de proteína e previne a oxidação lipídica da carne, sem afetar seus atributos físicos. 
 

Destaque:  

• β-ácidos do lúpulo na dieta reduzem gordura e aumentam proteína no músculo Longissimus. 

• β-ácidos podem afetar a composição da carne por alterar o metabolismo lipídico in vivo.  

• β-ácidos podem prevenir a oxidação lipídica da carne suína durante armazenamento. 
 

Compostos químicos: lupulone (PubChem CID 68051); colupulone (PubChem CID 373677). 
 

Palavras-chave: Aditivo natural; Deposição lipídica; Deposição proteica; Oxidação lipídica 
 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effects of dietary hop (Humulus lupulus) 

β-acids on physical attributes, lipid oxidation, and composition of pork Longissimus muscle. 

One hundred twenty-eight weanling pigs (6.23±0.42 kg BW) were allotted to eight blocks and 

fed dietary 0, 120, 240 or 360 mg/kg hop β-acids during 35 d. Eight castrated males 

(20.45±0.95 kg BW) per treatment were slaughtered to sample Longissimus muscle for 

analyses. No effects (P>0.05) of hop β-acids were observed on meat physical attributes. 

Quadratic effects (P<0.05) of hop β-acids were observed on fat, protein and TBARS-values of 

meat, showing that dietary levels of 176, 150 and 181 mg/kg of hop β-acids provided, 

respectively, 16.20% fat reduction, 1.95% protein accretion, and 23.31% TBARS reduction. 

Therefore, dietary hop β-acids fed to pigs reduce fat, increase protein, and prevent lipid 

oxidation, without affecting physical attributes of meat.  
 

Highlights: 

•Dietary hop β-acids reduce fat and increase protein of pork Longissimus muscle. 

•Hop β-acids may affect pork meat composition by altering lipid metabolism in vivo.  

•Hop β-acids may prevent lipid oxidation of pork Longissimus muscle during storage. 
 

Chemical compounds: lupulone (PubChem CID 68051); colupulone (PubChem CID 373677). 
 

Keywords: Natural feed additive; Lipid oxidation; Lipid accumulation; Protein accretion 

                                                 
3
Versão em português do artigo submetido para apreciação do periódico “Meat Science” em 31/05/2014. 
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3.1 Introdução 

Os aditivos modificadores de metabolismo e antioxidantes têm sido usados em dietas 

com o propósito de aumentar, respectivamente, a quantidade de carne magra na carcaça 

(ALMEIDA et al., 2013; KUTZLER et al., 2011) e o status antioxidante da carne 

(LAHUCKY et al., 2010; ROSSI et al., 2013). A carne suína é a segunda no ranking de 

susceptibilidade à oxidação lipídica (YI et al., 2013) devido ao seu alto conteúdo de ácidos 

graxos poli-insaturados (SHAHIDI; PEGG, 1994). A oxidação lipídica é um dos fatores mais 

importantes na deterioração da carne, afetando suas características sensoriais e nutricionais 

(MORRISSEY et al., 1998) e tendo efeito negativo para a saúde dos consumidores (ANGELI 

et al., 2011; VERBEKE et al., 1999). Entretanto, a demanda por produtos livres de aditivos 

sintéticos está aumentando devido a preocupações dos consumidores com a segurança 

alimentar (KARRE et al., 2013). Portanto, alternativas naturais para aumentar a deposição de 

carne magra na carcaça e o status antioxidante da carne suína carecem de ser desenvolvidas. 

O lúpulo (Humulus lupulus L.; Cannabaceae) possui uma diversidade de metabólitos 

secundários com propriedades funcionais, como ácidos amargos, óleos essenciais e 

flavonoides com aplicações no controle de doenças relacionadas ao estilo de vida e de 

inflamação, além de função antioxidante (BIENDL; PINZL, 2008; GERHAUSER et al., 

2002). Patentes registradas têm atribuído aos ácidos amargos do lúpulo a propriedade de 

suprimir a absorção (KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 2013b) e a deposição 

corporal (KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 2013a) de gordura. De fato, α- e iso-α-

ácidos do lúpulo têm demonstrado afetar o metabolismo lipídico, aumentando a β-oxidação de 

ácidos graxos no fígado (SHIMURA et al., 2005) e reduzindo o diâmetro dos adipócitos e o 

peso do tecido adiposo em camundongos (SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; YAJIMA et al., 

2004). Entretanto, não existe informação na literatura sobre os efeitos dos β-ácidos do lúpulo 

sobre a deposição de gordura corporal. Além disso, os β-ácidos do lúpulo têm demonstrando 

in vitro maior capacidade de remover radicais peroxil e hidroxila (sendo mais potentes para 

radicais peroxil) que os α-ácidos do lúpulo (VAN HOYWEGHEN et al., 2010; 

YAMAGUCHI et al., 2009). A remoção de radicais peroxil pela transferência de átomos de 

hidrogênio é um passo essencial para o bloqueio das reações em cadeia da oxidação lipídica 

(LAGUERRE et al., 2007; MACDONALD-WICKS et al., 2006). Portanto, foi hipotetizado 

que os β-ácidos do lúpulo poderiam suprimir a deposição de gordura corporal e prevenir a 

oxidação lipídica da carne suína.  
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O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de níveis de β-ácidos do lúpulo (Humulus 

lupulus) na dieta sobre os atributos físicos da carne (cor, pH, capacidade de retenção de água, 

perdas de peso por cozimento e força de cisalhamento), oxidação lipídica (mensurada como 

rancidez oxidativa de almôndegas pré-cozidas de carne durante o armazenamento refrigerado) 

e composição química (conteúdos de umidade, proteína e gordura e perfil de ácidos graxos) 

do músculo Longissimus de suínos. 

