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SAUSEN, Lourenço. Uso de blend de ácidos orgânicos no controle da disseminação de 
Salmonella Heidelberg em Frangos de Corte. 2015. 64 folhas. Dissertação (Mestrado em 
Zootecnia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2015.  
 

RESUMO 

 

Com o aumento da densidade populacional e com as mudanças demográficas humanas, vem 

se relatando um aumento gradativo da incidência de casos de doenças transmitidas por 

alimentos, sendo a Salmonella o principal agende causador dos surtos de toxinfecções 

alimentares. Diversos países, como os Estados Unidos, Canadá e União Europeia têm como o 

principal agente causador de toxinfecções alimentares a Salmonella. No Brasil, na última 

década, este agente foi o principal causador de doenças transmitidas por alimentos. Essa 

bactéria é um bacilo Gram-negativo, não formador de esporos e devido a diferenças 

bioquímicas subdivide-se em duas espécies: Salmonella bongori e Salmonella enterica sendo 

que a última divide-se em seis subespécies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae 

e indica. A Salmonella enterica enterica sorovar Heidelberg é um dos principais sorovares 

encontrados em aves que está relacionado com Salmonelose em humanos. Nos últimos anos a 

principal forma de controle de enfermidades bacterianas foi o uso de antibióticos. O uso 

generalizado destas drogas como ferramenta preventiva vem sendo muito questionado, uma 

vez que estão aparecendo bactérias patogênicas sensíveis aos antibióticos em várias partes do 

mundo. A proibição de diversos antibióticos na avicultura moderna tem gerado a necessidade 

do desenvolvimento de novas formas de controle das infecções bacterianas e também da 

melhora no desempenho zootécnico das aves. Os ácidos orgânicos vêm sendo usados 

largamente na avicultura moderna com este fim e têm como principal mecanismo de ação, a 

atividade antimicrobiana, devido à redução do pH no interior da célula microbiana agindo 

como inibidores do crescimento bacteriano. Porém não existem estudos que possam 

comprovar quais ácidos orgânicos, ou qual mistura de ácidos orgânicos são mais eficazes para 

cada sorotipo de Salmonella. Neste contexto o objetivo do presente estudo é abordar por meio 

de uma revisão bibliográfica a importância da Salmonella na saúde pública e os ácidos 

orgânicos como relevante ferramenta de controle de Salmonelose, principalmente no controle 

de Salmonella Heidelberg. Um segundo objetivo é elaborar um capítulo com um artigo 

intitulado: “Uso de blend de Ácidos Orgânicos no Controle da Disseminação de Salmonella 

Heidelberg em Frangos de Corte”. 

 

Palavras-chave: Saúde das aves, Saúde Pública, Segurança Alimentar. Ácidos Orgânicos, 

Salmonella Heidelberg. 

.
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SAUSEN, Lourenço. Use of organic acids blends on the control of Salmonella Heidelberg 
in Broilers. 2015. 64 leaves. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2015.  
 

ABSTRACT 

With the increased population density, as well as human demographic changes, reporting has 

been increasingly, the incidence of food-borne illnesses being Salmonella, the main cause of 

the schedule of food poisoning outbreaks. Several countries as United States of America, 

Canada and European Union have as the main causative agent of food poisoning the. In 

Brazil, in the last decade Salmonella bacteria was the main cause of foodborne illness. The 

Salmonella bacteria is a Gram-negative bacillus, non-spore-forming and due to biochemical 

differences subdivided into two species: Salmonella bongori and Salmonella enterica and the 

last subdivided into six subspecies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae and 

indica.  The Salmonella enterica entérica serovar Heidelberg is a major serovars found in 

birds that is related to salmonellosis in humans. In recent years the main way to control 

diseases bacterians was the use of antibiotics. The widespread use of these drugs as a 

preventive tool has been widely questioned, as are appearing pathogenic bacteria sensitive to 

antibiotics in several parts of the world. The prohibition of various antibiotics in modern 

poultry industry has generated the need to develop new ways of controlling bacterial 

infections and also the improvement in the performance of birds. The organics acids has been 

widely used in modern poultry industry for this purpose and have the main mechanism of 

action, antimicrobial activity, due to reduction of the pH within the microbial cell acting as 

bacterial growth inhibitors. But there are no studies to prove that organic acids, or which 

mixture of organic acids that are most effective for each type of Salmonella. In this context, 

the objective of this study is to address through a literature review the importance of 

Salmonella in public health and organic acids as relevant Salmonellosis control tool, 

especially in Salmonella control Heidelberg. A second objective is to create a chapter with an 

article entitled: "Use of organic acids blend in the control of Salmonella Heidelberg in 

Broiler Chickens ". 

 

Keywords: Bird health , Public Health, Food Safety, Organic acids, Salmonella Heidelberg. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Nas últimas décadas a densidade populacional aumentou consideravelmente, 

aumentando também a demanda por alimentos. Estes fatores fazem com que as indústrias de 

proteína animal busquem aumentar a produção de alimentos. Nesse contexto, cada vez mais 

tem se relatado doenças transmitidas por alimentos. Essas doenças estão relacionadas com as 

mudanças nos sistemas de criação por parte das empresas. A globalização do comércio em 

geral, como também a modernização dos processos produtivos, leva às indústrias a se 

adequarem para atender a demanda de alimentos, devido aos hábitos alimentares da população 

em geral (CODEX ALIMENTARIUS COMISSION, 2007). 

Considerando os problemas de doenças transmitidas por alimentos, a Salmonella, 

aparece como um dos agentes mais importantes em surtos de toxinfecções alimentares. 

Governos de diversos países adotaram programas de prevenção a fim de melhorar o nível de 

segurança alimentar dos seus produtos. Exemplos podem ser citados em países como a 

Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estados Unidos da América e Reino Unido, que adotaram 

controles rígidos para a redução das Salmonellas em toda a cadeia de produção (LAKE et al., 

2002). 

Dentre os diversos patógenos vinculados aos alimentos, o gênero Salmonella 

destaca-se como um dos mais importantes, principalmente pela sua característica de estar 

amplamente distribuído na natureza, e possuir um grande número de reservatórios. Além 

disso, apresenta sorotipos inespecíficos quanto aos hospedeiros, apresentando cepas 

multirresistentes aos antimicrobianos (BERSOT, 2006). 

Devido aos enormes riscos de transmissão vertical, ou transmissão dos ovos e da 

carne aos seres humanos, um dos mais temidos problemas sanitários na avicultura é o 

surgimento de uma Salmonelose nos planteis, principalmente quando falamos em 

contaminação por Salmonella Gallinarum, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis 

ou mais recentemente Salmonella Heidelberg (BERCHIERI, 1993).  

A Salmonelose está entre as doenças que mais causam problemas por transmissão 

alimentar, sendo considerada a segunda mais frequente em países como Estados Unidos, 

Canadá e União Européia, onde é causa de aproximadamente 14% dos surtos ocorridos no ano 

de 2010 (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTORITY, 2012). No Brasil desde 1999 até 2011, 

dados do Ministério da Saúde apontam a Salmonella como a principal bactéria causadora de 

doenças transmitidas por alimentos no Brasil (BRASIL, 2011).  
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O Brasil tem seus esforços no Plano Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) que visa 

à manutenção do status sanitário dos plantéis avícolas e no programa de Redução de 

Patógenos, instituído no Governo Federal em Outubro de 2003, visando à inocuidade dos 

alimentos, mediante o controle do sistema de produção (BRASIL, 2003). 

A infecção causada por bactérias do gênero Salmonella da família 

Enterobacteriaceae, tem como nome o termo “Salmonelose”. Sendo esta bactéria um bacilo 

Gram-negativo, não formador de esporos que se divide em duas espécies, devido as suas 

diferenças bioquímicas, sendo essas: Salmonella bongori e Salmonella entérica. Sendo que a 

última subdivide-se em seis subespécies: entérica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e 

indica.  

São anaeróbios facultativos, produzem gás a partir de glicose (exceto Salmonella 

Typhimurium) e são capazes de utilizar o citrato como única fonte de carbono. A maioria é 

móvel, através de flagelos peritríquios, exceção desta à Salmonella Pullorum e à Salmonella 

Gallinarum, que são imóveis. A taxonomia do gênero Salmonella é baseada na composição de 

seus antígenos de superfície, que são os antígenos somáticos (O), os flagelares (H) e os 

capsulares (Vi) (FRANCO e LANDGRAF, 2004).  

Os antígenos O são designados por números arábicos (1, 2, 4, etc.). Os antígenos H 

são designados por letras minúsculas do alfabeto e por números arábicos. Só existe um tipo 

imunológico de antígeno Vi, encontrado somente em S. typhi, S. Dublin e S. hirschfeldii. Os 

antígenos O e Vi são termorresistentes, não sendo destruídos pelo aquecimento a 100º C por 

duas horas. Os antígenos H são termolábeis. Para determinação do sorotipo de uma 

Salmonella, os antígenos H que recobrem a célula precisam ser eliminados pelo aquecimento 

(FRANCO e LANDGRAF, 2004).  

A atividade de água (Aw) afeta diretamente o desenvolvimento da bactéria embora o 

limite mínimo seja de 0, 94, as Salmonellas podem sobreviver por até mais de um ano em 

alimentos com baixa Aw (GERMANO 2008).  

O pH ótimo para a multiplicação das salmonelas fica próximo de 7,0, sendo que 

valores superiores a 9,0 e inferiores à 4,0 são bactericidas. Dependendo da natureza do ácido 

utilizado para a acidificação, o pH mínimo pode subir para 5,5. O ácido acético, o ácido 

propiônico e o ácido butírico são mais inibitórios do que o ácido clorídrico ou o ácido acético, 

para um mesmo pH. As Salmonellas não toleram concentrações de sal superiores a 9%. O 

nitrito é inibitório e seu efeito é acentuado pelo pH ácido. A temperatura ideal para a 

multiplicação da Salmonella é 35-37º C, sendo a mínima de 5º C e a máxima de 47º C. Porém 

valores máximo e mínimo dependem do sorotipo (FRANCO e LANDGRAF, 2004). 
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No Canadá e nos Estados Unidos, o sorovar Salmonella entérica entéria Heidelberg, 

tem aparecido como o terceiro e quarto, respectivamente, isolados em doenças transmitidas 

por alimentos. (CHITTICK et al., 2006).  

No Brasil, desde 1962, a Salmonella Heidelberg tem sido isolada de aves e produtos 

derivados (HOFER et al., 1997). A presença deste sorovar em carcaças e partes de frangos na 

região Sul do Brasil foi reportada por Borsoi et al. (2006). 

A Salmonella Heidelberg tem sido identificada como um agente patogênico 

transmitido por ovo. Por muitos anos a mesma Salmonella tem estado entre os sorotipos mais 

comumente encontrados na América do Norte em lotes de galinhas poedeiras e seu ambiente 

de habitação. Em estudos experimentais de infecção, a inoculação oral de galinhas poedeiras 

com Salmonella Heidelberg tem causado colonização dos órgãos reprodutores e também a 

contaminação interna dos ovos. Quando comparamos a frequência de isolados de diferentes 

sorotipos de Salmonella em ovos, podemos identificar que há maior incidência de Salmonella 

Heidelberg, quando comparados a Salmonella Enteritidis (GAST et al. 2007). 

Yao et al. (2011) relata que devido ao sistema de produção em confinamento e aos 

programas nacionais de isolamento e identificação de Salmonella Spp, as aves têm se mantido 

como os maiores reservatórios de Salmonella Spp existentes. Tendo o isolamente feito em 

aves e também em seus subprodutos. Dentre os sintomas mais comumente relatados em seres 

humanos, podemos citar: diarreia, febre, e cólicas abdominais, sendo que estes ocorrem 

normalmente de 12 a 72 horas após o consumo de alimentos de origem animal, contaminados 

(CDC 2010). A prevenção e o controle desta doença são um grande desafio há muitos anos 

(LAHIRI et al., 2010). 

A Salmonella Heidelberg não é espécie-específica de aves, portanto, não indúz sinais 

clínicos em aves. Por outro lado, causa enormes prejuízos na cadeia avícola devido a barreiras 

sanitárias de exportação de produtos cárneos, além de aumento nos dias de vazio sanitário dos 

lotes contaminados. Nas plantas frigoríficas têm-se grandes prejuízos financeiros, onde a 

mesma passa por vários processos de limpeza após abater lotes contaminados com esta 

bactéria. 

A grande preocupação com os aspectos relacionados à Salmonelose em seres 

humanos impõe para a cadeia avícola a busca incansável por alternativas que minimizem o 

aparecimento de lotes contaminados por esta bactéria. As alternativas são basicamente 

voltadas para o cumprimento de rigorosos procedimentos que envolvem Boas Práticas de 

Produção (BPP), blindagem das propriedades e um intensivo programa de biosseguridade na 

produção de carnes e ovos. Junto às ferramentas de biosseguridade, a cadeia avícola busca 
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outras ferramentas que auxiliem no controle e disseminação de Salmonella nos planteís 

avícolas, como é o caso do uso de ácidos orgânicos como forma de controle de Salmonella 

Heidelberg em frangos de corte, através de pesquisas voltadas para o tema. 

