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EFEITO DA RESTRIÇÃO ALIMENTAR E DO GRUPO GENÉTICO SOBRE A 

MICROBIOTA DO TRATO GASTRINTESTINAL, A EXPRESSÃO GÊNICA 

HEPÁTICA E A DEPOSIÇÃO DE LIPÍDEOS NA CARCAÇA DE FRANGOS 

DE CORTE 

 

 

 RESUMO – A hipótese testada neste projeto é que a restrição alimentar 
altera a composição da microbiota intestinal e a expressão gênica hepática em 
frangos de corte, e estas alterações podem influenciar a deposição tecidual das 
aves. Outra hipótese, é que a genética do frango influencia estas variáveis, e 
pode alterar a sua resposta frente a restrição alimentar. Os objetivos específicos 
foram analisar a resposta de duas linhagens de frangos de corte (crescimento 
rápido – Cobb – ou lento – Label Rouge) a dois programas de restrição alimentar 
(quantitativa ou energética) sobre: 1) o desempenho zootécnico; 2) a deposição 
tecidual; 3) a microbiota de íleo e ceco; 4) a expressão de genes relacionados 
ao metabolismo hepático. Para tal, dois experimentos foram conduzidos, sendo 
que no experimento I foram utilizados 480 frangos de corte, machos, da linhagem 
comercial Cobb500TM e no experimento II foram utilizados 480 frangos de corte, 
machos, da linhagem Label Rouge. Até os 21 dias as aves receberam mesma 
dieta e foram criadas em temperatura termoneutra. Aos 22 dias, oito grupos de 
20 aves foram distribuídos dentro de cada um dos três tratamentos 
experimentais: 1. Controle (ad libitum – 3,176 Mcal/kg de EM e 19% PB); 2. 
Restrição energética (2,224 Mcal/kg EM e 19% PB) até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle; 3. Restrição quantitativa (restrição de 70%, ou 
seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da quantidade de ração consumida 
pelo grupo controle – 3,176 Mcal/kg EM e 19% PB) durante 7 dias, seguido de 
realimentação ad libitum até os 43 dias de idade. A restrição alimentar energética 
diminuiu o ganho de peso e o peso da carcaça e piorou a conversão alimentar 
em ambas as linhagens; diminuiu as contagens do grupo Lactobacillus e 
aumentou as contagens de Enterococcus e Enterobacteriaceae nas aves de 
crescimento rápido; favoreceu a proliferação de Lactobacillus, e diminuiu as 
populações de Enterococcus e Enterobacteriaceae nos cecos dos frangos de 
crescimento lento; induziu a expressão gênica das enzimas ACACA e FASN nas 
aves de crescimento lento e da enzima CPT1-A nas aves de crescimento rápido; 
e reduziu a massa de gordura corporal nas aves de crescimento rápido. Durante 
a semana de restrição alimentar quantitativa, não foi verificado ganho de peso 
em ambas as linhagens. A restrição levou a: diminuição das contagens do grupo 
Lactobacillus e aumento de Enterococcus e Enterobacteriaceae nas aves de 
crescimento rápido; indução da expressão gênica de ACACA, FASN e SREBP-
1 e repressão da expressão de CPT1-A nas duas linhagens. No período de 
realimentação, foi observado comportamento hiperfágico, melhor ganho de peso 
e melhor conversão alimentar nas aves restritas. O ganho compensatório não foi 
suficiente para alcançar o mesmo peso vivo. Nos frangos de crescimento rápido, 
a deposição tecidual foi semelhante ao controle, porém nas aves de crescimento 
lento ocorreu maior deposição de gordura e menor deposição de proteína 
corporal nas aves restritas. Em conclusão, apesar da resposta das variáveis 
ganho de peso e conversão alimentar aos programas de restrição alimentar ter 
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sido semelhante nos dois grupos genéticos, a composição e a estabilidade da 
microbiota intestinal de frangos de corte foram dependentes da linhagem. 
Adicionalmente, encontramos evidências sobre a relação entre expressão de 
genes lipogênicos hepáticos e a deposição de lipídeos na carcaça de frangos de 
corte, além de demonstrar modificações no padrão de deposição tecidual em 
função da velocidade de crescimento da linhagem. 
 
 
Palavras-chave: ácido graxo sintase, Bacteroidales, Cobb, composição 

corporal, hiperfagia, Label Rouge 
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EFFECTS OF FEED RESTRICTION AND GENETIC GROUP ON GUT 

MICROBIOTA, HEPATIC GENE EXPRESSION AND BODY LIPID 

DEPOSITION IN BROILERS  

 

 