 

3.2 Material e Métodos 

Todos os procedimentos usando animais foram previamente aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais - CEUA / ESALQ / USP (Protocolo 2012-10). 

 

Delineamento experimental, animais, tratamentos e dietas 

Foram utilizados 128 leitões recém-desmamados (6,23±0,42 kg de peso corporal), 

distribuídos com base no sexo e peso corporal a 4 tratamentos com 8 repetições por 

tratamento e 4 animais por unidade experimental (baia).  

Os tratamentos foram: 0 (controle), 120, 240 ou 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo 

adicionados às dietas basais. Estes níveis de β-ácidos do lúpulo foram estabelecidos com base 

em um ensaio de aceitação (os β-ácidos do lúpulo possuem sabor amargo que poderia afetar a 

palatabilidade da dieta) com o propósito de se obterem consumos de ração similares para 

todos os tratamentos. Os suínos foram alimentados à vontade com um programa nutricional 

de 3 fases, cujas dietas eram baseadas em milho, farelo de soja, produtos lácteos e plasma, 

durante 35 dias de período experimental. As dietas pré-inicial, inicial 1 e inicial 2 foram 

formuladas de acordo com as exigências nutricionais dos suínos (ROSTAGNO et al., 2011) 

para, respectivamente, conter: 14,22, 14,12 e 13,51 MJ/kg de energia metabolizável; 20,9, 

19,5 e 17,5 % de proteína bruta; e 1,45, 1,30 e 1,10 % de lisina digestível ileal. Foram 

supridas quantidades basais de 20 mg de α-tocoferol acetato e 4,32 mg de butil-hidroxi-

tolueno (BHT) por kg de ração via premix vitamínico para, respectivamente, satisfazer as 

necessidades nutricionais em vitamina E dos suínos e prevenir a oxidação de vitaminas do 

premix.  

   

β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) 

Os β-ácidos do lúpulo, como é conhecido o coletivo do lupulone (C27H38O4), 

colupulone (C26H37O4) e adlupulone (C27H38O4), foram microencapsulados com celulose para 

conter 30% de β-ácidos totais (Hopsteiner, NY, EUA; Wallerstein, SP, Brasil). Os β-ácidos do 
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lúpulo são reconhecidos como GRAS (geralmente reconhecidos como seguros) para uso como 

agentes antimicrobianos em salsichas e carnes cozidas (GRN nº63, Food and Drug 

Administration, EUA) e podem ser considerados seguros para humanos e animais.  

 

Procedimento experimental 

No 35º dia do período experimental, um macho castrado (20,45±0,95 kg) com peso 

corporal próximo ao peso corporal médio dos animais de cada baia (totalizando 8 animais por 

tratamento) foi abatido, seguindo métodos humanitários (insensibilização via corrente elétrica 

seguida por exsanguinação). Após o abate, amostras do músculo Longissimus thoracis et 

lumborum (referido como “músculo Longissimus” neste artigo) foram coletadas para as 

análises de atributos físicos (cor, pH, capacidade de retenção de água, perdas de peso por 

cozimento e força de cisalhamento), oxidação lipídica (mensurada como rancidez oxidativa) e 

composição química (conteúdo de umidade, gordura e proteína e perfil de ácidos graxos) da 

carne durante ensaio de armazenamento refrigerado. 

 

Atributos físicos da carne 

O músculo Longissimus foi resfriado a 4ºC e cortado 24 horas post-mortem para a 

realização das análises físicas. A cor da carne foi mensurada em bifes de carne após exposição 

ao ar por 20 min. à temperatura de 10°C, sem exposição à luz, usando um colorímetro portátil 

Konika Minolta (Chroma Meter CR-400, Konika Minolta Sensing Inc, Japão). A mensuração 

da cor (sistema CIELAB baseado em L* = luminosidade; a* = intensidade de vermelho; b* = 

intensidade de amarelo) foi realizada aleatoriamente em triplicata em cada bife. Para a 

determinação do pH, foram realizadas 3 mensurações aleatórias em cada bife usando um 

pHmetro portátil com sonda de penetração (Testo 205, Testo Limited, Hampshire, UK). 

Cubos de carne de 2 g (em duplicata), colocados no centro de papel filtro, foram prensados 

entre placas de vidro (15 cm x 15 cm x 8mm) com 10 kg de pressão por 5 min. para a 

determinação da capacidade de retenção de água (CRA), representada como a porcentagem de 

água extraível (GOERL et al., 1995; HAMM, 1960). Cubos de carne de 2,5 x 2,5 x 2,5 cm 

foram pesados e cozidos em um forno elétrico industrial pré-aquecido à temperatura de 170ºC 

até atingirem a temperatura interna de 70°C, monitorada com um termômetro (Testo 922, 

Limited, Hampshire, UK) conectado a uma sonda inserida no centro dos cubos de carne. Após 

o cozimento, os cubos de carne foram resfriados à temperatura ambiente e pesados novamente 

para o cálculo das perdas de peso por cozimento através da divisão do peso cozido pelo peso 
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cru. Uma amostra de 1,27 cm de diâmetro foi removida de cada cubo de carne cozido, 

paralelamente ao comprimento das fibras musculares, e cortada perpendicularmente às fibras 

musculares com um aparelho de cisalhamento Warner-Bratzler (Modelo 235 6X, GR 

Manufacturing Co., Manhattan, KS) com uma lâmina tipo V (1,016 cm de espessura e 

velocidade constante de 200 mm/min.), sendo a força de cisalhamento reportada em Newton 

(N).  