Vários estudos apresentados nas últimas décadas vêm relatando, que a principal 

forma de controle de enfermidades bacterianas, está sendo o uso de antimicrobianos. Mas o 

uso destas drogas vem sendo questionado, principalmente quando usadas como medidas 

preventivas, uma vez que estão surgindo, cada vez mais, casos de resistência aos 

antimicrobianos por bactérias patogênicas. (PARRY, 2003). 

Segundo Cox e Pavic (2010), alguns antibióticos podem facilitar a colonização, 

aumentar a excreção e prolongar a disseminação de Salmonella Spp. Nessa forma de pensar, 

foram proibidos diversos tipos de antibióticos na avicultura, e isto tem gerado a necessidade 

do desenvolvimento de novas formas de controle das infecções bacterianas. 

Pensando em auxiliar na prevenção e controle das infecções bacterianas patogênicas, 

são adicionados ácidos orgânicos à dieta dos frangos. Estes tem ação antimicrobiana alterando 

o pH (Potencial Hidrogeniônico) intestinal, tendo ação principalmente em bactérias Gran 

negativas (OSTERMANN et al., 2005). 

Unindo-se medidas nutricionais, de manejo e biosseguridade, o uso de ácidos 

orgânicos, pode ser uma ferramenta poderosa para manter a saúde do trato gastro-intestinal 

das aves, melhorando o rendimento zootécnico e diminuindo a incidência de contaminações 

por Salmonellas, sem riscos de resíduos na carne e ovos, como é o caso do uso de antibióticos 

para este fim. (PARTANEN e MROZ, 1999). 

Segundo Cherrington et al. (1991) e Roth et al. (1998), os ácidos orgânicos tem como 

principal mecanismo de ação a atividade antimicrobiana devido a redução do pH no interior 

da célula microbiana. Os ácidos orgânicos agem como inibidores do crescimento bacteriano, 

por isso são usados largamente como conservantes de grãos e alimentos, usados para 

sanitização do alimento e também como promotor de crescimento em dietas animais. 

Um dos principais dasafios da avicultura moderna é a busca de um equilíbrio entre a 

microbiota intestinal e o hospedeiro, seja através de produtos químicos ou atráves de conforto 

térmico ou a união destes dois fatores. Este equilíbrio baseia-se em eliminar microorganismos 

maléficos á microbiota intestinal e manter os microorgnismos benéficos ao animal sem 

alteração da microbiota intestinal do hospedeiro. Na busca de soluções para manter este 

equilíbrio, alguns produtos químicos podem auxiliar neste controle, como é o caso dos ácidos 

orgânicos, que são usados como melhoradores de desempenho zootécnico das aves, assim 

como moduladores da microbiota intestinal. 
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Frente a isso, este estudo tem como objetivo abordar, por meio de uma revisão 

bibliográfica, a importância da Salmonella Heidelberg na saúde pública, assim como na 

avicultura moderna. Além disso, objetiva avaliar o uso de ácidos orgânicos no controle de 

bactérias patogênicas e avaliar experimentalmente a eficácia de um blend de ácidos orgânicos 

como ferramenta no controle de Salmonella Heidelberg e o seu efeito sob o desempenho 

zootécnico das aves desafiadas com Salmonella Heidelberg. Para tal elaborou-se um capítulo 

com o artigo intitulado: “Uso de blend de ácidos orgânicos no controle da disseminação de 

Salmonella Heidelberg em frangos de corte”. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 SALMONELLA: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Salmonella é um bacilo Gram negativo, aeróbio ou anaeróbio facultativo,  não 

formador de esporos, oxidase positivo, catalase negativo, fermenta açúcares com produção de 

gás, produção de H2S, comporta-se como patógeno intracelular facultativo e é normalmente 

móvel com flagelos peritríqueos, exceto para Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum 

que são imóveis (FORSHELL e WIERUP, 2006). O gênero Salmonella consiste de apenas 

duas espécies: Salmonella enterica e Salmonella bongori. A espécie Salmonella enterica é 

dividida em seis subespécies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e indica 

(GRIMONT e WEILL, 2007). 

Em cada subespécie são reconhecidos diferentes sorovares totalizando na atualidade 

2.610, segundo o esquema clássico de Kauffman-White, com base na caracterização de seus 

antígenos H (flagelares), O (somático) e ocasionalmente Vi (capsular). A distribuição de 

acordo com as espécies e subespécies é como se segue: Salmonella enterica subespécie 

enterica (1.547 sorovares); Salmonella enterica subespécie salamae (513 sorovares); 

Salmonella enterica subespécie arizonae (100 sorovares); Salmonella enterica subespécie 

diarizonae (341 sorovares); Salmonella enterica subespécie houtenae (73 sorovares); 

Salmonella enterica subespécie Indica (13 sorovares); Salmonella bongori (23 sorovares); os 

quais não reconhecem a espécie proposta Salmonella subterranea tendo sido a mesma 

inserida como sorovar da espécie bongori (GUIBOURDENCHE et al., 2010). 

Segundo Rodrigues (2011), a doença causada por Salmonella é genericamente 

chamada de Salmonelose, e seu habitat natural pode ser dividido em três categorias com base 

na especificidade do hospedeiro e padrão clínico por ele determinado: Salmonellas altamente 

adaptadas ao homem incluindo Salmonella Typhi e Salmonella Paratyphi (A, B e C), que são 

agentes da febre entérica; Salmonellas altamente adaptadas aos animais, Salmonella Dublin 

(bovinos), Salmonella Choleraesuis e Salmonella Typhisuis (suínos), Salmonella Pullorum e 

Salmonella Gallinarum (aves), responsáveis pelo paratifo animal. As Salmonellas zoonóticas, 

responsáveis por doenças de transmissão por alimentos, são correspondentes á terceira 

categoria. Estas são detectadas na maioria dos animais utilizados para alimentação animal, 

além de animais silvestres e animais domésticos. 

A Salmonella enterica sorovar Heidelberg, é uma Salmonella paratifoide pertencente 
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ao grupo “B”, e é um frequente agente de infecções de origem alimentar em seres humanos, 

sendo uma preocupação em saúde pública mundialmente, (DAVIS et al., 2008; NAYAK et 

al., 2007; DEMCZUK et al., 2004), por ocasionar infecções invasivas e mortalidade em seres 

humanos (HAN et al., 2012).  

 

2.2 SALMOENELLA HEIDELBERG E TOXINFECÇÕES EM HUMANOS 

 

O crescimento do comércio internacional e o aumento da demanda por carne de 

frango elevou a disseminação de agentes patogênicos e contaminantes nos alimentos 

consumidos principalemente in natura. O mundo está inter-relacionado e interdependente, 

devido a isso, os surtos de doenças transmitidas por alimentos têm se tornado uma ameaça 

potencial para o mundo inteiro (TAUXE et al., 2010). 

Analisando os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Salmonella, é o 

agente bacteriano que está mais frequentemente envolvido em casos de doenças transmitidas 

por alimentos em todo o mundo. Sendo os principais transmissores desta doença, os alimentos 

feitos com carne, ovos e leite contaminados (NASCIMENTO et al., 2012). 

Vários autores vêm descrevendo o aumento de toxinfecções alimentares em 

humanos, relacionados à contaminação dos alimentos por Salmonella Heidelberg, e segundo 

Foley e Lynne (2008), a subespécie Salmonella entérica sorovar Heidelberg é umas das cinco 

principais Salmonellas associadas e estes problemas, e também uma das mais comumentes 

isoladas em galinhas, perus e suínos. Quando se trata de Salmonellas isoladas em ingredientes 

de origem animal e ração, a Salmonella Heidelberg está ocupando a 4ª posição entre os 

sorotipos mais isolados a infecções em seres humanos (HAN et al., 2011). 

O Sorovar Heidelberg está entre os três principais agentes isolados de pessoas com 

toxinfecções alimentares por Salmonella na America do Norte, maior até que em outras 

regiões do mundo (MENCONI, 2011).  

No Brasil, a Salmonella Heidelberg foi isolada, e é relatada, desde 1962 em aves e 

produtos de origem avícola (BORSOI et al., 2011), sendo o nono sorovar em ordem de maior 

prevalência no país, ocorrendo, principalmente nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul. Entre 

estes, os estados do Sul aparecem com mais casos de isolamentos, sendo a Salmonella 

Heidelber, a quinta Salmonella de maior prevalência na região (FREITAS e SANTOS, 2011). 

As toxinfecções alimentares por Salmonella Heidelberg em humanos tendem a 

causar uma porcentagem muito alta de infecções invasivas, diferentemente das demais 
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toxinfecções, que são autolimitantes e resolvem-se dentro de alguns dias. No caso da 

Salmonella Heidelberg, a terapia antimicrobiana é justificada pelos efeitos colaterais que 

surgem, fazendo com isso, a resistência aos antibióticos uma preocupação. Sorovares 

resistentes já têm sido isolados a partir de seres humanos, carnes e ração para animais (HAN 

et al., 2011). 

Durante muito tempo as doenças de origem alimentares, eram causadas 

principalmente pela Salmonella Typhimurium. Já nas últimas décadas a Salmonella 

Enteritidis foi a mais frequentemente envolvida em surtos de Salmonelose (KOTTWITZ et 

al., 2010). Devido a estes fatores tem-se uma grande preocupação com o aumento de 

infecções humanas causadas por outros sorovares de Salmonellas como Infantis, Agona, 

Hadar, Heidelberg e Virchow (FREITAS et al., 2011).  

Hennessy et al (2004), relatam que surtos causados por Salmonella Heidelberg, são 

associados a alimentos como: carne de frango, suínos, queijo cheddar e ovos. Surtos de 

infecções em seres humanos por Salmonella Heidelberg, também podem ser associados ao 

consumo de produtos de aves, incluindo nuggets de frango e ovos (ANDRYSIAK et al., 

2008).  

Devido a sua patogenicidade, a Salmonella Heidelberg se tornou uma preocupação 

em Saúde Pública. Segundo pesquisa publicada pela Foodborne Diseases Active Surveillance 

Network (CDC, 2011), a correlação entre o número de casos de doenças por contaminação 

alimentar em seres humanos nos Estados Unidos e as toxinfecções causadas por Salmonella, 

correspondem à 43,25% dos casos confirmados em laboratório, sendo também o maior 

número de internações (2290 casos) e mortes (29 casos). 

O período de incubação da doença em seres humanos é de aproximadamente 10 dias 

e em 47% dos casos são necessários atendimentos hospitalares (CURRIE et al., 2005). Porém, 

segundo o CDC, (2011), a maioria das pessoas recupera-se sem tratamento. Infecções por 

Salmonella tendem a desenvolver febre, diarréia e cólicas abdominais de doze a setenta e duas 

horas após a infecção. Sendo que deste, 33% dos casos apresentam diarréia sanguinolenta 

(CURRIE et al., 2005). Ainda, segundo Demczuk et al. (2003) as infecções por Salmonella 

Heidelberg são associadas a sintomas de doenças graves, incluindo infecções extra-intestinais, 

septicemia e miocardite. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde do Brasil, 7234 casos de doenças 

transmitidas por alimentos foram registrados entre 1999 e 2011, sendo a Salmonella spp. a 

causadora de 43% dos casos em que o agente etiológico foi identificado, tendo 1660 casos 

confirmados por laboratório. A carne, processados e miúdos de frango representam 6% e ovos 
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e produtos a base de ovos representam 26% do total de surtos de doenças transmitidas por 

alimentos (BRASIL, 2012).  

Em um de seus estudos, Hennessy et al. (2004), verificaram que o principal fator de 

risco para a infecção esporádica com Salmonella, foi o consumo de ovos preparados fora de 

casa. Estes autores sugerem que medidas de controle para diminuir a contaminação de ovos, 

poderiam reduzir substancialmente a incidência de infecção por Salmonella Heidelberg em 

seres humanos. Entretanto, resultados do trabalho de Currie et al. (2005) indicam que nuggets 

e tiras de frango preparados em casa e ovos mal cozidos também foram envolvidos como 

fatores de risco para infecções endêmicas de Salmonella Heidelberg no Canadá. 