 ABSTRACT – The hypothesis of this project is that feed restriction alters 

the composition of gut microbiota and hepatic gene expression in broilers, and 
these changes can influence the tissue deposition of birds. The second 
hypothesis is that the broiler genetics influence on these variables, and can 
change the response in front of feed restriction. The specific objectives were 
investigated the response of broilers (fast – Cobb – or slow-growing – Label 
Rouge – strains), in front of two feed restriction programs (energetic or 
quantitative), on: 1) growth performance; 2) tissue deposition; 3) ileal and cecal 
microbiota; 4) expression of genes related to hepatic metabolism. For this, two 
experiments were conducted. In the experiment I, were used 480 male 
Cobb500TM broilers, and in the experiment II, were used 480 male Label Rouge 
broilers. Up to 21 days of age, the birds received the same diet and were created 
in thermoneutral temperature. At 22 days of age, birds were divided into 3 
experimental treatments (8 replicates of 20 birds): T1. Control (ad libitum – 3.176 
Mcal/kg ME and 19% CP); T2. Energetic restriction (2.224 Mcal/kg ME and 19% 
CP) up to 42 days with consumption equivalent to control; T3. Quantitative 
restriction (70% restriction, i. e., restricted broilers ingested only 30% of the 
quantity consumed by the control group – 3.176 Mcal/kg ME and 19% CP) for 7 
days, followed by refeeding ad libitum until 42 days. Energetic restriction reduces 
body weight gain and carcass weight and increased feed conversion ratio in both 
strains; reduced the Lactobacillus and increased the Enterococcus and 
Enterobacteriaceae copies in fast-growing broilers; promoted the Lactobacillus 
proliferation and reduced Enterococcus and Enterobacteriaceae populations in 
ceca of slow-growing broilers; induced the gene expression of ACACA and FASN 
in slow-growing, and CPT1-A in fast-growing broilers; and reduced the fat mass 
in fast-growing broilers. During the quantitative feed restriction period, was not 
verified body weight gain, independently of strain. The restriction leads to: 
reduction in Lactobacillus and increase in Enterococcus and Enterobacteriaceae 
copies in fast-growing broilers; induction of ACACA, FASN and SREBP-1 and 
reduction in CPT1-A gene expression in both strains. During the refeeding period, 
was observed hyperphagic behavior, better body weight gain and lower feed 
conversion ratio in restricted birds. The compensatory growth was not sufficient 
to achieve the same 42d body weight than the control treatment. For slow-
growing broilers, there was greater fat deposition and lower protein deposition 
after refeeding, whereas for fast-growing broilers, no difference between control 
and restricted birds were found. In conclusion, although the body weight gain and 
feed conversion ratio response of two genetic groups in front of feed restriction 
programs is similar, the composition and stability of the intestinal microbiota are 
strongly dependent on host. Additionally, the present data provide evidence on 
the relationship between hepatic lipogenic gene expression and lipids deposition 
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in broilers carcass, and demonstrated that changes in the tissue deposition is 
directly related to growth rate in broilers. 

 

 

Keywords: Bacteroidales, body composition, Cobb, fat acid synthase, 

hyperphagia, Label Rouge  
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 

 A produção avícola mundial evoluiu de forma extraordinária no decorrer 

das últimas décadas, alcançando, em 2014, 82,178 milhões de toneladas de 

carne produzidas (UBABEF, 2014). Tamanha produção foi alcançada graças ao 

aumento da eficiência do processo produtivo dos frangos de corte, que hoje 

gastam 60% menos tempo para atingir o peso de abate do que frangos de 40 

anos atrás (BAGHBANZADEH e DECUYPERE, 2008). Além da seleção 

genética, as diversas tecnologias empregadas no processo produtivo foram 

determinantes para este resultado.  

 Dentre estas tecnologias, podemos citar as medidas de profilaxia e de 

biossegurança adotadas nos sistemas produtivos, com o objetivo de controlar a 

proliferação de microrganismos no trato gastrintestinal dos animais, bem como 

no ambiente produtivo como um todo. Este controle foi realizado inicialmente 

pelo uso massivo de moléculas antimicrobianas de amplo espectro, que 

permitiram diminuir a carga patogênica enfrentada pelas aves e, 

consequentemente, os gastos energéticos com a ativação do sistema imune 

(NIEWOLD, 2007). Essa melhoria de desempenho obtida pelo emprego destas 

moléculas fez com que elas fossem chamadas de “agentes promotores de 

crescimento”.  

 Os microrganismos que habitam o trato gastrintestinal dos animais de 

criação também habitam o intestino humano. O aparecimento, em humanos, de 

cepas super-resistentes a vários antibióticos (superbactérias), trouxe à tona a 

questão de que o uso descontrolado de antibióticos na criação animal poderia 

ter relação com o aparecimento destas cepas super-resistentes (DIARRA e 

MALOUIN, 2014).   

 A partir deste fato e do surgimento de técnicas moleculares de alta 

sensibilidade, houve um aumento expressivo no número de estudos sobre a 

microbiota intestinal de humanos e animais, visando compreender quem são 

estas comunidades bacterianas e que função as mesmas exercem dentro deste 

ecossistema. Inter-relações microbiota – hospedeiro estão sendo descobertas e 

demonstram claramente que as funções da microbiota não se resumem ao 
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ecossistema intestinal, mas podem modificar vias metabólicas inteiras no 

organismo do hospedeiro (CARICILLI et al., 2011). 

 Um melhor entendimento da composição das comunidades bacterianas 

intestinais de frangos de corte é necessário para se encontrar formas seguras e 

coerentes para manipular a microbiota. Da mesma forma, o entendimento de 

como a microbiota influencia o hospedeiro ou vice-versa pode trazer avanços 

importantes para os sistemas de produção. De forma a contribuir para o 

entendimento destes fatos em frangos de corte, o presente trabalho utilizou a 

ferramenta restrição alimentar, para induzir o animal e a sua microbiota ao 

estresse e verificar suas respostas frente ao agente estressor. 

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1 Microbiota intestinal de frangos de corte 

 

 A vida do homem e dos animais está intimamente relacionada com os 

microrganismos. A microbiota intestinal parece desempenhar papel fundamental 

para a saúde do hospedeiro (CALLAWAY et al., 2008) e algumas evidências 

indicam que a evolução no genoma dos vertebrados foi acompanhada pela co-

evolução do genoma de sua microbiota específica (XU e GORDON, 2003). Foi 

inclusive, empregado o termo holobionte para descrever o superorganismo 

vertebrado que resulta da simbiose entre o hospedeiro e o conjunto de 

microrganismos que o habitam (WALTER, MARTINEZ e ROSE, 2013). 