 

Oxidação lipídica da carne durante ensaio de armazenamento refrigerado  

O músculo Longissimus foi empacotado a vácuo e armazenado por 180 dias à -20°C 

antes do ensaio de armazenamento refrigerado. Após isso, foram preparadas almôndegas pré-

cozidas de carne, utilizando o procedimento padrão descrito por Racanicci et al. (2004, 2011). 

O músculo Longissimus dos 8 leitões machos castrados de cada tratamento foi aparado de 

todo tecido conjuntivo e gordura subcutânea, fatiado, picado e misturado com 0,50% de sal. 

As almôndegas de carne (30,00±0,50 g) foram empacotadas a vácuo em sacos com baixa 

permeabilidade ao oxigênio e cozidas em água fervente à 100ºC por 8 min. Após resfriamento 

em gelo, as almôndegas de carne foram re-empacotadas em sacos com alta permeabilidade ao 

oxigênio e armazenadas no escuro à 4ºC por até 8 dias. A oxidação lipídica foi mensurada 

através da quantificação de produtos secundários da oxidação lipídica nos dias 0, 3, 6 e 8 de 

armazenamento refrigerado, utilizando o método TBARS (substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico) (MADSEN et al., 1998). Para cada dia, duas almôndegas de carne por 

tratamento foram analisadas em duplicata. Foram adicionados 15 µL de solução de TCA 

(7,5% de ácido tricloroacético, 0,1% de EDTA e 0,1% de galato de propilo, todos oriundos da 

Merck) a 5,00 g de carne, misturados (45 s e 13.500 RPM em um Ultra-Turrax T-25, Janke & 

Kunkel IKA-Labortechnik, Staufen, Alemanha) e filtrados. Cinco µL do filtrado foram 

misturados a 5,00 mL de solução 0,02 M de TBA (ácido 2-tiobarbitúrico) (Merck), sendo 

deixado ocorrer a reação em água fervente à 100ºC por 40 min. A absorbância foi mensurada 

a 532 e 600 nm, usando um espectrofotômetro de UV (UV-340G, Ind. Com. Eletro Eletrônica 

Gehaka, São Paulo, Brasil), sendo a diferença (A532 nm - A600 nm) usada como valor de 

absorbância corrigido para turbidez. Os resultados foram expressos em mg de malondialdeído 

(MDA) por kg de carne, usando uma curva padrão (0,1–6,0 nM) estabelecida com 1,1,3,3-

tetra-etóxi-propano (TEP da Merck). 
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Mudanças no conteúdo de umidade, gordura e proteína da carne durante ensaio de 

armazenamento refrigerado 

Três amostras das almôndegas de carne de cada tratamento dos dias 0 e 8 de 

armazenamento refrigerado foram usadas para a determinação dos conteúdos de umidade, 

gordura e proteína. A umidade foi determinada à 105ºC por 3h em um Dryer HCl Filter 

(Modelo RD2, Ankom). A extração de gordura em solvente hexano foi realizada à 90ºC 

durante 1h em um sistema de extração (Modelo XT10, Ankom), de acordo ao método 5-04 da 

AOCS (1998) para a determinação do conteúdo de gordura. A quantidade total de nitrogênio 

foi determinada por combustão (Modelo FP-528, Leco) de acordo ao método BA 4F-00 da 

AOCS (1998) e utilizando 6,25 como fator para o cálculo da proteína bruta. 

 

Mudanças no perfil de ácidos graxos da fração de gordura da carne durante ensaio de 

armazenamento refrigerado 

Para a composição de ácidos graxos, a extração de gordura foi realizada em duas 

amostras de almôndega de carne de cada tratamento coletadas nos dias 0 e 8 de 

armazenamento refrigerado, de acordo com o método descrito por Bligh e Dyer (1959) com 

uma modificação na etapa de agitação (Ultra Turrax, IKA, modelo T25 digital). Após 

metilação (HARTMAN; LAGO, 1973), o perfil de ácidos graxos foi determinado por 

cromatografia gasosa dos ésteres metílicos de ácidos graxos de acordo ao método 1-62 da 

AOCS (1998). O cromatógrafo gasoso (Modelo AF2010, Shimadzu Corp., Japão) era 

equipado com um injetor automático (Modelo AOC 20i, Shimadzu Corp., Japão), um detector 

de ionização de chama e uma coluna capilar altamente polar de bis-cianopropil polisiloxano 

com 0,20 μm, 100 x 0,25 mm i.d. (SP 2560, Supelco, Bellefonte, PA, EUA). As amostras 

foram injetadas (1,0 µL; split 100:1) sob condições controladas: temperatura de injeção de 

250ºC; oven temperature 140ºC (5 min.), 140–240ºC à 4ºC por min., 240ºC (15 min.); 

temperatura do detector de 260ºC; e hélio à 19,5 cm/sec. Os ácidos graxos foram identificados 

por comparação com padrões externos (Supelco, Bellefonte, PA, EUA) e quantificados com 

base na relação entre a área de cada ácido graxo com a área dos padrões internos 

(metiltridecanoato), considerando o fator de correção da resposta do detector de ionização de 

chama e a conversão dos ésteres metílicos de ácidos graxos em ácidos graxos. Os resultados 

foram expressos em porcentagem (%) do conteúdo total de ácidos graxos. 