 

 

2.3 SALMONELLA HEIDELBERG EM AVES 

 

As infecções por Salmonellas em aves apresentam grande variedade de sinais 

clínicos. Estes podem ser graves e acarretar em eliminação dos lotes, como é o caso de 

Salmoneloses causadas por Salmonella Pulorum (Pulorose) e por Salmonella Galinarum (tifo 

aviário), ou terem sinais clínicos mais brandos, sendo percebidas somente na diminuição da 

produtividade e na monitoria de Salmonella no aviário. Neste último caso tem-se um grave 

problema, pois a infecção é assintomática ou inaparente, denominada como infecção 

paratífica. Este tipo de infecção é responsável por queda da produtividade do plantel ou não, e 

as aves infectadas se tornam disseminadoras para outras espécies animais, excretando o 

microrganismo nas fezes (HOFER et al., 1997). 

A Salmonella enterica subesp. enterica sorovar Heidelberg é pertencente ao grupo de 

Salmonellas paratíficas. Este sorotipo não é especifico de aves e causa doença em humanos, 

através do consumo de carne de frango ou ovos contaminados, gerando prejuízos para a 

indústria, governo e riscos a saúde pública. Um dos fatores que contribui para alta incidência 

de salmonellas paratíficas é o alto grau de diversidade antigênica que esse gênero possui, 

facilitando sua adaptação a diversos hospedeiros (BERNDT et al., 2007). 

Durante varios anos a Salmonella Heidelberg vem ganhando destaque na produção 

de aves na América do Norte e em outros paises, principalmente pelo seu isolamento nas 

monitorias de Salmonella os plantéis avícolas (BORSOI et al., 2011). A Salmonella 

Heidelberg é um dos cinco principais sorotipos mais comumente associados com a 

salmonelose humana e é normalmente um dos sorovares mais frequentemente isolados em 



18 

 

frangos de corte e matrizes de postura, perus e suínos nos Estados Unidos e Canadá 

(ANDRYSIAK et al., 2008; FOLEY e LYNNE, 2008; NAYAK et al., 2007).  

A principal fonte de contaminação de Salmonella Heidelberg das galinhas é a via 

orofaríngea após a ingestão de fontes alimentares contaminadas por esta. As bactérias se 

fixam ao trato gastrointestinal através das células epiteliais da mucosa e a partir disso 

disseminam-se sistemicamente para órgãos internos, incluindo o ovário e oviduto (GAST et 

al., 2005). 

As alterações da mucosa intestinal causadas pela infecção por Salmonella 

Heidelberg, segundo Borsoi et al. (2011), são semelhantes as causadas pela Salmonella 

Enteritidis, e apesar de pintos desafiados com ambos sorovares permanecerem excretando 

bactérias nas fezes por mais de 20 dias, aves infectadas com Salmonella Heidelberg excretam 

menor quantidade de bactérias que aves desafiadas com Salmonella Enteritidis. 

Nascimento et al. (1995) estudaram a prevalência da Salmonella Heidelberg em 

indústrias avicolas brasileiras e verificaram que este sorotipo está presente em 15,1% de 

carcaças de frangos e 26,1% de cortes de frango. Borsoi et al. (2006) em um estudo conduzido 

em abatedouros do Sul do Brasil pesquisaram a prevalência de Salmonella em carcaças de 

frango de corte e verificaram a presença de 32% de Salmonella Enteritidis e 9% de 

Salmonella Heidelberg. 

Rodrigues et al. (2008) avaliaram 15 cepas de Salmonella Heidelberg, isoladas de 

abatedouros, quanto a características de permanência da bactéria em plantas de processamento 

de aves e verificaram que todas as amostras formavam biofilme em placas de poliestireno, 

favorecendo a permanência da bactéria no ambiente de abate de aves. 

Nos últimos anos, tem-se observado à campo um aumento da frequência de 

isolamento da Salmonella enterica sorotipo Heidelberg. Esse sorotipo possui características 

especiais quando comparados aos demais sorotipos normalmente isolados à campo, 

principalmente em relação à formação de biofilme e alta hidrofobicidade (Rodrigues et al. 

2008). A formação de biofilme e a alta hidrofobicidade vêm dificultando o controle da 

Salmonella Heidelberg quando trata-se das práticas comuns de biossegurança. Com o 

aumento presença de Salmonella Heidelberg no campo temos o aumento da positividade na 

indústria e consequentemente no produto final o que pode gerar problemas as exportações de 

carne de frango. 
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2.4 HOMEOSTASE INTESTINAL EM AVES 

 

A habilidade de o intestino defender-se e prevenir-se da colonização de agentes 

patogênicos, ou ainda, a capacidade de manter o equilíbrio dinâmico entre a mucosa intestinal 

e o conteúdo luminal e também da preservação das características estruturais e funcionais da 

mucosa dentro dos padrões esperados para a espécie e linhagem de aves, tem como definição 

Homeostase intestinal (THOMPSON e APPLEGATE, 2006). 

Os benefícios de uma microbiota equilibrada proporcionam a inibição do 

crescimento de bactérias patogênicas, o estímulo ao sistema imune (influenciando o número, 

distribuição e grau de ativação da população de células de defesa do intestino), síntese de 

vitaminas (B, B9, K e E), redução da produção de gases e melhor digestão e absorção dos 

nutrientes. Por outro lado, variações extremas que resultam em uma excessiva oferta de 

substrato ou supressão das bactérias benéficas podem apresentar efeitos prejudiciais ao 

hospedeiro, como diarréia, infecções, distúrbios hepáticos, carcinogênese, putrefação 

intestinal, redução da digestão e absorção de nutrientes (WELTIZIEN, 2003). 

Dentro do conjunto de defesas que o organismo tem contra microrganismos 

invasores, a microbiota do trato gastrointestinal beneficia o animal hospedeiro com proteção 

prevenindo-o da colonização de bactérias patogênicas por meio de exclusão competitiva. 

Outro beneficio é o desenvolvimento de defesas intestinais como o muco, a camada epitelial e 

a lâmina própria, além da produção de ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas e 

aminoácidos. Os ácidos graxos de cadeia curta fornecem energia e auxiliam o controle de 

microorganismos não desejados, estimulam a proliferação de células epiteliais e o tamanho 

das vilosidades, aumentando a superficie de absorção (HART et al. 2002; DIBNER e 

RICHARDS, 2005). 

Dentre as inúmeras espécies de bactérias que compõe a microbiota intestinal, 

destacam-se os Lactobacillus, os Enterococcus e os Coliformes. Estes formam um sistema 

complexo e dinâmico, que pode ser responsável por influenciar fatores microbiológicos, 

imunológicos, fisiológicos e bioquímicos no hospedeiro (TANNOCK, 1998).  

As bactérias saprofitas do intestino têm importantes funções no trato gastrointestinal, 

como a criação de um ambiente ácido e com baixos teores de oxigênio, o que dificulta a 

sobrevivência de outras bactérias, e também de impedir a aderência de bactérias patogênicas, 

formando uma estrutura filamentosa ao longo do intestino. (MACARI, 2001). 

A adequada relação microbiológica e as atividades fisiológicas e funcionais, assim 

como a plena integridade anatômica podem ser consideradas como o conceito de equilíbrio 
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intestinal, ou seja, a ausência de qualquer transtorno digestivo, indicativo da relação 

harmônica entre a microbiota dita benéfica e a patogênica do hospedeiro. Pensando nos 

processos citológicos, este quadro encontra-se estabelecido quando a renovação celular 

(ploriferação e diferenciação), que são resultantes das divisões mitóticas das celulas 

localizadas na cripta e ao longo dos vilos, e a perda de células (extrusão), que ocorre no ápice 

dos vilos, estão ocorrendo simultaneamente. Sendo que o balanço entre estes dois processos é 

determinado como turnover constante (síntese-migração-extrusão), que também define o 

equilíbrio intestinal (SILVA, 2011). 

A variação da microbiota intestinal ocorre devido a diferentes influências exógenas, 

como tipo de alimentação oferecida, tipo de ambiente de criação, estresse ao qual o animal é 

submetido e até da região geográfica onde o mesmo é criado. Os principais fatores conhecidos 

que afetam a composição da microbiota no TGI são: temperatura, pH, estase, concentração de 

oxigênio, ácidos biliares, turnover celular, uréia, mucina, dieta, células fagocíticas, potencial 

de oxidação e redução, drogas e antibióticos, toxinas, anticorpos e presença de outras 

bactérias (GAUTHIER, 2002) 

Miles (1993) define que qualquer fator que leve ao desequilibrio da microbiota 

intestinal, como o uso indevido de antimicrobianos, estresse, mudancas bruscas na 

alimentação e fatores imunossupressores, poderá permitir a instalação e a multiplicação de 

microrganismos patogênicos. Sendo assim, o bom estado de saúde do hospedeiro é 

diretamente relacionado ao equilibrio da microbiota intestinal. 

Segundo Kelly e Yunson, (2000), a colonização de Salmonella no trato 

gastrointestinal das aves, ocorre inicialmente pela associação física entre a bactéria e o 

epitélio, e, pela ligação das células microbianas por meio de adesinas superficiais. Sendo o 

epitélio intestinal a principal via de entrada dos patógenos, onde a Salmonella multiplica-se no 

conteúdo intestinal, migra através da mucosa e vai invadindo e aderindo no epitélio intestinal. 

Dentre as porções intestinais, o ceco, ou tonsilas cecais, é conhecido como o 

principal reservatório de Salmonella, mas o íleo, pela sua proximidade com o ceco, tem 

interesse particular pela Salmonella, carregando grande população de microrganismos, e 

também é frequentemente colonizado por Salmonellas. (THOMPSON; APPLEGATE; 2006). 

Na busca do equilíbrio entre a microbiota intestinal e o hospedeiro, utilizam-se 

alguns produtos químicos que vão auxiliar nesse ajuste, como é o caso dos ácidos orgânicos e 

dos probióticos. 

Os acidificantes e os probioticos atuam na manutenção da homeostase intestinal, 

atuando no equilíbrio da microbiota intestinal. Os acidificantes possuem efeito bacteriostático 
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ou bactericida sobre microrganismos prejudiciais, enquanto estimulam o crescimento de 

microrganismos benéficos como Lactobacilos e Bifidobactérias. Os probióticos são 

exatamente culturas vivas destes organismos benéficos, que são ministradas para promover 

uma colonização benéfica e excluir os agentes patogênicos (JÚNIOR, 2009). 

Devido ao mecanismo de exclusão competitiva, alguns sorovares podem ser mais 

eficientes que outros em seu estabelecimento dentro da microbiota dos animais, e que uma 

vez controlados, outros sorovares podem sobressair-se e terem uma maior frequência de 

isolamento em produtos de origem animal. Com base nessa informação, todas as medidas 

cabíveis de controle de Salmonella, devem ser trabalhadas em conjunto, pois não se pode 

afirmar que os atuais métodos de controle de Salmonella em frangos, como o uso de ácidos 

orgânicos e probioticos, são eficazes sobre todos os sorovares de Salmonella. 

 

 

2.5 RESISTÊNCIA À ANTIMICROBIANOS 

 

Estudos realizados indicam que a simples retirada dos antibióticos promotores de 

crescimento da dieta de frangos de corte, leva a uma diminuição média no desempenho das 

aves de três a sete por cento, além do impacto negativo sobre a saúde animal e aumento da 

mortalidade. Provavelmente a proibição total dos antibióticos promotores de crescimento 

resultará em menor lucratividade para o setor (LANGHOUT, 2005). Desse modo, de acordo 

com o mesmo autor, há necessidade de se introduzir estratégias novas, a fim de contornar tais 

efeitos. Uma abordagem nutricional amplamente utilizada é o uso de novos aditivos 

alimentares que são eficazes na melhoria do desempenho das aves, hipoteticamente através de 

modulação da microbiota no trato intestinal. 

Os antibióticos promotores de crescimento podem acarretar problemas potenciais à 

saúde do homem, como toxicidade, alergia e desenvolvimento de resistência, razão pela qual 

vêm sendo criticados severamente. Além disto, causam efeitos teratogênicos, carcinogênicos e 

mutagênicos, o que tem trazido preocupações à saúde pública. (McMULLIN, 2004; 

GÓRNIAK & SPINOSA, 2007). 

Fatos preocupantes como o isolamento de cepas de Salmonella resistentes a drogas 

antimicrobianas, em aves de corte, estão sendo frequentemente relatados. Foi realizado um 

trabalho com carcaças de frangos congeladas, em que foram obtidos 32% de positividade para 

Salmonella Spp. Dentre estas amostras analisadas, foi observada a resistência à diversos 

antimicrobianos testados, concluindo que o uso indiscriminado dos antibióticos nos 
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tratamentos das infecções das aves, contribui para a formação de resistência dos diferentes 

sorovares de salmonella, aos antibióticos usados rotineiramente, além de indicar possível 

resistência cruzada com os patógenos humanos. (SANTOS et al. 2000). 

Segundo Lynne et al. (2009), foi verificado que 72% das cepas apresentaram 

resistência a pelo menos um dos agentes antimicrobionos testados, enquanto 24% mostraram 

resistência conjunta a oito ou mais antimicrobianos. Neste estudo foi testada a sensibilidade 

de antimicrobianos frente a 58 cepas de Salmonella Heidelberg de frangos de corte sendo 

observada maior resistência aos antibióticos: tetraciclinas (71%), estreptomicinas (62%) e a 

kanamicina (52%). 