 A formação do organismo holobionte trouxe inúmeras vantagens ao 

hospedeiro. Os organismos microbianos simbióticos presentes no intestino 

animal estimulam a maturação (CHERBUY et al., 2010; EL AIDY et al., 2012) e 

renovação do epitélio, ativando enzimas (como a MAPK – Proteína-quinase 

ativada por mitógenos) que regulam a proliferação e função dos enterócitos 

(PEDROSO e LEE, 2015), promovem resistência contra patógenos (BUCHON 

et al., 2009) e regulam eficiência absortiva, motilidade do trato e aproveitamento 

de nutrientes pouco digestíveis pelo animal (AMIT-ROMACH, SKLAN e UNI, 

2004). Além disso, promovem mudanças na morfologia intestinal, quando 

comparado a animais germ-free, incluindo arquitetura do vilo, profundidade de 
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cripta, proliferação das stem cells e densidade dos vasos sanguíneos (SOMMER 

e BÄCKHED, 2013). A microbiota afeta também os metabolismos lipídico e 

energético, e a absorção de glicose pelo hospedeiro, além de fornecer uma fonte 

extra de vitaminas, minerais e alguns aminoácidos (GIELDA e DIRITA, 2012; 

KAU et al., 2011; SERGEANT et al., 2014). A fermentação que ocorre nos cecos 

é ainda capaz de quebrar polissacarídeos não amiláceos (PNAs) solúveis da 

dieta e produzir ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que contribuem como 

fonte de energia para o hospedeiro e inibem o crescimento de patógenos ácido-

sensíveis pela queda do pH neste segmento (SERGEANT et al., 2014).  

 Para desempenhar todas estas funções, o conjunto de microrganismos 

que habita o intestino de um animal é composto de centenas de espécies, em 

número que suplanta o número de células presentes no corpo do animal 

hospedeiro (FUJIMURA et al., 2010). Possui ainda a capacidade de se remodelar 

as condições ambientais, podendo ser modificado por diversos fatores, como 

idade, genética, dieta e hábito alimentar (LU et al., 2003; PEDROSO, MENTEN 

e LAMBAIS, 2005; WISE e SIRAGUSA, 2007; BAURHOO et al., 2011; TOROK 

et al., 2011; STANLEY, DENMAN e HUGHES, 2012; LUNEDO et al., 2014; 

WAITE e TAYLOR, 2015). 

 O desenvolvimento destes ecossistemas inicia-se no período pré-eclosão 

(PEDROSO et al., 2008), formando uma microbiota inicial imatura e com baixa 

diversidade (LU et al., 2003). A partir da segunda semana de idade, ocorre uma 

diferenciação clara entre as comunidades de ceco e intestino delgado, em função 

da maturação dos compartimentos (MACARI, LUNEDO e PEDROSO, 2014). No 

intestino delgado há a predominância de Lactobacillus desde o início da 

colonização (LU et al., 2003; WISE e SIRAGUSA, 2007), com presença 

importante de outros grupos como Enterococcus, Clostridiales e Streptococcus 

nas primeiras semanas e diminuição gradativa das mesmas com o avançar da 

idade (LU et al., 2003; BJERRUM et al., 2006; GONG et al., 2007; WISE e 

SIRAGUSA, 2007; NAKPHAICHIT et al., 2011). O formato anatômico dos cecos 

permite a presença de uma comunidade diferenciada, composta principalmente 

por Clostridiales e Proteobacterias, além de proporções variáveis de Bacteroides 

e Lactobacillus (LU et al., 2003; AMIT-ROMACH, SKLAN e UNI, 2004; 

DUMONCEAUX et al., 2006; WISE e SIRAGUSA 2007; STANLEY, DENMAN e 

HUGHES, 2012; WEI, MORRISON e YU, 2013). 
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 A diferenciação em microhabitats (comunidades dispersas no lúmen ou 

aderidas ao muco) fornece indícios sobre a forma como ocorrem as interações 

entre os componentes do holobionte, e recentes trabalhos relatam grandes 

diferenças na composição destes dois subecossistemas, tanto em aves quanto 

em humanos (HOLLISTER, GAO e VERSALOVIC, 2014; LUNEDO et al., 2014). 

Ao passo que as comunidades dispersas no lúmen atuam diretamente na 

degradação e aproveitamento das partículas alimentares, sendo mais 

influenciadas por modificações dietéticas (APAJALAHTI, KETTUNEN e 

GRAHAM, 2004; YANG, IJI e CHOCT, 2009), a microbiota aderida a mucosa é 

formada por bactérias que se aderem as glicoproteínas e glicolipídeos que 

formam a mucina, sendo assim diretamente afetadas por modificações no status 

fisiológico do animal (GOLDIN, 1986; GIBSON e ROBERFROID, 1995; 

SMIRNOV, SKLAN e UNI, 2004; PEDROSO e LEE, 2015).  

 Análise do metagenoma da microbiota cecal de frangos mostrou a 

presença de mais de 9000 diferentes genes (SERGEANT et al., 2014). A 

numerosa presença de genes contendo domínios de glicosil-hidrolases 

demonstra existir uma coordenação da degradação de polissacarídeos, tanto 

dentro de uma única espécie bacteriana, quanto entre diferentes espécies. Isso 

pode influenciar o desempenho da ave, sendo que cepas específicas foram 

encontradas exclusivamente em frangos de mesma linhagem ranqueados 

individualmente pela sua conversão alimentar (CA) (STANLEY, DENMAN e 

HUGHES, 2012), ao passo que em animais mais eficientes energeticamente, 

cepas de Clostridium e Ruminococcus são mais numerosas (STANLEY et al., 

2013).  