 

Delineamento experimental e análise estatística 

O procedimento MIXED do SAS (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, EUA) foi 

utilizado para ANOVA, considerando um delineamento experimental inteiramente 
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casualizado de acordo ao modelo: Y(ij) = µ + l(i) + ɛ(ij), onde Y(ij) é a resposta dependente, μ 

é a média geral, l(i) é o efeito fixo dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta (i=1,…4) e ε(ij) é 

o erro experimental.  

Os dados de atributos físicos da carne foram analisados usando ANOVA com um 

fator, onde os tratamentos foram o fator principal e o músculo Longissimus de cada animal 

abatido (um macho castrado por baia) foi considerado uma unidade experimental, totalizando 

8 repetições por tratamento. Os dados oriundos do ensaio de armazenamento refrigerado 

foram analisados usando ANOVA com dois fatores, onde foi adicionado o tempo de 

armazenamento como efeito aleatório no modelo matemático e as almôndegas de carne (feitas 

da mistura do músculo Longissimus dos 8 machos castrados abatidos por tratamento) foram 

consideradas como unidades experimentais, totalizando 4 repetições para os dados de 

TBARS, duas repetições para o perfil de ácidos graxos e 3 repetições para os conteúdos de 

umidade, gordura e proteína da carne por tratamento por dia de armazenamento refrigerado. 

ANOVA (P≤0,05) e LSMEANS são apresentados nas tabelas. O teste de Tukey foi 

utilizado para comparar as médias dos dados de TBARS dos tratamentos. Contrastes 

ortogonais e regressão polinomial foram usados para a determinação da resposta dose-

dependente das variáveis aos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta. 

 

3.3 Resultados 

 

Atributos físicos da carne 

Não foram observados efeitos (P>0,05) dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta sobre 

a cor, pH, capacidade de retenção de água, perdas de peso por cozimento e força de 

cisalhamento do músculo Longissimus (Tabela 3.1). 

 

Mudanças no conteúdo de umidade, gordura e proteína da carne durante ensaio de 

armazenamento refrigerado 

Foi observado efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de β-ácidos do lúpulo sobre o 

conteúdo de gordura das almôndegas de carne suína (na base seca), permitindo estimar 176 

mg/kg como sendo o nível de β-ácidos do lúpulo na dieta com maior redução (16,20%) do 

conteúdo de gordura da carne (Tabela 3.2). Todos os animais receberam a mesma quantidade 

de óleo de soja (1,75%) na dieta com o propósito de atender às exigências energéticas dos 

suínos. Não foram observados efeitos dos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o 
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consumo de ração (dados não mostrados), portanto os animais tiveram consumo similar de 

nutrientes e energia durante todo o experimento. 

 

Tabela 3.1 - Cor (L*, a* e b*), pH, capacidade de retenção de água (CRA), perdas de peso por 

cozimento (PC) e força de cisalhamento (FC) do músculo Longissimus de suínos 

machos castrados, alimentados com dietas contendo níveis crescentes de β-

ácidos do lúpulo durante 35 dia
a
 

Item 
Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg

 
  

EPM 

 

CV 

 

P= 0 120 240  360     

L* 36,54 36,98 37,96 36,68  7,42  41,25  0,98 

a* 5,79 5,56 5,39 5,33  0,26  15,49  0,51 

b* 3,78 3,97 4,22 3,94  0,94  43,45  0,33 

pH 5,51 5,49 5,47 5,46  0,04  1,49  0,27 

CRA, % 29,97 32,28 31,40 34,55  1,56  11,42  0,26 

PC, % 23,25 23,87 24,39 24,33  1,43  16,84  0,93 

FC, Newton 45,17 41,23 36,81 44,26  9,94  42,74  0,48 
a
Os valores são LSMEANS de 8 animais por nível de β-ácidos do lúpulo na dieta. 

 

Tabela 3.2 - Conteúdo de umidade (UM), gordura (GB) e proteína (PB) das almôndegas de 

carne de suínos machos castrados, alimentados com dietas contendo níveis 

crescentes de β-ácidos do lúpulo durante 35 dias nos dias 0 e 8 do ensaio de 

armazenamento refrigerado
a
 

Item 
Dia 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

Média SEM 

Valor de P do modelo 

0 120 240  360  Nível Dia Nível*Dia 

UM, 

% 

0 68,51 68,09 68,97 69,94 68,88 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 

8 68,53 69,74 69,79 70,05 69,53     

 Média
b
 68,52 68,92 69,38 69,99      

           

GB, 

% 

0 6,19 5,44 5,39 6,87 5,97 0,18 <0,01 0,13 0,18 

8 6,30 5,36 5,21 5,89 5,69     
 

Média
c
 6,24 5,40 5,30 6,38      

 
          

PB, 

% 

0 27,28 28,98 28,29 26,80 27,84 0,23 <0,02 0,05 <0,01 

8 28,50 28,57 27,56 28,63 28,32     

 Média
d
 27,89 28,77 27,93 27,72      

a
Os valores são LSMEANS de 3 replicatas por nível de β-ácidos do lúpulo na dieta. 

b
Efeito linear dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de umidade das almôndegas de carne suína  

(y = 0,00405833x + 68,472; R² = 0,99; P<0,001). 
c
Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de gordura das almôndegas de carne suína  

(y = 0,00003333x
2
 - 0,01173333x + 6,262; R² = 0,99; P<0,001). 

d
Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de proteína das almôndegas de carne suína  

(y = -0,00001892x
2
 + 0,0056875x + 28,0075; R² = 0,58; P<0,03). 
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Foi observada interação (P<0,01) entre os níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta e o 

tempo de armazenamento para os conteúdos de umidade e proteína das almôndegas de carne 

(Tabela 3.2). O aumento dos níveis de β-ácidos na dieta aumentou linearmente o conteúdo de 

umidade das almôndegas de maneira mais intensa no dia 8 que no dia 0 de armazenamento. 