Resistência bacteriana aos sanitizantes usados em abatedouros avícolas também 

foram documentadas. Colla et al. (2012) demonstraram que em amostras de Salmonella 

Heidelberg isoladas em abatedouros e que eram sensíveis a Clorexidina e a Amônia 

Quaternária no ano de 2005, foram resistentes quatro anos após frente aos mesmos 

desinfetantes. Estes resultados indicam progressão da resistência bacteriana a estes 

sanitizantes e a necessidade de testes periódicos e alternância de princípios ativos nos 

programas de higienização dos frigoríficos. 

 A preocupação com cepas resistentes a antibióticos de sorovares de Salmonella, 

principalmente aquelas responsáveis por toxinfecções humanas tornou-se um desafio 

constante na produção avícola e, por isso, a procura de meios alternativos de controle estão 

sendo exaustivamente estudados, como é o caso do uso de ácidos orgânicos no controle de 

Salmonellas. 

 

 

2.6 FORMAS DE CONTROLE DE SALMONELLA EM FRANGOS DE CORTE 

 

A forma mais efetiva de controlar a infecçãos por Salmonella nas aves e, 

consequentemente, em seus derivados utilizados para o consumo humano, se dá através de um 

criterioso programa de biosseguridade envolvendo todos os elos da cadeia avícola 

(reprodutoras, incubatórios, fábricas de ração, granjas e abatedouros). 

Os vários tipos de toxinfecções alimentares causados por salmonellas de várias cepas 

diferentes, e que caracterizem a Salmonelose, têm sua prevalência diferenciada nas diversas 

regiões do país, sendo a sua epidemiologia e controle bastante complexas. Fato esse que 

decorre principalmente das diferentes condições de criação dos animais, dos padrões de 

higiene e biosseguridade das instalações, do nível de contaminação do alimento, além de 
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fatores socioeconômicos e ambientais. Dessa forma, levando em conta o surgimento de novos 

sorovares e sua relação com a Saúde Pública, o controle das Salmoneloses respresenta um 

grande desafio ao setor avícola. (MUNIZ, 2012). 

O conhecimento da localização das bactérias, a frequência de aparecimento, os 

sorovares presentes e os possíveis pontos de infecção da Salmonella em frangos de corte, 

devem estar presentes nas estratégias de controle de Salmonella em frangos de corte. Sendo 

assim, para as estratégias de controle das Salmonellas tornarem-se efetivas, a monitoria 

constante através de análise bacteriológica das camas, torna-se uma ferramenta importante 

para a avaliação do status sanitário dos planteis. (BACK et al., 2006). 

Levando-se em conta todos os fatores envolvidos nas fontes de contaminação, o 

controle de Salmonella é muito complexo. Em um sistema de produção de frangos, as fontes 

de contaminação são inúmeras, podendo ser granjas de matrizes, incubatório, alimento em 

forma de ração, roedores, insetos, aves silvestres, transporte, meio ambiente de criação dos 

frangos, processo de abate e também a mão de obra da propriedade. (BAILEY et al. 2001). 

Como muitos sorovares de Salmonella têm algum nível de invasibilidade, uma 

variedade de tecidos internos (incluindo o fígado, o baço, ovário, oviduto, testículos, saco 

gema, coração, sangue do coração, rim, vesícula, pâncreas, líquido sinovial e olhos) são 

potencialmente úteis para a detecção de aves infectadas. Múltiplos órgãos (processados 

individualmente ou em pool) são normalmente coletados a partir de cada ave para maximizar 

a probabilidade de detecção (GAST et al., 1990). 

Segundo Van Immerseel et al. (2004), os swabs cloacais ou amostras de fezes são os 

materiais testados para a detecção de Salmonella com maior confiabilidade, porém a 

intermitência de excreção fecal da bactéria por aves infectadas, limita a confiabilidade das 

amostras selecionadas. A excreção fecal de Salmonella pelas aves também pode ser 

indiretamente detectada testando amostras do ambiente de criação, sendo esta estratégia útil 

para o acompanhamento da entrada de Salmonella carreadas por vetores, trabalhadores, 

equipamentos e outras fontes. Deste modo, Kingston et al. (1981) sugeriram que a partir de 

swabs de arrasto, coletados do chão dos galpões de frangos, é possível  detectar a presença de 

Salmonella  com alta sensibilidade. 

Os principais aditivos alimentares para o controle de Salmonella incluem: 

antimicrobianos de uso profilático e curativo, ácidos orgânicos, óleos essenciais, prébioticos, 

probioticos e simbióticos (VAN IMMERSEEL et al., 2003). 

Com a proibição do uso de certos antibióticos na criação de frangos, principalmente 

por restrições de exportação, os ácidos orgânicos e óleos essenciais de plantas tiveram 
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pesquisas mais intensas nestes últimos anos (DIBNER E BUTTIN, 2002).  

Os principais ácidos estudados com fins para controle de Salmonella e no 

desempenho zootécnico de aves são os ácidos orgânicos de cadeia curta, com 1 a 7 carbonos 

(short-chain fatty acids - SCFA), representados pelos ácidos fórmico, acético, propiônico e 

butírico; e os triglicerídios de cadeia média, com 6 a 12 carbonos (médium-chain fatty acids - 

MCFA), representados pelos ácidos capróico, caprílico e cáprico (VAN IMMERSEEL et al., 

2004).   

Com o aumento constante da demanda por proteína animal, e o aumento da criação 

intensiva de frangos de corte, as indústrias avícolas que queiram controlar e erradicar, ou 

mesmo manter-se livres de algum sorotipo de Salmonella, deveram implantar um sistema de 

procedimentos de biosseguridade direcionados ao controle da contaminação microbiana desde 

o início da produção de ovos até chegar o pintinho no campo, além de um rígido controle na 

produção e transporte de ração e suas matérias primas. Através da Instrução Normativa nº 65, 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governo brasileiro regulamentou o 

procedimento para o uso destes nas rações e restringiu a utilização de alguns antimicrobianos 

na produção de frangos de corte. Devido a isto, e concomitante a crescente preocupação com 

resíduos de medicamentos nas carcaças, que possam causar danos à saúde humana, os 

probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais de plantas estão sendo 

pesquisados mais intensamente nos últimos anos. 

 

2.6.1 Ácidos Orgânicos 

 

Segundo Penz (1993), ácidos orgânicos são todas as substâncias que apresentam uma 

carboxila na sua molécula. Assim, todos os ácidos graxos, e mesmo os aminoácidos, são 

ácidos orgânicos, além de muitas outras substâncias que se enquadram nesta classificação. 

Quando o termo ácido orgânico é empregado, subentende-se que se trata de ácidos graxos 

voláteis de cadeia curta e que eventualmente podem ser chamados de ácidos fracos devido a 

menor proporção de carboxilas que os ácidos fortes. 

Os ácidos orgânicos sao constituintes naturais de plantas e animais. Alguns podem 

ser formados através da fermentação microbiana no intestino dos animais, e outros, são 

formados nas rotas metabólicas intermediarias (LEHNINGER et al. 1993). Como grupo 

químico, os ácidos orgânicos são considerados como sendo qualquer substância de estrutura 

geral R-COOH, gerando grupos de compostos relacionados, conhecidos como derivados dos 
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ácidos carboxílicos, como os aminoácidos, ácidos graxos, coenzimas e metabolitos 

intermediarios (SOLOMON e FRYHLE, 2002). 

Os ácidos orgânicos associados com atividade antimicrobiana são os ácidos graxos 

de cadeia curta, tanto monocarboxilicos, como fórmico, acético, propiônico e o butirico ou 

carboxilados com o grupo hidroxila, como lático, málico, tartarico e o cítrico (DIBNER e 

BUTIN, 2002). Acredita-se que o os ácidos orgânicos exercem atividade antimicrobiana 

devido a reducão do pH no interior da célula microbiana (CHERRINGTIN et al. 1991; 

ROTH, 1998). No interior da célula o ácido se dissocia alterando o pH citoplasmatico, 

afetando o metabolismo e levando a morte da célula bacteriana (GAUTHIER, 2005; 

RUSSEL, 1992). 

Stratford et al. (2009) demonstraram que nem todos os ácidos necessitam reduzir o 

pH no citoplasma para exercer sua atividade antimicrobiana. Por exemplo, no caso do ácido 

sórbico, observa-se que concentrações inibitorias deste ácido não reduzem o pH 

citoplasmatico e acredita-se que a membrana citoplasmatica seja o primeiro sitio de acão deste 

ácido. A lesão da membrana, a perda da sua integridade e o aumento a permeabilidade a 

prótons, levam a morte do microorganismo. 

Os ácidos orgânicos agem diretamente como inibidores do crescimento bacteriano. 

São utilizados na conservação de grãos e alimentos, sanitização do alimento e aditivo 

promotor de crescimento em dietas animais. A forma não dissociada do ácido é lipossolúvel, e 

nessa forma, tem capacidade de atravessar de forma passiva a membrana celular. No interior 

da célula o ácido se dissocia alterando o pH citoplasmatico, afetando o metabolismo, 

alterando o gradiente de prótons e a carga com o exterior, pode tambem interferir no sistema 

de transporte de aminoácidos e fosfatos além disso enzimas sao inativadas. Outra 

consequência é o aumento da pressão osmótica celular, que desencadeia mecanismos de 

compensação de carga elétrica aumentando os niveis de sódio, potássio ou glutamato e a força 

iônica intracelular provocando um aumento da pressão mecânica sobre a parede do 

microorganismo, o que faz com que essa se rompa (RUSSEL, 1992). 

Independente do mecanismo exato de acão dos ácidos orgânicos sobre os 

microorganismos, para ser uma alternativa viavel ao uso de antibioticos como aditivos 

alimentares, os ácidos orgânicos devem apresentar resultados similares, sem comprometer a 

saúde animal e sem provocar resistência ou deixar resíduos na carne. 

Diversos estudos relatam ainda o uso de ácidos orgânicos como controladores da 

microbiota de frangos de corte. Alp et al. (1999) avaliaram a suplementação de dietas de 

frangos com 0,1g/kg de bacitracina de zinco e/ou uma mistura de ácidos organicos (latico, 
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fumárico, propiônico, cítrico e fórmico - 3kg/ton) e observaram que houve redução na 

contagem de enterobacterias no conteúdo intestinal do ileo dos animais tratados com ácidos 

em relação aqueles tratados com bacitracina de zinco.  

 O tratamento químico das rações contribui para a redução da incidência de 

Salmonellas nas criações de aves, e a adição de ácidos orgânicos às rações, principalmente, os 

ácidos graxos de cadeia curta, tem reduzido as infecções por Salmonellas em frangos 

(HINTON et al 1985). A efetividade deste tratamento é variável e depende do nível inicial da 

contaminação (PUMFREY et al 1991). Esta efetividade também é demonstrada na redução da 

transmissão horizontal de Salmonella Gallinarum em aves que receberam ração tratada com 

mistura de ácido fórmico e propiônico (BERCHIERI et al. 1996). 

Sterzo et al. (2007), utilizando 1,5 e 3,0 kg/ton de uma mistura comercial de ácidos 

orgânicos na ração de frangos observaram redução significativa na contagem de Salmonella 

Enteritidis em conteúdo cecal, quando comparado ao grupo controle (sem o aditivo) aos três, 

cinco e sete dias apos a inoculação. 

 Bassan et al. (2008) observaram que a adição de uma mistura de ácido fórmico e 

propionico (4 kg/ton) na dieta de frangos reduz a colonização por Salmonella na tonsila cecal 

a partir do 18º dia apos a inoculação, sendo que a bacteria foi eliminada a partir do 28º dia pós 

inoculação. 

Silva, (2005) concluiu que os tratamentos com ácidos orgânicos na concentração de 

30kg/ton, mostraram-se eficazes na inibição do crescimento da Salmonella sp. em racões 

avicolas, após 24h, 48h e 7 dias de contato do produto com a ração contaminada. 

Byrd et al (2001), sugere que o uso de ácidos orgânicos na água de bebida pode ser 

uma alternativa para redução de microorganismos patogênicos, pois no seu trabalho 

evidenciou a redução na incidência de Salmonella e Campylobacter no papo e nas carcaças de 

frangos após o uso de uma solução de 0,5% de ácido acético e fórmico, 8 horas antes do 

abate. 

Outros estudos comprovaram a eficácia dos ácidos orgânicos, usando estes por 22 

dias consecutivos via água de bebida. Como resultado, os animais tratados apresentaram 

maior número de Lactobacillus e de bactérias totais em comparação com o grupo controle ou 

tratados com antobióticos. Os autores concluíram, utilizando técnicas de biologia molecular 

(Reação em Cadeia da Polimerase – PCR) que os ácidos orgânicos são uma alternativa viável 

ao uso de antibióticos por promoverem aumento nas bactérias benéficas do trato 

gastrointestinal e dessa forma reduzirem as patogênicas (NAVA et al., 2009). 