 A microbiota intestinal também pode influenciar o metabolismo do 

hospedeiro e, em ratos, alguns mecanismos já foram elucidados. O aumento da 

presença do filo bacteriano Firmicutes leva a maior absorção de determinados 

compostos que desencadeariam, no fígado, músculos e tecido adiposo, um 

processo inflamatório relacionado à resistência à insulina e, consequentemente, 

acúmulo de gordura (CARICILLI et al., 2011). Da mesma forma, o consumo 

prévio de dietas com alta fibra modifica o perfil bacteriano intestinal e previne o 

acúmulo excessivo de gordura corporal em resposta ao consumo posterior de 

uma dieta de alta gordura (SAHA e REIMER, 2014). 
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 A descrição das alterações no desenvolvimento da microbiota em função 

dos mais diversos fatores (dieta, aditivos, genética, hábito alimentar, entre 

outros) tem tido grande relevância para o mundo científico. Porém, muitas 

lacunas ainda persistem, e um maior entendimento dos processos de 

colonização e interação é necessário para que a manipulação da microbiota seja 

efetuada corretamente. O próximo passo é compreender os mecanismos pelos 

quais as inter-relações microbiota-hospedeiro ocorrem, e quais as 

consequências desta manipulação.  

 

2.1.1 Influência da genética do hospedeiro sobre a microbiota intestinal 

 

 Composição, estabilidade e diversidade da microbiota intestinal podem 

ser influenciadas por vários fatores ambientais, com destaque para as condições 

do trato gastrintestinal do hospedeiro (LUMPKINS, BATAL e LEE, 2010). 

Modificações na fisiologia digestiva do frango, incluindo quantidade e 

composição das secreções intestinais, controle da motilidade ou renovação das 

células epiteliais, podem afetar a microbiota (ZHAO et al., 2013). Em geral, à 

medida que o trato digestivo se desenvolve e as condições ambientais se 

estabilizam, a composição das comunidades bacterianas intestinais também 

tende a se estabilizar, com diminuição da diversidade (GONG et al., 2002). Além 

disso, a composição do bolo alimentar depende não só da composição da dieta, 

mas também da capacidade do hospedeiro de digerir este alimento (MIGNON-

GRASTEAU et al., 2015), e esta capacidade varia entre espécies e entre 

diferentes linhagens na mesma espécie (MENG et al., 2014). 

 A seleção genética para ganho de peso tem sido o carro-chefe dos 

programas de seleção na indústria avícola (SCHOKKER et al., 2015), 

ocasionando um grande aumento na taxa de crescimento e redução na 

conversão alimentar das aves, reduzindo ano a ano a idade para abate nas 

linhagens comerciais de frangos de corte (HAVENSTEIN, FERKET e QURESHI, 

2003). Essa intensa seleção modificou a taxa de crescimento das aves, e o trato 

digestório passou a atingir um estado de completo desenvolvimento em idades 

diferentes (LUMPKINS, BATAL e LEE, 2010), potencialmente influenciando em 

suas funções. Além da fisiologia digestiva, a seleção genética também pode ter 

modificado as propriedades imunológicas do frango (MIGNON-GRASTEAU et 
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al., 2015), influenciando sua permissividade à colonização e, 

consequentemente, a composição de sua microbiota (SCHOKKER et al., 2015).  

 Alguns estudos têm sugerido que a composição da microbiota intestinal 

de frangos varia entre animais com diferentes taxas de crescimento (ZHAO et 

al., 2013; MENG et al., 2014), diferentes propriedades imunológicas 

(SCHOKKER et al., 2015) e diferentes eficiências digestivas (STANLEY et al., 

2013; RUBIO et al., 2015; MIGNON-GRASTEAU et al., 2015). Diante destes 

fatos, a resposta da microbiota intestinal à fatores externos, pode variar 

dependendo da linhagem à qual o tratamento é aplicado.  

 Para testar esta hipótese, dois modelos genéticos foram escolhidos: a 

linhagem Cobb500TM e a linhagem Label Rouge. Os frangos Cobb500TM 

apresentam melhor eficiência alimentar, alta taxa de crescimento e alta 

uniformidade, gerando um produto com baixo custo por quilograma (COBB-

VANTRESS, 2015). Os animais Label Rouge são caracterizados pela taxa de 

crescimento mais lenta, menor eficiência alimentar, menor proporção de peito e 

maior proporção de pernas na carcaça e maior taxa de sobrevivência 

(FANATICO e BORN, 2010). Características fenotípicas tão diferentes inferem 

em bases genéticas diferentes e, portanto, adequadas para verificar a hipótese 

em questão. 

 

2.2 Metabolismo energético hepático em frangos de corte 

 

A homeostase energética do organismo é mantida em grande parte pelo 

fígado, onde os nutrientes oriundos da dieta ou da mobilização das reservas 

corporais são utilizados em vias metabólicas rigidamente reguladas por sinais 

hormonais e neurais (HILLGARTNER, SALATI e GOODRIDGE, 1995; 

SHIMANO et al., 1999). De forma geral, os sinais hormonais recebidos pelo 

fígado visam, primeiramente, manter estáveis os níveis de glicose sanguínea e, 

em segundo plano, controlar o estoque de energia armazenada na forma de 

lipídeos nos adipócitos (DESVERGNE, MICHALIK e WAHLI, 2006). Os principais 

hormônios envolvidos nestes mecanismos são insulina, glucagon e 

triiodotironina (T3).  

A insulina e o glucagon são dois hormônios peptídicos secretados pelo 

pâncreas em grandes quantidades em situações de alta e baixa glicose 
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sanguínea, respectivamente. Nos hepatócitos, ambos agem pela ligação aos 

receptores de membrana e geração de segundos mensageiros, que vão alterar 

a atividade de enzimas intracelulares (efeitos de curto prazo) e/ou ativar fatores 

de transcrição que modificam a expressão de alguns genes (efeitos de longo 

prazo) (NELSON e COX, 2011). Um dos fatores de transcrição ativados pela 

insulina é o SREBP-1c (Proteína de ligação ao elemento de resposta a esterol 

1c), considerado o principal regulador transcricional da síntese de ácidos graxos. 