No dia 0 e na média do armazenamento, foi observado efeito quadrático (P<0,03) dos níveis 

de β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de proteína das almôndegas, permitindo 

estimar 150 mg/kg como o nível calculado de β-ácidos do lúpulo na dieta com maior aumento 

do conteúdo (1,95%) de proteína nas almôndegas de carne. Entretanto, no dia 8 de 

armazenamento, o conteúdo de proteína das almôndegas apresentou comportamento cúbico, 

não sendo consistente com o dia 0 e a média do armazenamento, o que pode ter ocorrido 

devido a mudanças na dinâmica de atividade de água durante o armazenamento das 

almôndegas de carne. 

 

Mudanças no perfil de ácidos graxos da fração de gordura da carne durante ensaio de 

armazenamento refrigerado 

Não foram observadas interações (P>0,05) entre os níveis de β-ácidos do lúpulo e o 

tempo de armazenamento refrigerado para os conteúdos de ácidos graxos saturados (SFA), 

monoinsaturados (MUFA) e poli-insaturados (PUFA) da fração de gordura das almôndegas de 

carne (Tabela 3.3). Resposta quadrática (P<0,01) foi observada para os conteúdos de SFA, 

PUFA e PUFA/SFA da fração de gordura das almôndegas de carne, enquanto o conteúdo de 

MUFA aumentou linearmente (P<0,001). A maior mudança do perfil de ácidos graxos 

ocorreu no tratamento 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta, principalmente devido a 

mudanças no conteúdo de ácido palmítico (C16:0), oleico (C18:1) e linoleico (C18:2) da 

fração de gordura da carne (Tabela 3.4). 

 

Oxidação lipídica da carne durante ensaio de armazenamento refrigerado 

Um discreto aumento linear (P<0,001) nos valores de TBARS nas almôndegas de 

carne crua foi observado com o aumento dos níveis de β-ácidos na dieta. Entretanto, mesmo 

que o cozimento tenha aumentado os valores de TBARS das almôndegas de carne em todos 

os tratamentos, imediatamente após o cozimento (dia 0 de armazenamento) os valores de 

TBARS foram similares (P>0,05) para todos os tratamentos (Tabela 3.5). Durante os 8 dias de 

armazenamento refrigerado, os valores de TBARS aumentaram (P<0,001) para todos os 

tratamentos (Figura 3.1). Foi observado efeito quadrático (P<0,001) dos níveis de β-ácidos do 

lúpulo na dieta sobre os valores de TBARS nos dias 3, 6 e 8 do ensaio de armazenamento 
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refrigerado, permitindo estimar o nível de 181 mg/kg como o nível calculado de β-ácidos do 

lúpulo na dieta com maior redução (23,31%) dos valores de TBARS na carne. 

 

Tabela 3.3 - Perfil de ácidos graxos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e poli-

insaturados (PUFA) (% do total de ácidos graxos) de almôndegas de carne de 

suínos machos castrados, alimentados com dietas contendo níveis crescentes de 

β-ácidos do lúpulo durante 35 dias nos dias 0 e 8 do ensaio de armazenamento 

refrigerado
a 

Item 

Dia 

Níveis de β-ácidos na dieta, 

mg/kg
 

Média EPM 

Valor de P do modelo 

0 120 240  360  Nível Dia Nível*Dia 

SFA, 

% 

0 34,34 33,11 33,44 34,53 33,85 0,35 0,04 <0,01 0,14 

8 35,95 36,40 35,53 36,59 36,11     
 

Média
b
 35,14 34,75 34,48 35,56      

           

MUFA, 

% 

0 37,05 37,51 37,64 39,40 37,90 0,36 <0,01 <0,01 0,77 

8 38,44 38,38 38,39 40,70 38,98     

 Média
c
 37,74 37,94 38,01 40,05      

           

PUFA, 

%
 

0 28,63 29,40 28,93 26,07 28,26 0,49 <0,01 <0,01 0,54 

8 25,62 25,23 26,09 22,71 24,91     

 Média
d
 27,12 27,31 27,51 24,39      

           

PUFA/ 

SFA 

0 0,84 0,89 0,87 0,76 0,84 0,02 <0,01 <0,01 0,38 

8 0,71 0,70 0,74 0,62 0,69     

Média
e
 0,77 0,79 0,80 0,69      

a
Os valores são LSMEANS de 2 replicatas por nível de β-ácidos do lúpulo na dieta. 

b
Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de SFA das almôndegas de carne (P<0,01). 

c
Efeito linear dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de MUFA das almôndegas de carne (P<0,001). 

d
Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de PUFA das almôndegas de carne 

(P<0,001). 
e
Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre o conteúdo de PUFA/SFA das almôndegas de carne 

(P<0,001). 