Pickler et al. (2012) observaram que os ácidos orgânicos reduziram 
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significativamente a excreção de Salmonella Enteritidis no papo e ceco de frangos, porém 

foram pouco efetivos no controle de Salmonella Minnesota. Este fato levanta a hipótese que a 

efetividade dos ácidos orgânicos varia conforme o sorovar de Salmonella, e não foram 

encontrados na literatura estudos específicos sobre o efeito destes para Salmonella 

Heidelberg. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do uso de um blend de ácidos orgânicos via 

água de bebida e/ou ração, no controle da disseminação de Salmonella Heidelberg em frangos 

de corte, no período de um a 31 dias. Para isso, foram utilizados 325 pintainhos fêmeas de um 

dia, da linhagem Coob 500, com peso médio de 42,80 ± 0,30g. O delineamento experimental 

foi o de blocos casualizados com 5 tratamentos e 5 repetições cada, totalizando 25 unidades 

experimentais/boxes, com 13 aves/boxe (densidade de 13 aves/m
2
). Para testar o desempenho 

zootécnico foram avalidos a conversão alimentar e o peso vivo final através de comparações 

bayesianas a 5% de significância com distribuição normal. Para avaliar o percentual de 

positividade para Salmonella Heidelberg entre os tratamentos foram realizadas coletas de 

órgão aos nove dias (pool de intestinos), coleta de swab de arrasto aos 16 dias e coleta de 

papo aos 31 dias, os resultados foram analisados através de comparações bayesianas a 5% de 

significância com distribuição a priori beta. Em relação à conversão alimentar, foi observado 

efeito significativo aos 21, 28 e 31 dias, em que o tratamento T3 (ácido via água) foi melhor.  

No que diz respeito ao peso vivo médio, foi observado efeito significativo aos 14, 21, 28 e 31 

dias em que o tratamento T3 (ácido via água) foi melhor. Não houve efeito significativo entre 

os tratamentos no isolamento de Salmonella Heidelberg avaliadas nas necrópsias. O blend de 

ácidos orgânicos demonstrou sua eficácia numérica na redução de positividade no isolamento 
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de Salmonella Heidelberg entre os grupos tratados em pool de intestinos aos nove dias, no 

swab de arrasto aos 16 dias e nas coletas de papo aos  31 dias, mas não houve diferenças 

significativas entre os grupos tratados e os grupos controle. 

   

Palavras-Chave: Saúde das aves, segurança alimentar, ácidos orgânicos 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando os problemas de doenças transmitidas por alimentos, a Salmonella 

aparece como um dos agentes mais importantes em surtos de toxinfecções alimentares. [1]. 

Esta bactéria destaca-se também, devido a sua ampla ocorrência no homem e nos animais 

(mamíferos, répteis e aves), sendo que as aves ocupam um grande papel na epidemiologia das 

Salmoneloses, pois são grandes reservatórios destas [2].  

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae e consiste de apenas duas 

espécies: Salmonella enterica e Salmonella bongori. A espécie Salmonella enterica é dividida 

em seis subespécies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e índica [3]. Onde na 

subespécie entérica, se inclui a Salmonella enterica enterica sorovar Heidelberg [4]. 

Em cada subespécie são reconhecidos diferentes sorovares totalizando na atualidade 

2.610, segundo o esquema clássico de Kauffman-White, com base na caracterização de seus 

antígenos H (flagelares), O (somático) e ocasionalmente Vi (capsular). [5]. A Salmonella 

Heidelberg é um dos principais sorovares encontrados em aves que estão relacionados com 

Salmoneloses em humanos, assim como também são comuns em frangos de corte [6] 

A Salmonella Heidelberg é o patógeno entérico, pertencente à família 

Enterobacteriaceae, de origem alimentar, mais frequentemente descrito na literatura nas 

ocorrências de toxinfecções em seres humanos. A importância deste microrganismo decorre 

de sua prevalência significativa com distribuição mundial nos lotes de frango de corte e suas 

implicações na saúde pública [7].  

Fatos preocupantes como o isolamento de cepas de Salmonella resistentes a drogas 

antimicrobianas, em aves de corte, estão sendo frequentemente relatados. Foi realizado um 

trabalho com carcaças de frangos congeladas, em que foram obtidas 32% de positividade para 

Salmonella. Dentre estas amostras analisadas, foi observada a resistência à diversos 
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antimicrobianos testados, concluindo que o uso indiscriminado dos antibióticos nos 

tratamentos das infecções das aves, contribui para a formação de resistência dos diferentes 

sorovares de salmonella, aos antibióticos usados rotineiramente, além de indicar possível 

resistência cruzada com os patógenos humanos [8]. 

Com o aparecimento deste tipo de resistência bacteriana, o uso de antibióticos e dos 

adjuvantes das vacinas, vem sendo cada vez mais restrito. Por esse motivo estão sendo 

exploradas outras ferramentas de controle da Salmonella em frangos [9]. 

Ácidos orgânicos têm sido avaliados para esta finalidade com algum sucesso [10]. 

Segundo Penz [11] ácidos orgânicos são todas as substâncias que apresentam uma carboxila 

na sua molécula. Assim, todos os ácidos graxos, e mesmo os aminoácidos, são ácidos 

orgânicos, além de muitas outras substâncias que se enquadram nesta classificação. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de um blend de 

ácidos orgânicos via água de bebida e/ou ração no controle da disseminação de 

Salmonella Heidelberg e no desempenho zootécnico em frangos de corte. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no aviário experimental do Laboratório de 

Inovações Avícolas (LINAV), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 

Dois Vizinhos. Localizado na mesorregião sudoeste do Estado do Paraná, a uma latitude 

de 25º 45’ 00”, sul, e uma longitude 53º 03’ 25” oeste, estando a uma altitude média de 

509 m, com características de clima subtropical Cfa. 

O estudo foi realizado no período de Agosto à Setembro de 2014, perfazendo um 

total de 31 dias. Para a manipulação dos animais foram seguidas as normas do Comitê de 

Ética e Pesquisa Animal da universidade em questão, que por sua vez segue as 

determinações do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 
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Animais, Ambiente e Dieta do Experimento. 

 

Utilizaram-se 325 frangos de corte com peso médio inicial de 42,80 ± 0,30g, fêmeas, 

da linhagem Cobb 500 vacinados no incubatório contra doença de Marek, Bouba Aviária e 

Bronquite Infecciosa.  

O aviário experimental possui 25 m de comprimento por seis metros de largura, 

orientado na posição leste-oeste e é constituído por 36 boxes com dimensões de 0,83 m x 1,2 

m. Todos os boxes foram equipados com um comedouro tubular e quatro bicos de bebedouros 

tipo nipple. O piso é de concreto e para constituição da cama foi utilizado maravalha (nova) 

de pinus (Pinus taeda L.) na espessura de sete centímetros. 

A instalação possui uma fornalha a lenha marca Debona
R
, modelo 11-10, ligada a um 

painel de acionamento automático com uma sonda de temperatura . A renovação de ar foi 

realizada com um ventilador instalado na parede do fundo do aviário, simulando uma 

ventilação tipo túnel. Esta ventilação era acionada com painel automático da marca Smai
R
 1 

ligado á uma sonda de temperatura e umidade, onde a ventilação era ligada automaticamente. 

Foi realizada ventilação mínima automática, com o mesmo controlador, durante todo o 

período de criação das aves. 

O programa de arraçoamento foi dividido em duas etapas, ração pré-inicial/inicial (1 

a 14 dias) e ração crescimento/final (15 a 31 dias). A dieta balanceada foi constituidade a base 

de milho e farelo de soja, farinha de ossos e carne. As rações não continham nenhum agente 

anticoccidiano e também nenhum promotor de crescimento. As dietas foram formuladas de 

acordo com as exigências nutricionais indicadas por Rostagno et al. [12]. 

As aves foram mantidas do 1° ao 31° dia de vida em temperatura ideal de 

conforto em função da idade, com fornecimento de água não clorada e ração à vontade.  
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O programa de luz utilizado foi o recomendado para a própria linhagem: primeiro dia 

24L:0D (L: luz D: escuro), segundo ao sétimo dia 23L:1D, oitavo dia aos 28 dias 18L:6D, do 

vigésimo nono dias até aos 31 dias (abate) 23L:1D. 

 

Delineamento Experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 5 

tratamentos e 5 repetições cada, totalizando 25 unidades experimentais/boxes com 13 

aves/boxe (na densidade de 13 aves/m
2
). As 325 aves foram distribuídas aleatoriamente nas 

unidades experimentais. Os cinco tratamentos foram: T1 – Controle Negativo (sem ácidos + 

inoculação de 0,5ml de solução fisiológica); T2 – Controle Positivo (sem ácidos + inoculação 

de 0,5ml de Salmonella Heidleberg (1.10
6 

UFC)); T3 – Ácido Via Água de Bebida 

(inoculação de 0,5ml de Salmonella Heidleberg (1.10
6 

UFC)); T4 – Ácido Via ração 

(inoculação de 0,5ml de Salmonella Heidleberg (1.10
6 

UFC)); T5 – Ácido Via Água de 

Bebida e Ácido Via Ração (inoculação de 0,5ml de Salmonella Heidleberg (1.10
6 

UFC)). 

O blend de ácidos orgânicos administrados via água de bebida e/ou ração, é um 

produto comercial, ainda não disponível no mercado brasileiro, mas registrado no Ministério 

da Agricultura. O blend administrado via ração tem o nome comercial de TART-450
®
 e tem 

como composição básica do produto: Formiato de Calcio; Ácido Fumarico; Dioxido de 

Silicio; Bentonita; Ácido Cítrico; Proprionato de Calcio; Caulim; Oregano, sendo o Ácido 

Citrico e o Ácido Fumarico seus principais componentes com 19 e 95 g/Kg respectivamente. 

O blend administrado via água de babida tem o nome comercial de TART AQUAVITTA
® 

 e 

tem como composição básica do produto: Ácido Fumarico; Bissulfato de Sódio 50%;  Ácido 

Cítrico; Dioxido de Silicio, sendo o Ácido Citrico e o Ácido Fumarico seus principais 

componentes com 243,8 e 248,7 g/Kg respectivamente. O blend de ácidos orgânicos via água 
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de bebida e/ou ração, foi administrado desde o alojamento até o sétimo dia de vida, por 24 

horas. Após este período, as aves receberam agua e ração ad libitum, sem nenhum tipo de 

tratamento. Este manejo se repetiu nos últimos quatro dias de vida dos frangos, onde 

novamente estes frangos receberam o blend de ácidos orgânicos via água de bebida e/ou ração 

de acordo com os tratamentos, por 24 horas, até o período de jejum pré-abate, que foi de 5 

horas de jejum sólido. 

Preparação do inóculo de Salmonella Heidelberg e desafio das aves 

 

A cepa de Salmonella Heidelberg, isolada de uma amostra de campo resistente ao 

ácido nalidíxico (100μg/mL de meio), foi recuperada a partir de culturas liofilizadas. A 

cultura foi semeada em xilose ágar desoxicolato lisina (XLD) e incubadas a 37º C durante 24 

horas. Para o preparo do inóculo uma colônia foi retirada do ágar estoque e incubada em 

solução de BHI (Brain Heart Infusion) por 24h a 37°C. Em seguida, semeou-se em uma placa 

de Ágar Mueller Hinton por 24h a 37°C. A placa foi lavada com solução fisiológica estéril, e 

retirou-se o líquido que foi diluído até alcançar a concentração de 1,2 x 10
6. Unidades 

Formadoras de Colônia (UFC) de Salmonella Heidelberg/ml. Foram utilizadas diluições 

seriadas para a determinação das Unidades Formadoras de Colônia (UFC). 

No momento do alojamento todas as aves dos tratamentos T2, T3, T4 e T5 foram 

inoculadas com 0,5 ml de uma solução contendo 1,2 x 10
6
 UFC de Salmonella 

Heidelberg/ml. No tratamento T1 (controle negativo), as aves foram inoculadas com 0,5 ml 

de solução fisiológicas, através de uma pipeta estéril de 3 ml por via oroesofágica. 

 

Desempenho zootécnico 

 

Ao final de cada semana experimental (7, 14, 21, 28 dias), e ao abate (31 dias), 

todas as aves e as sobras de ração foram pesadas, determinando-se assim os índices 
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zootécnicos: consumo médio de ração (CR), peso médio (PM), ganho de peso diário (GPD) e 

conversão alimentar (CA). Não foram repostas aves mortas. A partir do primeiro dia de vida 

das aves, as aves mortas foram pesadas e descontadas do número total para obtenção dos 

cálculos da conversão alimentar, conforme metodologia descrita por Rostagno et al.[12].  