O SREBP-1c ativo se liga a sequências SRE (Elemento de Resposta a Esterol) 

encontradas nos promotores de diversos genes, como ATP-citrato-liase (ACL), 

acetil-CoA-sintetase (ACS), acetil-CoA carboxilase (ACACA), ácido graxo 

sintase (FASN), estearoil-CoA dessaturase-1 (SCD1), e glicerol-3-fosfato 

aciltransferase (GPAT) (SHIMANO et al., 1999; RICHARDS et al., 2003; 

PROSZKOWIEC-WEGLARZ et al., 2009), todos envolvidos na glicólise e na 

lipogênese. A insulina também ativa a translocação do transportador de glicose 

GLUT4 para a membrana, aumentando a entrada de glicose na célula, o que 

ativa outro fator de transcrição, o ChREBP (Proteína de ligação ao elemento de 

resposta a carboidratos). Dentre as enzimas controladas pelo ChREBP, 

podemos citar L-piruvato-cinase (L-PK) para a glicólise e FASN, ACACA e SCD1 

para a lipogênese (DESVERGNE, MICHALIK e WAHLI, 2006; PROSZKOWIEC-

WEGLARZ, HUMPHREY e RICHARDS, 2008).  

A sinalização intracelular hepática do glucagon tem como primeiro efeito 

a inibição das vias estimuladas pela insulina (DESVERGNE, MICHALIK e 

WAHLI, 2006). A nível transcricional, o glucagon ativa o fator de transcrição 

CREB (Proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMPc), que atua na 

síntese de enzimas da gliconeogênese, como glicose-6-fosfatase (G6Pase) e 

fosfoenolpiruvato-carboxicinase (PEPCK) e da degradação do glicogênio, como 

glicogênio-fosforilase (NELSON e COX, 2011), uma estratégia clara de liberação 

de glicose para a corrente sanguínea.  

A triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4) são hormônios secretados pela 

tireoide, e atuam em caminhos metabólicos chave que controlam o balanço 

energético pela regulação do armazenamento e do consumo de energia. 

Diferentemente dos hormônios anteriores, o T3 atravessa a membrana celular 

do hepatócito e é, no citosol, sequestrado por um receptor nuclear específico 

(TR) que, dependendo de sua isoforma, pode induzir lipólise ou lipogênese. O 
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TR possui a capacidade de indução da expressão gênica por si só, mas também 

por intensificar a ação de outros fatores de transcrição, como o SREBP-1 na 

indução da enzima ACACA (lipogênese), e o C/EBPα (Proteína de ligação 

intensificadora de CCAAT) na indução da transferase CPT1-A (Carnitina 

palmitoltransferase 1A) (lipólise) (MULLUR, LIU e BRENT, 2014).  

Toda esta maquinaria celular se desenvolveu com o objetivo de promover 

um ajuste da glicose circulante e da energia disponível para o animal, frente às 

mais diversas situações. Trabalhos recentes em ratos (CARICILLI et al., 2011; 

SAHA e REIMER, 2014) têm demonstrado ainda que não só fatores intrínsecos 

do animal ou a dieta influenciam na regulação destes mecanismos. Metabólitos 

produzidos pela microbiota intestinal são capazes de alterar a regulação do 

metabolismo em vários tecidos, incluindo o hepático e o adiposo, resultando em 

efeitos maléficos (CARICILLI et al., 2011) ou benéficos (SAHA e REIMER, 2014) 

para o hospedeiro, dependendo da composição das comunidades microbianas 

presentes no intestino dos animais. Estes fatos geram novas perspectivas para 

a compreensão das inter-relações microbiota-hospedeiro, porém variações entre 

espécies devem ocorrer. Portanto, o estudo da regulação do metabolismo 

hepático específico em frangos de corte deve ser aprofundado, bem como 

possíveis inter-relações microbiota-hospedeiro investigadas. 

 

2.3 Aplicação de programas de restrição alimentar em frangos de corte 

 

 Programas de restrição alimentar têm sido utilizados em frangos com o 

objetivo de controlar o consumo de alimentos, limitando o crescimento e 

diminuindo o risco de desordens metabólicas e esqueléticas resultantes da alta 

velocidade de crescimento destes animais (BENYI, ACHEAMPONG-BOATENG 

e NORRIS, 2011; TSIOURIS et al., 2014). Por outro lado, estes programas 

podem ser vistos como estratégias de melhoria dos índices de desempenho por 

explorar o ganho compensatório dos animais, pois, após um período de restrição, 

o animal adapta seu metabolismo e melhora sua eficiência alimentar, tornando-

se mais resistente a desafios sanitários ou ambientais (FURLAN et al., 2001; 

LEE e LEESON, 2001).  

 Existe uma grande variação na literatura em relação a períodos e 

características da restrição aplicada e, com isso, variam os resultados. 
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Restrições precoces e suaves diminuem o peso dos animais no período de 

restrição, o que é revertido aos 42 dias (FURLAN et al., 2001), além de melhorar 

os índices de desempenho e diminuir a ocorrência de morte súbita (URDANETA-

RINCON e LEESON, 2002). Períodos mais longos de restrição aumentam a 

eficiência do aproveitamento de alimento, mas os animais não conseguem atingir 

o mesmo peso que os não-restritos ao final do período (LEE e LEESON, 2001; 

BENYI, ACHEAMPONG-BOATENG e NORRIS, 2011; TSIOURIS et al., 2014). 

Restrição qualitativa em fases iniciais pode também ter o mesmo efeito de 

melhoria nos índices de desempenho no período de realimentação (LEE e 

LEESON, 2001; PELICANO et al., 2005), porém restrições mais agressivas ou 

longas pioram os índices (MAZZUCO, JAENISCH e GUIDONI, 1999). Restrições 

energéticas na dieta aplicadas após os 42 dias normalmente não prejudicam o 

desempenho das aves (ROLL et al., 2011), podendo refletir em leve piora na 

conversão alimentar (DUARTE et al., 2012). 