 

Tabela 3.4 - Perfil de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) das almôndegas de carne de 

suínos machos castrados alimentados, com dietas contendo níveis crescentes de 

β-ácidos do lúpulo durante 35 dias no dia 0 e 8 do ensaio de armazenamento 

refrigerado
a
 

Item 

Dia 0 de armazenamento  Dia 8 de armazenamento  
 

SEM 
Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg

 
Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg 

0 120 240  360   0 120 240  360   

C14:0 1,59 0,95 1,65 1,76  1,57 0,91 1,76 1,00  0,42 

C14:1 1,58 1,68 1,52 1,49  1,59 0,72 1,47 0,71  0,26 

C16:0 24,44 23,41 23,11 23,89  25,28 25,43 24,70 26,20  0,26 

C16:1 2,42 2,62 2,59 2,65  2,48 1,37 3,28 1,37  0,52 

C18:0 8,31 8,75 8,68 8,88  9,10 10,06 9,07 9,40  0,45 

C18:1 33,05 33,21 33,53 35,27  34,37 36,30 33,64 38,63  0,81 

C18:2 24,01 24,75 24,18 21,71  22,16 23,66 22,51 21,11  0,48 

C20:3 4,62 4,66 4,75 4,37  3,46 1,57 3,58 1,60  0,58 
a
Os valores são a média de 2 replicatas por nível de β-ácidos do lúpulo na dieta. 
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Tabela 3.5 - Produtos secundários da oxidação lipídica, mensurados como TBARS (mg de 

MDA/kg de carne) durante armazenamento refrigerado à 4ºC, em almôndegas 

de carne crua e pré-cozidas de suínos machos castrados, alimentados com dietas 

contendo níveis crescentes de β-ácidos do lúpulo
a
 

 

Níveis de β-ácidos na dieta, mg/kg
 

  

SEM 

Valor de P do modelo 

0 120 240  360  Média Níveis Dias Níveis*Dias 

Cruas
b
 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,02 <0,01 - - 

          

Dias          

0 0,41a 0,42a 0,34a 0,49a 0,41 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

3
c
 2,60a 1,85c 1,81c 2,55b 2,20 0,05    

6
c
 3,35a 2,49b 2,68b 3,16a 2,92 0,06    

8
c
 3,67a 3,02c 3,27b 3,68a 3,41 0,04    

Média
d
 2,51 1,95 2,03 2,47      

a
Os valores são LSMEANS de 4 almôndegas de carne por nível de β-ácidos do lúpulo na dieta.  

LSMEANS com letras diferentes, em cada linha, diferem (P≤0,05). 
b
Efeito linear dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre os valores de TBARS das almôndegas de carne crua  

(y = 0,0008x + 1,0181; R² = 0,93; P<0,001). 
c
 Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre os valores de TBARS das almôndegas de carne  

pré-cozidas (P<0,001). 
d
 Efeito quadrático dos β-ácidos do lúpulo na dieta sobre os valores de TBARS das almôndegas de carne  

pré-cozidas (y = 0,00024219x² - 0,08759583x + 34,6085; R² = 0,98; P<0,001). 
 

 

 

Figura 3.1 - Progressão da oxidação lipídica (TBARS) durante o período de armazenamento 

refrigerado à 4ºC em almôndegas de carne de suínos machos castrados, 

alimentados com dietas contendo níveis crescentes de β-ácidos do lúpulo 
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3.4 Discussão 

Independentemente das patentes registradas sobre acúmulo de gordura (KIRIN 

HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 2013a,b) e da redução de tecido adiposo observada em 

camundongos (SHIMURA et al., 2005; SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; YAJIMA et al., 

2004), este estudo é o primeiro a demonstrar o potencial dos β-ácidos do lúpulo em reduzir o 

conteúdo de gordura e aumentar o conteúdo de proteína do músculo Longissimus de suínos. 

Neste estudo, a carne de suínos alimentados com dietas contendo β-ácidos do lúpulo 

apresentou até 16,20% menos gordura e 1,95% mais proteína. Entretanto, não existe uma 

explicação clara para o aumento do conteúdo de gordura e diminuição do conteúdo de 

proteína observado para o maior nível de β-ácidos do lúpulo na dieta (360 mg/kg). Com base 

na teoria da dessensibilização dos receptores celulares β dependente da dose e tempo de 

exposição aos agonistas adrenérgicos como a ractopamina (JOHNSON, 2006; MILLS, 2002), 

que tem sua resposta atenuada com a exposição prolongada (ALMEIDA et al., 2013), os 

receptores celulares para os β-ácidos do lúpulo também podem possuir um mecanismo de 

regulação similar. Além disso, uma vez que a relação energia:proteína foi a mesma para todos 

os tratamentos e que os suínos apresentaram consumos de ração similar (portanto, com padrão 

isonutricional), a relação ideal de energia:proteína pode não ter sido atendida para os suínos 

alimentados com o nível 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta. A mudança na relação 

ideal de energia:proteína na dieta de animais alimentados com dietas contendo aditivos 

modificadores de metabolismo (por exemplo, ractopamina) se deve a menor quantidade de 

energia necessária para deposição corporal de músculo do que para deposição de gordura 

corporal (SCHINCKEL et al., 2003). Relação inadequada de energia:proteína na dieta 

aumenta a deposição de gordura na carcaça de suínos (CHEN et al., 1995; ESSEN-

GUSTAVSSON et al., 1992). Portanto, além da dessensibilização dos receptores celulares, 

mudanças na relação ideal de energia:proteína na dieta poderiam explicar o maior conteúdo de 

gordura e menor de proteína na carne quando os leitões foram alimentados com dietas 

contendo 360 mg/kg de β-ácidos do lúpulo. 