 

 

Análises Microbiológicas 

 

Para obter as amostras de pool de íleo, cecos e tonsilas cecais, aos nove dias de 

idade, às 07:00hs da manhã, foram necropsiadas 15 aves por tratamento, sendo três aves por 

cada repetição. A eutanásia foi realizada a partir de deslocamento cervical, momentos antes 

da necropsia. Para realizar as necrópsias foram utilizados instrumentos cirúrgicos e luvas de 

procedimento, previamente exterilizados, onde de forma asséptica, foram coletados os órgãos 

(pool de íleo, cecos e tonsilas cecais). O mesmo procedimento foi utilizado para obtenção das 

amostras de papo n o  m o m e n t o  d e  a b a t e  a o s  3 1 dias de idade  

Os instrumentos cirúrgicos e as luvas de procedimentos foram trocados cada vez que 

se trocava a unidade experimental. Foram colocadas amostra de uma ave por saco de 

armazenamento específico para órgãos. Estas amostras foram armazenadas em caixa de 

isopor, acondicionadas com gelo reciclável e encaminhadas no mesmo dia para o laboratório 

responsável pelas análises. 

Para o isolamento de Salmonella Heidelberg nas fezes das aves, foram coletados 

suabes de arrasto aos 16 dias de idade, nos 25 boxes alojados. Os swabs foram coletados 

seguindo a IN nº126. Para evitar a contaminação cruzada entre os blocos, utilizaram-se botas 

plásticas descartáveis e um par de luvas de procedimentos para cada amostra de swab. 

Da mesma maneira as amostras foram coletadas e armazenadas em sacos de 

armazenamentos específicos para swab. Foram colocadas amostra de um box por saco de 
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armazenamento. Estas amostras foram armazenadas em caixa de isopor, acondicionadas com 

gelo reciclável e encaminhadas no mesmo dia para o laboratório responsável pelas análises. 

Para avaliar a eficácia dos tratamentos em relação à colonização de Salmonella 

Heidelberg no trato gastrointestinal realizaram-se culturas de amostras de pool de íleo, 

tonsilas cecais e cecos e culturas das amostras de papo, utilizando a Portaria nº 126 do 

MAPA. Foi avaliado o percentual de positividade de cama, através do suabe de arrasto, 

utilizando a mesma portaria. O laboratório responsável pela análise das amostras 

microbiológicas é um Laboratório de Saúde Animal particular, reconhecido pelo Ministério 

da Agricultura e Abastecimento (MAPA). 

 

Isolamento de Salmonella Heidelberg 

 

O isolamento de Salmonella foi realizado seguindo a Portaria nº 126 do MAPA. Foi 

realizada através dos seguintes procedimentos: pré-enriquecimento em água peptonada 1% 

na proporção 1:10 (amostra incubada em saco tipo Nasco a 37°C±1°C/18-24h), 

enriquecimento seletivo no meio Semi-sólido Modificado Rapapport Vassiliadis (MSRV) 

(41ºC±1°C/24h±3h), isolamento e seleção através da semeadura em ágar xilose lisina 

desoxicolato (XLD) (37°C±1°C/24h). Após foi observada a presença ou ausência de colônias 

com características fenotípicas de Salmonella spp., e submetidas à análise bioquímica em 

ágar tríplice de açúcar e ferro (TSI - Triple Sugar Iron), ágar lisina-ferro (LIA - Lysine Iron 

Agar), meio sulfeto-indol-motilidade (SIM - Sulphur Indol Motility), caldo de uréia e agar 

nutriente. (37°C±1°C/24h), com os kits de tipificação, foram identificadas as coloônias como 

Salmonella Heidelberg. 

Análise Estatística 

 

O objetivo foi o de testar em nível de 5% de significância, por meio de comparações 



47 

 

Bayesianas a hipótese nula de igualdade entre tratamentos. Para tal foram utilizadas 

distribuições a priori não informativas no procedimento. 

Foi considerado que conversão alimentar e peso vivo ao abate, seguem distribuição 

Normal: 

𝑌𝑖~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝜇𝑖, 𝜎𝑖
2)𝑐𝑜𝑚 𝑖 = 1, 2, 3, 4 𝑒 5 (correspondendo aos tratamentos) 

Para cada 𝜇𝑖𝑒 𝜎𝑖
2 foram consideradas a priori distribuições não-informativas: 

𝜇𝑖~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (0, 106)𝑒 𝜎𝑖
2~𝐺𝑎𝑚𝑎 (103, 103)(𝑠𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎). 

Foi considerado que isolamento de Salmonella Heidelberg em suabe e necropsias 

seguem distribuição a priori Beta: 

𝑌𝑖~𝐵𝑒𝑡𝑎 (𝜇𝑖, 𝜎𝑖
2)𝑐𝑜𝑚 𝑖 = 1, 2, 3, 4 𝑒 5 (correspondendo aos tratamentos) 

Para cada 𝜇𝑖𝑒 𝜎𝑖
2 foram consideradas a priori: 

𝜇𝑖~𝐵𝑒𝑡𝑎 (0, 106)𝑒 𝜎𝑖
2~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 (103, 103)(𝑠𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎). 

Foram realizadas comparações múltiplas entre as distribuições a posteriori das médias. 

Considerando-se como diferentes, em nível de 5% de significância, os tratamentos onde os 

intervalos de credibilidade para as diferenças não contemplavam o valor zero [14]. Os 

resultados foram obtidos por meio dos pacotes R2OpenBUGS, MASS, BRugs e CODA do 

programa R
®
 [15].  

Foram gerados valores em um processo iterativo MCMC (Monte Carlo Markov 

Chain). Para os parâmetros conversão alimentar, peso médio final (kg) foram gerados 11.000 

valores, com descarte amostral inicial de 1.000 valores. Para os parâmetros isolamento de 

Salmonella Heidelberg em suabe e necropsias foram gerados 10.000 valores com descarte 

amostral inicial de 1.000 valores. A análise de convergência das cadeias foi realizada pelo 

critério de Heidelberger [16]. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Desempenho Zootécnico 

 

Foram observadas diferenças ent re os  t ra tamentos (p≤005) para peso vivo 

médio em todas as idades avaliadas (Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10). 

O uso do blend de ácidos orgânicos não apresentou efeito significativo na melhora do 

peso vivo médio, na avaliação de um a sete dias de idade. Os valores encontrados entre os 

tratamentos foram muito semelhantes, contudo o melhor resultado de peso vivo médio 

(p≤005) foi visualizado no tratamento T2, o qual não recebeu o blend (Tabela 6). 

A inoculação de Salmonella Heidelberg via oral no primeiro dia de vida, influenciou 

(p≤005) negativamente a conversão alimentar das aves desafiadas com Salmonella 

Heidelberg, no período de um a sete dias, conforme Tabela 1. Fato este pode ter correlação 

com a interação entre o agente inoculado e a microbiota intestinal das aves. Chaves [18] 

encontrou resultados semelhantes para frangos de corte desafiados com Salmonella 

Enteritidis.  

Para Rocha [19], a invasão da microflora intestinal por Salmonellas paratíficas, que 

são consideradas patogênicas para aves e humanos, provavelmente tenha provocado o 

desequilíbrio na colonização natural do intestino das aves na primeira semana de vida, 

refletindo negativamente no aproveitamento dos nutrientes da dieta e provocando queda no 

desempenho das aves. Este fato ocasionou impacto negativo no consumo de ração, conversão 

alimentar e ganho de peso, concluindo que a colonização do sistema digestório da ave nos 

primeiros dias, provoca modificações na integridade intestinal das aves. 

Conforme as Tabela 1 e 6, a adição de ácidos orgânicos nos grupos tratados, não 

influenciou significativamente o peso vivo médio e a conversão alimentar, aos sete dias de 

vida. 
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Salazar et al. [20] e Zanelatto et al.[21], avaliando a interação dos ácidos orgânicos 

sobre variáveis de desempenho, encontraram diferença entre os grupo tratados com ácidos 

orgânicos e os que não receberam o tratamento, para os parâmetros de ganho de peso, 

conversão alimentar e consumo de ração. Os autores observaram que os grupos tratados com 

ácidos orgânicos obtiveram melhores resultados no desempenho zootécnico, quando 

comparados aos grupos sem tratamentos. Concluíram ainda, que os antibióticos promotores de 

crescimento utilizados na ração, podem ser trocados por ácidos orgânicos sem afetar o 

desempenho das aves na fase inicial de frangos de corte. 

Apesar de não ter sido evidenciado diferença significativa para desempenho das aves 

com a utilização de ácidos orgânicos na dieta, Campo et al [22] afirmam que as primeiras 

semanas de vida das aves são cruciais para o desenvolvimento  do trato digestório. Da mesma 

maneira, Viola et al [23] obtiveram beneficio  no ganho de peso e no peso médio dos frangos 

de corte, nas primeiras semanas de vida da aves, com o uso de ácidos orgânicos na dieta.  

Quando se compara os tratamentos entre si, o melhor resultado de conversão 

alimentar aos sete dias, foi obtido com o tratamento de blend de ácidos orgânicos via água de 

bebida, o que se supõe que a diluição do produto seja mais eficaz via água de bebida do que 

via ração. 

No período de um a 14 dias de idade, foram observadas diferenças (p≤005) no 

desempenho zootécnico entre os tratamentos avaliados. A utilização de blend de ácidos 

orgânicos influenciou positivamente o peso vivo médio e a conversão alimentar nos grupos 

tratados com ácidos orgânicos aos 14 dias de idade, conforme Tabelas 2 e 7.  

A conversão alimentar dos grupos tratados com ácidos orgânicos aos 14 dias foi 

melhor, quando comparada somente com o grupo controle negativo, não comprovando a sua 

eficácia na melhoria deste indicador para esta idade. Resultados semelhantes foram 

observados por Maiorka et al [24] e Garcia et al. [25] que utilizaram uma mistura de ácidos 



50 

 

orgânicos em dietas iniciais de frangos de corte e não observaram diferença no ganho de peso, 

conversão alimentar e consumo de ração entre os grupos tratados. 

No que se refere ao peso médio, o grupo tratado com blend de ácidos orgânicos via 

água de bebida, teve um resultado melhor (p≤005) quando comparado com os demais grupos.  

Este resultado está de acordo com os resultados obtidos por Viola et al [23], que observaram 

resultados melhores de conversão alimentar e peso médio, utilizando ácidos orgânicos via 

água de bebida. 

Diante destes resultados, e dos achados da bibliografia, pode-se inferir que a 

utilização de ácidos orgânicos na fase inicial das aves, potencializa o desempenho zootécnico 

das mesmas, no que diz respeito aos índices de conversão alimentar e peso vivo médio. 

Salientando que os melhores resultados zootécnicos na primeira semana de vida das aves, 

repercute diretamento em melhores resultados zootécnicos ao abate das aves. 

Outros autores igualmente relatam as melhorias nos resultados de desempenho 

zootécnico das aves na fase de crescimento, proporcionadas pelo incremento de ácidos 

orgânicos na dieta, como é o caso de Daskiram et al. [26] e Zanelato et al. [21]. 

Avaliando-se o período de um a 21 dias de idade, foram observadas diferenças 

(p≤005) para conversão alimentar e peso vivo médio, quando se compara os grupos tratados 

com o blend de ácidos orgânicos e os grupos controle (Tabelas 3 e 8). 

No que se refere à conversão alimentar, o grupo tratado com o blend de ácidos 

orgânicos via água de bebida foi significativamente melhor quando comparado aos demais 

grupos, da mesma maneira que foi melhor na avaliação feita aos sete dias de idade. Na 

avaliação realizada aos 21 dias, o grupo tratado com ácidos via água e ração também obteve 

resultados melhores que o grupo controle positivo. 
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Em relação ao peso vivo médio das aves, avaliados no período de um a 21 dias, o 

grupo tratado com o blend de ácidos orgânicos via água de bebida, apresentou um resultado 

melhor (p≤005) quando comparado aos demais grupos. 

Salazar [27] também evidenciou uma melhoria no desempenho zootécnico das aves 

com a utilização de acidificantes na dieta, avaliando o período de um a 21 dias. Discordando 

destes resultados, Vale et al. [28] que utilizou 0,5% de uma mistura de ácidos orgânicos nas 

rações, não observaram diferença significativa no peso vivo médio e na conversão alimentar 

no mesmo período avaliado. 

Avaliando-se o período de um a 28 dias de idade, foram observadas diferenças 

(p≤005) para conversão alimentar e peso vivo médio, quando se compara os grupos tratados 

com o blend de ácidos orgânicos com os grupos controles. (Tabelas 4 e 9). 