 Os efeitos da restrição alimentar no desempenho das aves são 

acompanhados por importantes mudanças em sua programação metabólica 

(ZHAN et al., 2007), com consequências a longo prazo. A restrição alimentar 

modifica níveis plasmáticos de hormônios que modulam o metabolismo de 

energia e o crescimento, como insulina, triiodotironina (T3), tiroxina (T4), 

hormônio do crescimento (GH) e fator de crescimento semelhante à insulina tipo 

1 (IGF-1) (RAJMAN et al., 2006; LI et al., 2007; PROSZKOWIEC-WEGLARZ et 

al., 2009). Estas modificações induzem mudanças na atividade enzimática dos 

tecidos hepático e adiposo, de forma a disponibilizar a energia necessária para 

os processos de mantença e crescimento (ZHAN et al., 2007). O tecido muscular 

também é afetado pelas modificações hormonais em decorrência da restrição 

alimentar, particularmente do GH e do IGF-1. Restrição alimentar precoce atrasa 

a conversão das miofibrilas musculares de contração lenta para rápida, 

retardando o crescimento muscular a longo prazo (LI et al., 2007).  

 Efeitos da restrição alimentar em outros tecidos, como o intestinal, por 

exemplo, parecem ser rapidamente revertidos durante a realimentação. A 

expressão gênica de transportadores de sacarídeos e peptídeos e de enzimas 

na mucosa intestinal de frangos submetidos à restrição quantitativa é 

rapidamente aumentada (GILBERT et al., 2008), porém revertida após 3 dias de 

realimentação (DUARTE et al., 2012), demonstrando um empenho do organismo 
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em aumentar a absorção de nutrientes durante a restrição para atender, ao 

menos, suas exigências de mantença.  

 Os efeitos gerados pela restrição alimentar são importantes em frangos 

de corte, principalmente por se tratar de animais jovens, em fase de rápido 

crescimento e com altos requerimentos metabólicos (RAJMAN et al., 2006). Isto 

também torna a restrição alimentar uma fonte de estresse para estes animais, 

principalmente quando aplicada de forma crônica (D’EATH et al., 2009). Estes 

motivos fizeram com que diversos estudos tenham sido realizados utilizando a 

restrição alimentar como ferramenta para o entendimento dos mecanismos de 

controle metabólico tanto em aves (RAJMAN et al., 2006; LI et al., 2007; 

DUARTE et al., 2011) quanto em outras espécies (HARTEN e CARDOSO, 2012; 

FERRARETTO et al., 2014; TROMBLEY, MUSTAFA e SCHMITZ, 2014; 

KLIEWER et al., 2015). 

 Por outro lado, poucos trabalhos avaliaram aspectos relacionados a 

modificações da microbiota intestinal de frangos submetidos à restrição 

alimentar (SOLEIMANI et al., 2012; AKBARIAN et al., 2014; TSIOURIS et al., 

2014), e estes tiveram como foco principal cepas patogênicas específicas 

(Salmonella enteritidis, coliformes e Clostridium perfringens, respectivamente). 

Sabendo da importância da microbiota intestinal para o hospedeiro, e do fato de 

programas de restrição alimentar serem ferramentas de estudo do 

funcionamento metabólico de um organismo, supõe-se que o uso desta 

ferramenta possa ajudar na elucidação de aspectos envolvidos na dinâmica de 

colonização das populações bacterianas intestinais, bem como sua inter-relação 

com o hospedeiro. 

 

3. Objetivo 

 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar a resposta de 

duas linhagens de frangos de corte (crescimento rápido – Cobb500TM – ou lento 

– Label Rouge), submetidas a dois programas de restrição alimentar (restrição 

quantitativa ou restrição energética), sobre o desempenho zootécnico, a 

deposição tecidual, a microbiota de íleo e ceco e a expressão de genes 

relacionados ao metabolismo energético hepático. 
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CAPÍTULO 2 – Desempenho zootécnico e características de carcaça de 

frangos de corte de crescimento rápido ou lento submetidos à restrição 

alimentar energética ou quantitativa 

 

 

RESUMO – O objetivo deste trabalho foi verificar a magnitude do impacto 
de dois programas de restrição alimentar (energético ou quantitativo) sobre o 
desempenho zootécnico e as características de carcaça de frangos de corte de 
crescimento rápido (Cobb500TM) ou lento (Label Rouge). Dois experimentos 
foram conduzidos, sendo que no experimento I foram utilizados 480 frangos de 
corte, machos, da linhagem Cobb500TM e no experimento II foram utilizados 480 
frangos de corte, machos, da linhagem Label Rouge. Até os 21 dias as aves 
receberam mesma dieta e foram criadas em temperatura termoneutra. Aos 22 
dias, oito grupos de 20 aves foram distribuídos dentro de cada um dos três 
tratamentos experimentais: 1. Controle (ad libitum – 3,176 Mcal/kg de EM e 19% 
PB); 2. Restrição energética (2,224 Mcal/kg EM e 19% PB) até os 43 dias de 
idade, com consumo equiparado ao controle; 3. Restrição quantitativa (restrição 
de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da quantidade de ração 
consumida pelo grupo controle – 3,176 Mcal/kg EM e 19% PB) durante 7 dias, 
seguido de realimentação ad libitum até os 43 dias de idade. A restrição 
alimentar energética diminui o ganho de peso e o índice de eficiência produtiva 
e piorou a conversão alimentar em ambas as linhagens. O peso vivo aos 43 dias 
e o peso de carcaça também foram menores, porém sem efeito no rendimento 
de carcaça. Não foi verificado ganho de peso durante a semana de restrição 
alimentar quantitativa em ambas as linhagens. No período de realimentação, foi 
observado comportamento hiperfágico, melhor ganho de peso e menor 
conversão alimentar nas aves restritas, características do ganho compensatório. 
A restrição quantitativa resultou em menores pesos vivo e de carcaça aos 43 
dias, sem efeitos no rendimento de carcaça. Em conclusão, a resposta das duas 
linhagens estudadas aos programas de restrição alimentar aplicados foi 
semelhante. O crescimento compensatório observado nas aves 
quantitativamente restritas pode ser atribuído a hiperfagia observada durante os 
primeiros dias de realimentação. 