O potencial dos aditivos à base de plantas em reduzir o conteúdo de gordura e 

aumentar o conteúdo de proteína no tecido muscular também foi demonstrado para suínos 

alimentados com dietas contendo pó de chá verde, com redução de 20% no conteúdo de 

gordura e aumento de 3,5% no conteúdo de proteína do músculo Longissimus (SARKER et 

al., 2010), possivelmente devido a um efeito inibitório da lipogênese (IKEDA et al., 1992). Os 

α- e iso-α-ácidos do lúpulo têm demonstrado atividade antagonista ao receptor ativado por 

proliferador de peroxissoma α (PPARα) no fígado (SHIMURA et al., 2005) e inibição da 
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expressão do receptor PPARγ nos adipócitos de camundongos (SUMIYOSHI; KIMURA, 

2013). Receptores PPARs são reconhecidos por afetar o metabolismo lipídico e, 

especificamente o PPARα, por aumentar a β-oxidação de ácidos graxos no fígado. De fato, 

estas mudanças na expressão dos receptores PPARs em camundongos foram associadas a 

menor deposição de gordura nos adipócitos através da redução da diferenciação e do diâmetro 

celular, resultando em redução do peso do tecido adiposo (SHIMURA et al., 2005; 

SUMIYOSHI; KIMURA, 2013; YAJIMA et al., 2004). Shimura et al. (2005) demonstraram 

que camundongos desprovidos dos receptores PPARα não apresentaram o mesmo padrão de 

metabolismo lipídico quando comparados aos camundongos normais em resposta à 

suplementação de α-ácidos do lúpulo. Assim, a ativação da β-oxidação no fígado de 

camundongos alimentados com α-ácidos do lúpulo pode ter sido o principal mecanismo pelo 

qual o diâmetro dos adipócitos foi reduzido (YAJIMA et al., 2004). Portanto, os β-ácidos do 

lúpulo podem afetar a deposição intramuscular de gordura através do redirecionamento da 

gordura para a via de oxidação hepática, conforme observado para os α-ácidos do lúpulo. Esta 

hipótese é suportada pela observação da alta similaridade das estruturas moleculares dos α-, 

iso-α- e β-ácidos do lúpulo e dos metabólitos e produtos formados pela sua oxidação em 

ensaio de incubação microssomal (CATTOOR et al., 2013). De fato, tem sido sugerido que a 

cadeia lateral dos α-ácidos do lúpulo está envolvida na ativação dos receptores PPARα 

(YAJIMA et al., 2004) e, uma vez que a cadeia lateral dos β-ácidos é a mesma que a dos α-

ácidos do lúpulo, os β-ácidos também poderiam ativar os receptores PPARα.  

A modificação do metabolismo lipídico pode estar redirecionando energia para a 

deposição proteica no tecido muscular, uma vez que a redução no conteúdo de gordura esteve 

relacionada ao aumento no conteúdo de proteína nas almôndegas de carne. Tais relações entre 

conteúdos de umidade, gordura e proteína do músculo também foram reportadas previamente 

(FUENTES et al., 2014; SARKER et al., 2010). Entretanto, independente das diferenças de 

gordura, proteína e umidade do músculo Longissimus, não foram observadas mudanças nos 

atributos físicos da carne neste experimento. Este fato pode estar relacionado à alta 

variabilidade destes parâmetros (LENTH, 2007). No presente estudo, numericamente foi 

observada neste estudo uma relação entre altos valores de luminosidade (“L*”) com reduzido 

conteúdo de gordura na carne, que é consistente com elevadas refletâncias mensuradas em 

carne com elevados conteúdos de gordura (GOERL et al., 1995). Relações entre reduzido 

conteúdo de gordura e aumento na força de cisalhamento também têm sido reportadas 

(GOERL et al., 1995), porém não observadas neste estudo. Os valores de pH e cor observados 

neste estudo estão dentro do padrão esperado para carne suína (RYU; KIM, 2005). Conforme 
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descrito para suínos alimentados com outros aditivos à base de plantas, em que não foram 

observados efeitos sobre o pH (GRELA, 2000; LAHUCKY et al. 2010; PEETERS et al., 

2006; ROSSI et al., 2013), a cor (HAAK et al., 2008; LAHUCKY et al. 2010; ROSSI et al., 

2013; SARKER et al., 2010), as perdas de peso por cozimento e força de cisalhamento 

(LAHUCKY et al., 2010; ROSSI et al., 2013; SARKER et al., 2010), os β-ácidos na dieta 

também não afetaram os atributos físicos da carne.  