 A conversão alimentar de todos os grupos tratados com o blend de ácidos orgânicos 

foi melhor (p≤005), quando comparados com os grupos controle, o que comprova a eficácia 

do produto na melhoria do desempenho zootécnico, avaliando o período de um a 28 dias. Por 

outro lado, Maiorka et al [24] não observaram diferença significativa na conversão alimentar 

entre os tratamentos quando utilizaram uma mistura de ácidos orgânicos na dieta de frangos 

de corte. 

O valor de peso vivo médio, avaliado no período de um a 28 dias, apresentou melhor 

resultado (p≤005) no grupo tratado com o blend de ácidos orgânicos via água de bebida, 

quando comparado aos grupos controle. 

Colaça [29] observou melhor desempenho nas aves dos grupos que receberam ácidos 

orgânicos via água de bebida, o que corrobora com os resultados obtidos neste trabalho. 

Avaliando-se o período de um a 31 dias de idade (ao abate), foram observadas 

diferenças (p≤005) para conversão alimentar e peso médio, quando se compara os grupos 

tratados com o blend de ácidos orgânicos e os grupos controle. (Tabelas 5 e 10). 
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Avaliando-se a conversão alimentar no período de um a 31 dias, todos os grupos 

tratados com o blend de ácidos orgânicos foram significativamente melhores, quando 

comparados aos grupos controle. Já para o peso vivo médio, no mesmo período, o grupo 

tratado com o blend de ácido orgânico via água de bebida, obteve o melhor resultado entre os 

tratamentos. 

Quando se avalia os resultados finais de conversão alimentar entre os tratamentos, o 

grupo controle positivo obteve o pior resultado. Fato este é explicado por haver uma 

espoliação que os microorganismos causam na mucosa intestinal dos animais. A microbiota 

sem nenhuma proteção contra bactérias patogênicas pode ter seu equilíbrio afetado, causando 

uma desidratação e baixo aproveitamento dos nutrientes da dieta, com reflexos na piora da 

conversão alimentar. 

Da mesma forma, Rahmani e Speer [30], investigando os efeitos de um ácido 

orgânico como promotor de crescimento na dieta de frangos de corte, observaram melhora no 

desempenho zootécnico quando comparado ao grupo isento de aditivos em todas as fases. 

Avaliando os resultados zootécnicos obtidos neste trabalho, pode-se confirmar a 

eficácia do uso de blend de ácidos orgânicos na melhoria do desempenho zootecnico, em 

frangos desafiados com Salmonella Heidelberg, pois em todas as fases avaliadas os 

tratamentos que continham o blend de ácidos orgânicos, tiveram resultado melhores ou iguais 

(p≤005) quando comparados aos grupos controle. Isto indica que este produto pode ser 

utilizado como aprimorador do desempenho zootécnico em frangos de corte, frente a aves 

desafiadas com Salmonella Heidelberg. 

Cabe ressaltar que o grupo que recebeu o blend de ácidos orgânicos via água de 

bebida obteve os melhores resultados em todas as fases avaliadas para as variáveis de peso 

vivo médio e conversão alimentar, concretizando que a melhor forma de administração do 

produto é na forma solúvel em água de bebida. 
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Isolamento de Salmonella Heidelberg  

 

Com relação ao isolamento de Salmonella Heidelberg em frangos de corte, verifica-se 

que todos os grupos desafiados apresentaram positividade na coleta de pool intestinos aos nove 

dias. Na coleta de swab de arrasto aos 16 dias observou-se isolamento de Salmonella 

Heidelberg nos grupos desafiados, com excessão do tratamento T5, o qual não apresentou 

nenhuma positividade. Na coleta de papo aos 31 dias (ao abate), observou-se isolamento de 

Salmonella Heidelberg em todos os grupos desafiados. 

As positividades para Salmonella Heidelberg entre os grupos desafiados comprova a 

eficácia da inoculação, pois o grupo controle negativo obteve apenas uma positividade, 

representando 6,66% das análises. Este episódio pode ser considerado normal, em se tratando 

de um galpão experimental sem isolamento total entre blocos, mas também comprova que 

houve uma mínima contaminação cruzada entre os blocos. O grupo controle positivo, obteve 

86% de positividade, comprovando a eficácia na inoculação da Salmonella Heidelberg no 

primeiro dia de vida. Já nos demais grupos, observou-se um número menor de positividade 

devido aos tratamentos realizados. 

Na Tabela 11 podem-se visualizar os resultados das avaliações feitas entre os 

tratamentos. Observou-se diferença significativa somente quando se compara os grupos 

desafiados com Salmonella Heidelberg e tratados com ácidos orgânicos, com o grupo controle 

negativo, na avaliação de pools de intestinos coletados aos nove dias de idade. O grupo 

controle negativo foi aquele que obteve melhor resultado na avaliação microbiológica (6,66% 

de positividade), o que já era esperado devido ao fato de que estas aves não foram inoculadas 

com Salmonella Heidelberg. Na avaliação de positividade para Salmonella Heidelberg avaliada 

em papo aos 31 dias de idade, observou-se diferença significativa somente quando comparados 

o grupo controle negativo, com o grupo controle positivo, convalidando que o grupo controle 
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negativo obteve o melhor resultado. E entre os demais tratamentos não houve diferença 

significativa. 

A Tabela 12 mostra os resultados de isolamento de Salmonella Heidelberg em swab 

de arrasto em todos os tratamentos e repetições, bem como suas comparações entre os 

tratamentos. As amostras de swab de arrasto foram coletadas aos 16 dias e não houve diferença 

significativa em nenhuma avaliação realizada entre os tratamentos. Avaliado os resultados 

entre os tratamentos de cada amostra feita em cada repetição observou-se: Nenhuma amostra 

positiva no tratamento T1; Três amostras positivas no tratamento T2; Uma amostra positiva no 

tratamento T3; Uma amostra positiva no tratamento T4 e nenhuma amostra positiva no 

tratamento T5. 

Ao analisar as características da Salmonella Heidelberg, principalmente, a formação 

de biofilme e a baixa excreção de bactéria nas fezes, conclui-se que, o baixo número de 

amostras positivas no swab de arrasto, evidenciados neste trabalho pode estar relacionado 

também a estes fatores. Os resultados negativos podem estar associados também ao método 

utilizado para análise, que tem como resposta a presença ou ausência da bactéria. Ao realizar as 

análises avaliando contagem de células bacterianas, poderíamos obter resultados mais 

consistentes em relação a quantidade de bactéria presente nestes lotes. 

Aliado a estes fatores e aos resultados obtidos, pode-se afirmar a dificuldade de 

avaliação correta das positividades para Salmonella em lotes de frango de corte, 

principalmente pelo fato da Salmonella Heidelberg ser formadora de biofilme, o que aumenta a 

persistência no ambiente, e a dificuldade de eliminar esta bactéria das granjas após sua entrada. 

Todas as ações preventivas para Salmonellas, que incluem biosseguridade das granjas, 

blindagem das propriedades, Boas Práticas de Produção, cuidados de manejo durante o lote e 

os resultados das monitorias sanitárias, devem estar em perfeita sintonia para que as decisões 

da canalização do abate destas granjas sejam da forma mais assertivas possíveis. 
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Alali et al. 2013 [31], administraram alguns ácidos orgânicos via água de bebida e 

forneceram a aves previamente desafiadas com Salmonella Heidelberg. Após analisaram a 

eficácia destes ácidos no controle deste Salmonella, fazendo swab de arrasto aos 14 dias de 

idade das aves. Como conclusão, observaram que os ácidos orgânicos não foram eficientes no 

controle da infecção de Salmonella Heidelberg em frangos de corte, resultados muito 

semelhantes aos encontrados no presente trabalho.  

Avaliando-se os resultados obtidos para isolamento de Salmonella Heidelberg em 

pool de órgãos aos nove dias de idade, observaram-se resultados numericamente melhores nos 

grupos tratados com o blend de ácidos orgânicos, quando comparados com o grupo controle 

positivo. No tratamento T3 (ácido via água + Salmonella Heidelberg) visualizou-se 33,33% de 

redução na positividade (cinco amostras negativas em 15 amostras coletadas) para Salmonella 

Heidelberg em pool de orgãos. No tratamento T4 (ácido via ração + Salmonella Heidelberg) 

visualizou-se 20% de redução na positividade (três amostras negativas em 15 coletadas) para 

Salmonella Heidelberg em pools de orgãos, e no tratamento T5 (ácido via água/ração + 

Salmonella Heidelberg) visualizou-se 40% de redução na positividade (seis amostras negativas 

em 15 coletadas) para Salmonella Heidelberg em pool de órgãos. Mesmo sendo observadas 

diferenças numéricas nestes resultados, os mesmos não obtiveram diferença significativa na 

comparação com o tratamento T2 (sem ácido + Salmonella Heidelberg), que é o controle 

positivo. Este resultado numericamente melhor nos grupos tratados com ácidos orgânicos, 

frente ao grupo controle positivo deve-se principalmente, à característica do ácido orgânico de 

baixar o pH do papo e intestino anterior e atuar diminuindo a pressão de infecção de bactérias 

no trato gastrointestinal. 

Bassan et al [32], ao adicionar ácidos orgânicos e Mananoligossacarideos (MOS) na 

ração e tratar pintinhos desafiados com Salmonella Enteritidis, observaram resultados 

semelhantes ao obtido neste trabalho. Constataram uma redução de 40% na positividade no 
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grupo tratado com acidos orgânicos e 20% de redução no grupo tratado com MOS, na 

avaliação de fezes e tonsilas cecais, aos 25 dias de idade. 

Pickler et al. 2012 [33] ao avaliar a presença/ausência de Salmonella Enteritidis em 

swab de cloaca após 48 h de inoculação em grupos tratados com ácidos orgânicos, constataram 

que não houve diferença significativa na contagem de amostras de swab 48h após a inoculação, 

mas aos sete dias, a mistura de ácidos orgânicos mostrou-se eficaz em combater a colonização 

de Salmonella Enteritidis no ceco das aves. 

Os ácidos orgânicos não dissociados penetram na célula bacteriana reduzindo o pH 

interno, fazendo com que as bactérias aumentem o consumo de energia para mantença até 

morrerem, exercendo assim ação bactericida, o que segundo Lambert e Stratford [34] é o 

principal mecanismo de ação dos ácidos orgânicos. 

Em relação às analises de papo, obtidas através de necrópsias realizadas aos 31 dias 

de idade, observou-se positividade para Salmonella Heidelberg em todos os grupos desafiados. 

O número de positividades foi relativamente menor que na avaliação realizada em pools de 

intestinos aos nove dias. No tratamento T3, observou-se redução na positividade para 

Salmonella Heidelberg de 93,33% (uma amostra positiva entre 15 amostras). No tratamento 

T4, redução de 93,33% (uma amostra positiva entre 15 amostras) e no tratamento T5, redução 

de 86,67% (duas amostras positivas entre 15 amostras). 

A diminuição da positividade para Salmonella Heidelberg em papo quando 

camparada à positividade em pool de órgãos, explica-se pelo fato das aves desenvolverem 

naturalmente imunidade às bactérias do meio ambiente e principalmente do fato que o blend de 

ácidos orgânicos foi utilizado até o momento do jejum pré-abate, baixando o pH do papo e 

diminuindo a pressão de infecção local. 

Bird et al 2001 [35] avaliando a eficiência de um blend de ácidos orgânicos, 

administrados durante o jejum pré-abate em aves previamente desafiadas com Salmonella 
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Typhimurium, evidenciaram uma redução significativa na positividade das amostras, bem 

como na contagem bacteriana de Salmonella Typhimurium nos grupos tratados com o blend 

frente ao grupo controle. Fato esse evidencia a importância do uso de ácidos orgânicos nos 

últimos dias do lote, e também durante o jejum pré-abate destes lotes, quando se tem a 

confirmação da  positividade do lote para qualquer sorotipo de Salmonella. 

A grande dificuldade em comprovar a eficácia dos ácidos orgânicos na redução de 

positividade para Salmonellas é fazer com que este produto permaneça ativo até o final do trato 

gastrointestinal. Esta característica é particular de cada produto levando-se em conta, 

principalmente, o véiculo utilizado na composição do produto e se o mesmo é protegido ou 

não, o que condiz com o trabalho de Le [36]. Este autor relata que a única forma de garantir 

que os ácidos orgânicos sejam efetivos, principalmente, que cheguem ativos as partes 

inferiores do trato gastrintestinal, como o ceco, é protegendo-os dentro de uma matriz que 

tenha capacidade de passar intacta pela região anterior do trato digestório, sem ser inativado. 

Este fato também explica o melhor resultado numérico obtido na avaliação de positividade em 

papo, pois o ácido orgânico chega intacto neste órgão e tem ação direta sobre o mesmo, antes 

de passar pelo trato gastrointestinal, e sofrer ação das enzimas digestivas. 

