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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos de níveis de lignina kraft na dieta de
leitões desmamados sobre a microbiota intestinal e a produção de ácidos graxos de cadeia curta
(AGCC) no 14º dia de experimento (35 dias de idade). Foram usados 32 leitões, com idade
média de 21 dias (5,46 ± 0,65 kg) foram distribuídos em delineamento de blocos casualizados,
com quatro tratamentos e oito repetições cada. As dietas foram: ANT= dieta basal (DB) + 120
ppm de Halquinol; L0,5= DB + 0,5% de lignina; L1,0= DB + 1,0% de lignina; L1,5= DB + 1,5%
de lignina. No 14º dia do experimento, oito animais por tratamento foram abatidos para
avaliação de concentração de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e a contagem de
coliformes, de Escherichia coli, de bactérias ácido-láticas, de Clostridium sulfito-redutores e
de Salmonella. Não houve efeito das dietas (P>0,05) sobre a composição da microbiota e sobre
a concentração de AGCC do conteúdo do ceco dos leitões, aos 35 dias de idade. Conclui-se que
a inclusão de lignina nos níveis testados proporciona a mesma composição da microbiota e
padrão de produção de ácidos graxos de cadeia curta, em relação ao antimicrobiano como
promotor do crescimento.
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ABSTRACT: The objective of the trial was to evaluate the effects of levels of kraft lignin in
the diet of weaned piglets on the intestinal microbiota and the production of short-chain fatty
acids. Were used 32 piglets with 21 days of age (5.46 ± 0.65 kg) were distributed in a
randomized block design, with four treatments and eight repetitions. The diets were: CP = Basal
diet (DB) + antimicrobial (120 ppm halquinol - Chlorohydroxyquinoline 60%); L0.5 = DB +
0.5% lignin; L1.0 = DB + 1.0% lignin; L1.5 = DB + 1.5% lignin. On the 14th day of the
experiment, eight animals per treatment were slaughtered for analysis of concentration of shortchain fatty acids (SCFA), coliforms counts, Escherichia coli, lactic-acid bacteria, sulfitereducing Clostridium and Salmonella. There was no effect of the diets (P> 0.05) on the
microbiota composition and SCFA concentration at 35 days of age. In conclusion, the inclusion
of levels of lignin studied may lead to the same microbiota composition and cecum acids
concentration profile compared to antibiotic growth promoter.
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INTRODUÇÃO: Os prebióticos são substâncias não digestíveis ou absorvíveis que atuam de
forma seletiva sobre a microbiota intestinal favorecendo o crescimento de bactérias benéficas
(Bifidobacterium e Lactobacillus) (GIBSON e ROBERFROID, 1995) que competem com os
patógenos por nutrientes e por locais de adesão no epitélio intestinal e auxiliam na fermentação
de ingredientes e carboidratos não digestíveis produzindo ácidos graxos de cadeia curta
(AGCC) (acético, propiônico e butírico) (ROBERFROID et al., 1995; GUARNER e
MALAGELADA, 2003). Os AGCC estimulam a proliferação das células do epitélio intestinal
e auxiliam na manutenção de sua integridade que serve como barreira física a entrada de
patógenos e regula a passagem de eletrólitos e água dos tecidos para o lúmen intestinal. Por
serem estruturalmente distintas da lignina nativa presente a madeira (CONSTANT et al., 2016;
CRESTINI et al., 2017) as ligninas (Alcell®, purificada ou Kraft) oriundas do processo de
polpação da madeira têm sido estudadas por sua capacidade de inibir algumas bactérias
patogênicas e por seus efeitos sobre a microbiota intestinal indicando possível ação prebiótica
(BAURHOO, RUIZ-FERIA e ZHAO, 2008). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os
efeitos de níveis de lignina Kraft na dieta de leitões desmamados sobre microbiota intestinal e
o produção de AGCC no período pós desmame.
MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi realizado na Unidade de Pesquisa de Suínos
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP, Campus Botucatu (Comitê de
Ética no Uso de Animais - protocolo 0043/2019) com 32 leitões cruzados e desmamados com
peso corporal inicial de 5,460 + 0,65kg (21 dias de idade), distribuídos num delineamento em
blocos casualizados, com quatro tratamentos, oito repetições. Os animais receberam
alimentação ad libitum (0-14 dias = pré-inicial I; formulada de acordo com Rostagno et al.
(2017). As dietas foram: ANT= dieta basal (DB) + 120 ppm de Halquinol
(clorohidroxiquinolina 60%); L0,5= DB + 0,5% de lignina; L1,0= DB + 1,0% de lignina; L1,5=
DB + 1,5% de lignina. No 14º dia do experimento os animais foram abatidos por meio de
sangria posterior à eletronarcose. O conteúdo do ceco de cada animal foi diluído com água
peptonada tamponada (APT) a 0,1%, para obter as diluições de 10-1 até 10-9. As contagens de
coliformes a 35ºC e de Escherichia coli foram realizadas transferindo-se 1 mL de cada uma das
diluições para placas de Petrifilm (Placa 3M™ Petrifilm™) conforme especificação do
fabricante. Para a contagem de bactérias ácido-láticas, Clostridium sulfito-redutores e de
Salmonella, utilizaram-se as metodologias descritas por Njongmeta et al. (2013), Silva et al.
(2017) e Andrews et al. (2007), respectivamente. A avaliação da concentração de AGCC no
conteúdo do ceco, foi realizada conforme metodologia descrita por Ferreira et al. (2016). Os
dados foram submetidos à análise de variância (P<0,05) e regressão polinomial, utilizando-se
o procedimento PROC GLM do SAS® (2001) e as médias comparadas pelo teste de Tukey.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não houve efeito dos tratamentos (P>0,05) sobre a
composição da microbiota e a concentração de ácidos graxos de cadeia curta do conteúdo do
ceco dos leitões, aos 35 dias de idade (Tabelas 1 e 2). A ausência de efeitos das dietas sobre as
variáveis microbiológicas e de concentração AGCC do ceco dos leitões pode ter ocorrido
devido ao ambiente experimental controlado, sem grande desafio sanitário, e a utilização de
ingredientes altamente digestíveis na dieta dos animais, que podem ter contribuído para a
mantença da estabilidade da microbiota comensal do TGI (WAAIJ, 1989) e, consequentemente
do padrão de fermentação e produção dos AGCC (CASTILLO et al., 2008), em relação ao
antimicrobiano. Além disso, todas dietas experimentais foram formuladas com a inclusão de
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óxido de zinco, o qual possui capacidade bactericida contra bactérias gram-negativas, sobretudo
E. coli (SAWAI et al., 1998). A avaliação de aditivos em dietas animais, tomando-se como base
a formulação das dietas com o uso de ingredientes utilizados na prática na suinocultura, é
essencial para que o efeito destes aditivos não sejam sub ou superestimados.
Tabela 1. Quantificação microbiológica (log CFU/g) do conteúdo do ceco dos animais aos 35
dias de idade (14º dia de experimento)
Tratamentos1
ANT