 
 

Palavras-chave: Cobb, ganho compensatório, hiperfagia, Label Rouge 
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CHAPTER 2 - Performance and carcass characteristics of fast or slow-

growing broilers submitted to energetic or quantitative feed restriction 

 

 

 ABSTRACT – This research investigated the effects of two feed restriction 

programs (energetic or quantitative) on growth performance and carcass 
characteristics of fast (Cobb) or slow-growing (Label Rouge) broilers. Two 
experiments were conducted. In the experiment I, were used 480 male 
Cobb500TM broiler chickens, and in the experiment II, were used 480 male Label 
Rouge broilers. Up to 21 days of age, the birds received the same diet and were 
created in thermoneutral temperature. At 22 days of age, birds were divided into 
3 experimental treatments (8 replicates of 20 birds): T1. Control (ad libitum – 
3.176 Mcal/kg ME and 19% CP); T2. Energetic restriction (2.224 Mcal/kg ME and 
19% CP) up to 42 days with consumption equivalent to control; T3. Quantitative 
restriction (70% restriction, i. e., restricted broilers ingested only 30% of the 
quantity consumed by the control group – 3.176 Mcal/kg ME and 19% CP) for 7 
days, followed by re-feeding ad libitum until 42 days. Energetic restriction reduces 
body weight gain and productive efficiency index and increased feed conversion 
ratio in both strains. Body weight at 43 days and carcass weight were also lower, 
but no effect was verified on carcass yield. The broilers did not changed their 
body weight during the quantitative feed restriction period, independently of 
strain. During the refeeding period was observed hyperphagic behavior, better 
body weight gain and lower feed conversion ratio in restricted birds, 
characteristics of compensatory growth. Body weight at 43 days and carcass 
weight were lower, but no effect was verified on carcass yield. In conclusion, the 
response of two strains in front of feed restriction programs was similar. The 
compensatory growth observed in quantitatively restricted birds can be attributed 
to hyperphagia observed during the first days of refeeding. 
 
 
Keywords: Cobb, compensatory gain, hyperphagia, Label Rouge 
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1. Introdução  

 

 O uso de programas de restrição alimentar em frangos de corte é uma 

estratégia de melhoria dos índices de desempenho por explorar o ganho 

compensatório dos animais, pois, após um período de restrição, o animal adapta 

seu metabolismo e melhora sua eficiência alimentar, tornando-se mais resistente 

a desafios (FURLAN et al., 2001; LEE e LEESON, 2001). 

 Existe uma grande variação na literatura em relação a períodos e 

características da aplicação de programas de restrição alimentar e, com isso, 

variam os resultados. Restrições precoces e suaves diminuem o peso dos 

animais no período de restrição, o que é revertido aos 42 dias (FURLAN et al., 

2001), além de melhorar os índices de desempenho e diminuir a ocorrência de 

morte súbita (URDANETA-RINCON e LEESON, 2002). Períodos mais longos de 

restrição aumentam a eficiência do aproveitamento de alimento, mas os animais 

não conseguem atingir o mesmo peso que os não-restritos ao final do período 

(LEE e LEESON, 2001; BENYI, ACHEAMPONG-BOATENG e NORRIS, 2011). 

Restrição qualitativa em fases iniciais pode também ter o mesmo efeito de 

melhoria nos índices de desempenho no período de realimentação (LEE e 

LEESON, 2001), porém restrições mais agressivas ou longas pioram os índices 

(MAZZUCO, JAENISCH e GUIDONI, 1999). 

 Apesar de sua aplicabilidade ser controversa, situações de restrição 

alimentar ocorrem na criação de frangos de corte, como, por exemplo, em função 

de doenças ou do fornecimento de dietas pouco palatáveis. É importante 

ressaltar que a restrição alimentar gera mudanças metabólicas importantes, 

tanto no intestino quanto nos demais órgãos do animal, uma vez que a ave 

precisa se adaptar para manter a homeostase do organismo na situação de 

pouco alimento.  

 O objetivo deste trabalho foi verificar a magnitude do impacto de dois 

programas de restrição alimentar (energético ou quantitativo) sobre o 

desempenho zootécnico de frangos de corte de crescimento rápido (Cobb500TM) 

ou lento (Label Rouge). Objetivou-se ainda verificar se estes programas seriam 

capazes de modificar características de carcaça destas aves. 
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2. Material e métodos 

 

 2.1 Animais e dieta 

 

 No experimento I foram utilizados 480 frangos de corte, machos, da 

linhagem comercial Cobb500TM (crescimento rápido). No experimento II foram 

utilizados 480 frangos de corte, machos, da linhagem Label Rouge (crescimento 

lento). Apesar dos experimentos terem sido realizados separadamente, a 

metodologia aplicada em ambos foi idêntica e, portanto, será descrita apenas 

uma vez.  