Respostas semelhante foram encontradas por Piva et al. [37] que também observaram 

que a mistura de ácidos orgânicos (fumárico, málico, cítrico e sórbico) protegidos através do 

processo de microencapsulação com gordura, apresentaram uma lenta liberação dos 

ingredientes ativos no intestino dos animais, prevenindo a rápida dissociação dos ácidos 

orgânicos.  

Quando se buscam na literatura resultados de controle de outros sorotipos de 

Salmonellas, a maioria têm comprovado que ácidos orgânicos são efetivos no controle, 

principalmente de Salmonella Enteritidis [38,32].  
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A via de administração do blend de ácidos orgânicos apresentou diferentes resultados 

numéricos para isolamento de Salmonella Heidelberg em pool de orgãos. Quando administrado 

via água de bebida, a redução da contaminação foi maior, quando comparado com o grupo que 

recebeu o ácido orgânico via ração. Este resultado também foi observado por Pickler [39], o 

qual evidenciou diferença na eficácia dos ácidos orgânicos na redução da contaminação de 

Salmonella, de acordo com a via de administração do produto utilizado, e que também variou 

conforme o sorotipo inoculado. No trabalho a adição do ácido orgânico na ração ou na ração e 

na água não mostrou diferenca significativa na presenca de Salmonella em papo e ceco, para 

aves inoculadas com Salmonella Enteritidis, ja para Salmonella Minessota a adição do produto 

na água aumentou a eficiência de ácidos orgânicos na redução da presenca de Salmonella no 

ceco. 

No que se refere ao tratamento de frangos de corte com ácidos orgânicos na ração, 

algumas tentativas para controle de Salmonellas resultaram em incompleta destruição da 

bactéria, conforme relatado por Westerfield et al.[40] e Duncan & Adams [41], devido ao nível 

relativamente baixo de concentração do ácido orgânico utilizado (0,1%).  

Segundo Gauthier [42], podemos utilizar óleos essenciais associados aos ácidos 

orgânicos, para potencializar a ação dos ácidos orgânicos. Os óleos essenciais agem 

denificando a membrana celular bacteriana, facilitando a penetração dos ácidos orgânicos. 

Da mesma forma que os resultados das análises de swab de arrasto obtidos neste 

trabalho não foram siginicativos para controle de Salmonella Heidelberg em relação ao grupo 

controle positivo, Oliveira et al. [43] mostraram que os ácidos orgânicos adicionados à ração 

não foram capazes de prevenir a infecção de aves com os sorovares de Salmonella  Enteritidis, 

Salmonella Agona, Salmonella Infantis e Salmonella Typhimurium, na avaliação de swab de 

arrasto aos 15 dias de idade das aves. 
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Rúbio et al. [44] relatam em seu trabalho, que o uso de ácido butírico protegido ou 

não, foram eficazes no controle de Salmonella Enteritidis em frangos de corte. Mostram ainda 

que o ácido butírico protegido com gordura vegetal, foi melhor no controle de excreção fecal 

de Salmonella Eneteritidis, quando comparado aos resultados dos tratamentos somente com o 

ácido orgânico. 

Analisando os resultados obtidos neste trabalho e comparando com os resultados dos 

demais autores, podemos observar o quanto é difícil chegar á uma fórmula perfeita para o 

controle de Salmonella em frangos de corte. As normas de biosseguridade, conhecidas e 

validadas, devem sempre estar no plano de ação, que tenha como foco o controle de 

Salmonella em granjas avícolas. Aliado às normas de biosseguridade e manejo, outras 

maneiras de combate a Salmonella, que são o uso de alguns produtos com este fim, devem ser 

exaustivamente estudados e testados, para gradativamente haver mais opções para aplicar em 

diferentes situações de campo.  

A partir disso, surge a necessidade de mais estudos do uso deste blend de ácidos 

orgânicos no controle de Salmonella Heidelberg, assim como também mais estudos voltados 

para o controle da Salmonella Heidelberg em especial, pois está é um dos principais sorotipos 

de Salmonella evidenciados no sul do Brasil, principalmente no Paraná. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Houve eficácia do uso do blend de ácidos orgânicos via água de bebida e/ou ração, na 

melhoria na conversão alimentar de frangos de corte desafiados com Salmonella 

Heidelberg a partir dos sete dias de idade das aves. O melhor resultado obtido para 

conversão alimentar foi no grupo que recebeu ácido via água de bebida. 

2. Houve eficácia do uso do blend de ácidos orgânicos via água de bebida e/ou ração, na 

melhoria do peso vivo médio de frangos de corte desafiados com Salmonella Heidelberg. 

Com excessão da primeira semana e ao longo do experimento incluindo o abate, o melhor 

peso médio foi evidenciado no tratamento T3 (ácido via água). 

3. Com base nos resultados observados em pool de órgãos, em papo e em swab de arrasto, 

não se pode afirmar que o uso do blend de ácidos orgânicos foi eficaz na redução do 

percentual do isolamento de Salmonella Heidelberg em frangos de corte previamente 

desafiados com Salmonella Heidelberg. 

4. Todos os tratamentos efetuados com o blend de ácidos orgânicos não foram eficazes no 

controle da infecção de Salmonella Heidelberg em frangos de corte. Acredita-se que 

novos trabalhos devem ser realizados com o mesmo produto, avaliando contagem total de 

células bacterianas, bem como a avaliação de um novo protocolo de utilização, avaliando 

novas concentrações do produto, e também novas maneiras e datas de administração do 

mesmo. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 - Estimativas Bayesianas para a conversão alimentar (CA) a posteriori aos sete dias 

de idade dos tratamentos 

Tratamentos CA a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎
2
 

T1 1,294ª
 

0,0732 5,65 75,77 

T2 1,331
b
 0,0719 5,40 80,08 

T3 1,311
b
 0,0774 5,90 63,36 

T4 1,403
bc

 0,0506 3,60 156,00 

T5 1,379
bc

 0,0572 4,14 117,90 
a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1:Controle positivo; T2:Controle Negativo; T3:Ácido via água; T4: ácido via Ração; T5:Acido via água e 

ração. 
 

 

Tabela 2. Estimativas Bayesianas para a conversão alimentar (CA) a posteriori aos 14 dias de 

idade dos tratamentos 

Tratamentos CA a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,569b 0,0336 2,14 36,02 

T2 1,449ªb 0,0937 6,46 47,08 

T3 1,433ªb 0,0990 6,90 38,72 

T4 1,449ªb 0,0859 5,92 54,11 

T5 1,464b 0,0685 4,67 82,37 
a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
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Tabela 3. Estimativas Bayesianas para a conversão alimentar (CA) a posteriori aos 21 dias de 

idade dos tratamentos 

Tratamentos CA a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,666ª 0,0252 1,51 63,61 

T2 1,996
b
 0,1306 6,54 24,29 

T3 1,582ª 0,0869 5,49 50,29 

T4 1,734
b
 0,1547 8,92 16,69 

T5 1,604ª
b
 0,0747 4,65 69,30 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
 

 

Tabela 4. Estimativas Bayesianas para a conversão alimentar (CA) a posteriori aos 28 dias de 

idade dos tratamentos 

Tratamentos CA a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,752
b
 0,0439 2,50 21,10 

T2 1,872
bc

 0,1398 7,56 21,2 

T3 1,674ª
b
 0,0583 3,48 11,17 

T4 1,753ª
b
 0,0994 5,67 40,38 

T5 1,660ª
b
 0,0650 3,91 91,34 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
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Tabela 5. Estimativas Bayesianas para a conversão alimentar (CA) a posteriori aos 31 dias de 

idade dos tratamentos 

Tratamentos CA a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,882ª
b
 0,0325 1,72 384,8 

T2 1,942
b
 0,1261 6,49 26,06 

T3 1,784ª
b
 0,0500 2,80 151,80 

T4 1,843ª
b
 0,0724 3,92 76,11 

T5 1,762ª 0,0607 3,44 104,90 
a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
 

 

Tabela 6. Estimativas Bayesianas para peso médio (PM) a posteriori aos sete dias de idade 

dos tratamentos 

Tratamentos PM a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 0,146
b
 0,0146 9,46 0,0189 

T2 0,148ª
b
 0,0149 10,06 0,0185 

T3 0,147
b
 0,0142 9,72 0,0186 

T4 0,134
bc

 0,0143 10,67 0,0193 

T5 0,143
b
 0,0148 10,34 0,0174 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
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Tabela 7. Estimativas Bayesianas para peso médio (PM) a posteriori aos 14 dias de idade dos 

tratamentos 

Tratamentos PM a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 0,343
b
 0,0208 6,06 0,0935 

T2 0,325
bc

 0,0204 6,27 0,0988 

T3 0,351ª
b
 0,0157 4,47 0,0152 

T4 0,319
bc

 0,0170 5,32 0,0138 

T5 0,337
b
 0,0156 4,62 0,0157 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
 

 

Tabela 8. Estimativas Bayesianas para peso médio (PM) a posteriori aos 21 dias de idade dos 

tratamentos 

Tratamentos PM a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 0,699
b
 0,0254 3,63 0,0628 

T2 0,659
bc

 0,0315 4,77 0,0417 

T3 0,699ª
b
 0,0187 2,67 0,0108 

T4 0,667
bc

 0,0299 4,48 0,0445 

T5 0,689
b
 0,0187 2,71 0,0109 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
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Tabela 9. Estimativas Bayesianas para peso médio (PM) a posteriori aos 28 dias de idade dos 

tratamentos 

Tratamentos PM a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,093
b
 0,0278 2,54 0,0525 

T2 1,061
bc

 0,0374 3,52 0,0294 

T3 1,108ª
b
 0,0170 1,53 0,00131 

T4 1,078
bc

 0,0364 3,37 0,0300 

T5 1,097
b
 0,0253 2,30 0,0584 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
 

 

Tabela 10. Estimativas Bayesianas para peso médio (PM) a posteriori aos 31 dias de idade 

dos tratamentos 

Tratamentos PM a posteriori Desvio-padrão CV (%) 𝜎2
 

T1 1,278
b
 0,0414 3,23 236,70 

T2 1,204
bc

 0,0398 3,30 260,30 

T3 1,280ª
b
 0,0284 2,21 468,40 

T4 1,208
bc

 0,0397 3,28 252,60 

T5 1,275
b
 0,0270 2,11 529,60 

a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna, são estatisticamente diferentes por meio de comparações Bayesianas 

(p<5%) 

*: Tratamentos: T1 – Controle positivo; T2 – Controle Negativo; T3 – Ácido via água; T4 – ácido via Ração; T5 – Acido via 

água e ração. 
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Tabela 11. Estimativas Bayesianas a posteriori para pesquisa de Salmonella Heidelberg em 

amostras de pool de íleo, tonsilas cecais e cecos, em necropsias realizadas aos nove dias e 

amostras de papo em necropsias realizadas aos 31dias de idade. 

 Contraste* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

9 

dias 

Delta -0,7051 -0,5305 -0,6472 -0,4711 0,1747 0,0580 0,2341 -0,1167 0,0593 0,1760 

Valor-p 0,1181 0,1348 0,1251 0,1389 0,1428 0,1336 0,1460 0,1501 0,1599 0,1522 

Significância** s s s s ns ns ns ns ns ns 

31 

dias 

Delta -0,2935 -0,0592 -0,0585 -0,1185 0,2342 0,2349 0,1749 0,0006 -0,0593 -0,0600 

Valor-p 0,1254 0,0937 0,0935 0,1063 0,1354 0,1354 0,1443 0,1065 0,1187 0,1178 

Significância** s ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

*: Contraste corresponde às comparações realizadas na análise estatística. Sendo C1: (T1 xT2); C2: (T1 x T3); C3:(T1 x T4); 

C4:(T1 x T5); C5:(T2 X T3); C6:(T2 x T4); C7(T2 x T5); C8:(T3 x T4); C9(T3 x T5); C10(T4 x T5). 

** S e NS (significativo e não significativo respectivamente ao nível de 5% de probabilidade). 

 

 

Tabela 12. Estimativas Bayesianas a posteriori para pesquisa de Salmonella Heidelberg em 

suabe de arrasto, realizados aos 16 dias de idade. 

 Contraste* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Suabe 

16 dias 

Delta -0,4293 -0,2846 -0,1442 0,1363 0,1448 0,2851 0,4293 0,1404 0,2846 0,1442 

Valor-p 0,2135 0,2146 0,2009 0,1714 0,2489 0,2383 0,2136 0,2355 0,2131 0,2009 

Significância** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

*: Contraste corresponde às comparações realizadas na análise estatística. Sendo C1: (T1 xT2); C2: (T1 x T3); C3:(T1 x T4); 

C4:(T1 x T5); C5:(T2 X T3); C6:(T2 x T4); C7(T2 x T5); C8:(T3 x T4); C9(T3 x T5); C10(T4 x T5). 

** S e NS (significativo e não significativo respectivamente ao nível de 5% de probabilidade). 