L0,5

L1,0

L1,5

CV2

P

5,48
5,27
7,21
ausente
ausente

4,80
4,66
6,51
ausente
ausente

5,35
5,22
6,67
ausente
ausente

5,60
5,31
6,77
ausente
ausente

15,60
17,27
9,27
-

0,490
0,696
0,091
-

Variáveis
Coliformes totais
Escherichia coli
Bactérias láticas
Clostridium SR3
Salmonella spp.4
1

ANT = dieta com 120 ppm de Halquinol; L0,5 = dieta com 0,5% de lignina; L1,0 = dieta com 1,0% de lignina; L1,5
= dieta com 1,5% de lignina; 2CV= Coeficiente de variação (%); 3Clostridium SR= Clostridium sulfito redutor:
4
Conteúdo do ceco (25 g).

Tabela 2. Concentração (mmol/L) de ácidos graxos de cadeia curta do ceco dos leitões aos 35
dias de idade
Tratamentos1
Variáveis

ANT

L0,5

L1,0

L1,5

CV2

P

AGCCT3
Acético
Propiônico
Butirico

113,64
73,30
24,11
13,40

106,41
68,63
20,62
14,09

111,57
68,28
23,46
16,71

102,34
64,33
20,05
15,61

23,65
24,69
25,22
33,57

0,423
0,346
0,357
0,547

1

ANT = dieta com 120 ppm de Halquinol; L0,5 = dieta com 0,5% de lignina; L1,0 = dieta com 1,0% de lignina; L1,5
= dieta com 1,5% de lignina; 2CV= Coeficiente de variação (%). 3Ácidos graxos de cadeia curta totais.

CONCLUSÕES: Conclui-se que a inclusão de lignina nos níveis testados proporciona a
mesma composição da microbiota e padrão de produção de ácidos graxos de cadeia curta, em
relação ao antimicrobiano como promotor do crescimento.
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