Neste estudo, a extensão da oxidação lipídica, apresentada como a concentração de 

malondialdeído (MDA) no músculo Longissimus, foi diminuída em 23% com o nível de 181 

mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta. Entretanto, os valores de TBARS excederam o limiar 

da sensibilidade humana ao ranço, que fica em torno de 0,70 a 1,45 mg MDA/kg de carne 

(LANARI et al., 1995), dentro dos 3 primeiros dias de armazenamento. Portanto, o potencial 

dos β-ácidos do lúpulo em aumentar a estabilidade oxidativa da carne suína é bastante 

limitado comparado a outros antioxidantes à base de plantas, como alecrim (LOPEZ-BOTE et 

al., 1998), orégano (BOTSOGLOU et al., 2002), timol e carvacrol (LUNA et al., 2010), 

extrato de folhas de mostarda kimchi (LEE et al., 2010), extrato de groselha preta (JIA et al., 

2012), amoras (GANHÃO et al., 2013) e oliva (BOTSOGLOU et al., 2012). É importante 

ressaltar que efeito similar de antioxidantes naturais comparados a sintéticos tem sido descrito 

(JIA et al., 2012; LUNA et al., 2010), demonstrando o potencial de antioxidantes baseados em 

plantas em prevenir a oxidação lipídica da carne. Até o presente momento, não existe na 

literatura estudos usando β-ácidos do lúpulo e outros componentes do lúpulo sobre a 

estabilidade oxidativa de carne. Ensaio in vitro tem demonstrado que a capacidade 

antioxidante dos ácidos amargos do lúpulo são inferiores aos flavonoides derivados do lúpulo 

como o xanthohumol (GERHAUSER et al., 2002; MIRANDA et al., 2000; VAN 

HOYWEGHEN et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2009), o qual pode ter potencial para 

compor um aditivo natural com os β-ácidos para melhorar tanto a deposição de carne magra 

na carcaça quanto o status antioxidante da carne. 

A redução nos valores de TBARS, observada neste estudo, parece estar relacionada à 

redução do conteúdo de gordura da carne. Quando baixos conteúdos de gordura foram 

observados, também foram observados baixos valores de TBARS, como previamente descrito 

na literatura (FUENTES et al., 2014; SASAKI et al., 2001). Portanto, o menor conteúdo de 

TBARS na carne pode ser resultado do seu menor conteúdo de gordura. Além disso, a 

atividade antioxidante parece ser dose-dependente. Contrariamente ao ácido ascórbico, que, 

em baixos níveis, estimula e, em altos níveis, previne a oxidação lipídica (DECKER; XU, 

1998), os β-ácidos do lúpulo apresentaram um efeito dose-dependente contrário neste estudo.   
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No presente estudo, o conteúdo de SFA nas almôndegas de carne apresentou resposta 

quadrática aos níveis de β-ácidos do lúpulo na dieta, similarmente ao efeito comportamental 

observado para o conteúdo de gordura e os valores de TBARS, como esperado. De maneira 

geral, o aumento de SFA no perfil de ácidos graxos das almôndegas de carne pode ser uma 

consequência de um aumento da oxidação de PUFA (SHAHIDI; PEGG, 1994). O nível 360 

mg/kg de β-ácidos do lúpulo na dieta acarretou o menor conteúdo de PUFA e maior conteúdo 

de MUFA e SFA, consistentemente com os altos valores de TBARS. Como com o aumento 

dos níveis de β-ácidos na dieta houve aumento dos valores de TBARS da carne crua, se pode 

supor que o perfil de ácidos graxos foi alterado mesmo antes do processo de cozimento, ou 

seja, durante o período de 180 dias de armazenamento em vácuo à -20°C. 

 

3.5 Conclusão 

A alimentação de suínos com β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) reduz o conteúdo 

de gordura, aumenta o conteúdo de proteína e previne a oxidação lipídica do músculo 

Longissimus, sem afetar os atributos físicos da carne suína. Os β-ácidos do lúpulo parecem ser 

um aditivo modificador natural do metabolismo dos suínos que pode ser utilizado para 

aumentar a deposição de carne magra na carcaça. Entretanto, são necessários estudos para a 

elucidação dos mecanismos de ação e para o estabelecimento de uma forma prática para a sua 

suplementação na dieta. Alguns cuidados referentes à estabilidade dos β-ácidos do lúpulo na 

dieta precisam ser levados em consideração em estudos futuros, principalmente no 

desenvolvimento de tecnologia de microencapsulação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão de β-ácidos do lúpulo (Humulus lupulus) até 360 mg/kg em dietas melhora a 

taxa de crescimento de leitões em fase de creche, aparentemente por afetar a eficiência de 

utilização da dieta, equivalendo-se aos resultados zootécnicos obtidos com o uso de 

antimicrobiano (colistina) melhorador do desempenho. Além disso, os β-ácidos do lúpulo 

demonstraram reduzir o conteúdo de gordura, aumentar o conteúdo de proteína e prevenir a 

peroxidação lipídica no músculo Longissimus. Desta forma, os β-ácidos do lúpulo são 

promissores aditivos naturais de dietas de suínos, especialmente por seu efeito melhorador do 

desempenho e da deposição de carne magra na carcaça. Entretanto, são necessários estudos no 

sentido de aumentar a compreensão do mecanismo de ação dos β-ácidos do lúpulo, 

principalmente com foco em uma possível atividade anti-inflamatória e efeito sobre o 

metabolismo lipídico, além de estabelecer uma forma prática de sua suplementação na dieta. 

Alguns cuidados devem ser tomados quanto à estabilidade dos β-ácidos do lúpulo nas dietas 

de suínos e quanto ao possível impacto do seu sabor amargo sobre o consumo de ração dos 

animais. Desta forma, o desenvolvimento de tecnologias de microencapsulação se faz 

necessário para prevenir a oxidação dos princípios ativos e para amenizar o suas 

características sensoriais acentuadas. 
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ANEXO A - Parecer da “Comissão de Ética no Uso de Animais” 

 

 

 