 As aves foram mantidas sob temperatura termoneutra, e regime de luz 

contínuo durante os 43 dias de criação. Os pintainhos foram obtidos de 

incubatório comercial e criados, até os 21 dias de idade, com fornecimento de 

água e ração ad libitum. O peso médio das aves nesta idade foi de 1090,3 ± 3,9 

g e 659,6 ± 2,4 g para crescimento rápido e lento, respectivamente. Aos 22 dias, 

oito grupos de 20 aves foram distribuídos dentro de cada um dos três 

tratamentos experimentais (Figura 2.1): 1. Controle (ad libitum obedecendo 

todas as exigências alimentares); 2. Restrição energética (Energia Metabolizável 

restrita em 30%) até os 43 dias de idade, com consumo equiparado ao controle; 

3. Restrição quantitativa (restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram 

apenas 30% da quantidade de ração consumida pelo grupo controle) durante 7 

dias, seguido de realimentação ad libitum até os 43 dias de idade.  

 

 

Figura 2.1 Esquema de distribuição temporal dos tratamentos experimentais. A 
seta indica o momento do início dos experimentos. 

 

 A formulação das dietas foi baseada nas exigências nutricionais descritas 

por Rostagno et al. (2011) para aves de crescimento rápido com desempenho 
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superior. Apesar de existirem alguns parâmetros nutricionais no manual da 

linhagem Label Rouge (GLOBOAVES, 2011), não se conhece a real exigência 

nutricional destas aves. Segundo os dados deste manual, a linhagem Label 

Rouge apresenta uma exigência menor de EM (-7%), PB (-3%), lisina (-22%) e 

metionina + cistina (-21%). Além disso, Havenstein, Ferket e Qureshi (2003) 

demonstraram que 85-90% do ganho em desempenho nas linhagens de 

crescimento rápido ocorreu em função do melhoramento genético, sendo que a 

dieta apresentou menor impacto nos resultados. Em função disto e da 

possibilidade de comparar os efeitos dos tratamentos nas duas linhagens, optou-

se por utilizar a dieta formulada para a linhagem de crescimento rápido nos dois 

experimentos.  

 Durante a fase de crescimento (22-43 dias), os animais do tratamento 1 

(controle) receberam a dieta A (Tabela 2.1), com 3,176 Mcal/kg de energia 

metabolizável (EM) e o alimento foi fornecido ad libitum. Os animais do 

tratamento 2 (restrição energética) receberam a dieta B (2,224 Mcal/kg de EM), 

e o consumo de alimento foi equiparado ao consumo do tratamento 1, sendo 

fornecida, aos animais do tratamento 2 a quantidade consumida no dia anterior 

pelas aves do tratamento 1. Este procedimento foi adotado para prevenir um 

aumento no consumo das aves restritas, o que poderia resultar em maior 

consumo de EM do que o esperado e, consequentemente, menor efeito do 

tratamento sobre os parâmetros avaliados. Abordagem semelhante foi utilizada 

anteriormente por Bruno et al. (2007). Os animais do tratamento 3 (restrição 

quantitativa) receberam a dieta A, e a quantidade de alimento fornecida 

diariamente durante o período de restrição (22-28 dias), correspondeu a 30% da 

quantidade consumida no dia anterior pelas aves do tratamento 1 (controle). 

Durante o período de realimentação (29-43 dias), o alimento foi fornecido ad 

libitum. 
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Tabela 2.1. Dietas experimentais utilizadas e composição nutricional calculada. 

 1-21 dias 22-43 dias 

Ingrediente (%) Inicial Dieta A3 Dieta B3 

Milho 55,542 51,065 31,437 

Farelo de soja (45%) 37,540 28,607 30,118 

Farelo de trigo --- 10,000 15,000 

Óleo de soja 2,928 6,792 2,000 

Fosfato bicálcico 1,786 1,105 1,062 

Calcário calcítico 0,782 0,908 0,852 

Sal comum 0,447 0,459 0,457 

Premix mineral-vitamínico inicial1 0,400 --- --- 

Premix mineral-vitamínico crescimento2 --- 0,400 0,400 

L-lisina 0,277 0,274 0,242 

DL-metionina 0,191 0,289 0,308 

L-treonina 0,096 0,091 0,102 

Butil hidroxi tolueno (antioxidante) 0,010 0,010 0,010 

Inerte – caulim --- --- 7,012 

Inerte – areia --- --- 8,000 

Casca de arroz --- --- 3,000 

Total 100,0 100,0 100,0 

Atendimento exigências nutricionais (%)    

EM (Mcal/kg) 3,005 3,176 2,224 

Proteína bruta 21,800 19,020 19,017 

Cálcio 0,839 0,711 0,711 

Fósforo disponível 0,446 0,331 0,331 

Cloro 0,318 0,324 0,315 
Sódio 0,196 0,200 0,200 

Potássio 0,848 0,802 0,837 
Fibra bruta 2,950 3,350 4,753 
Amido 39,450 38,674 28,129 

Gordura 5,578 9,462 4,194 
Lisina digestível 1,285 1,091 1,091 

Metionina digestível 0,477 0,535 0,542 

Metionina + cistina digestível 0,772 0,798 0,798 
Treonina digestível 0,826 0,706 0,706 

Triptofano digestível 0,247 0,211 0,219 
1Níveis de garantia do produto: Vitamina A 2.000.000,00 U.I/kg; Vitamina D3 600.000,00 U.I/kg; 
Vitamina E 3.000,00 U.I/kg; Vitamina K3 500,00 mg/kg; Vitamina B1 600,00 mg/kg; Vitamina B2 
1.500,00 mg/kg; Vitamina B6 1.000,00 mg/kg; Vitamina B12 3.500,00 mcg/kg; Niacina 10,00 g/kg; 
Ácido Pantotênico 3.750,00 mg/kg; Ácido Fólico 250,00 mg/kg; Colina 86,60 g/kg; Ferro 12,50 
g/kg; Manganês 17,50 g/kg; Zinco 12,50 g/kg; Cobre 25,00 g/kg; Iodo 300,00 mg/kg; Selênio 
50,00 mg/kg. 
2Níveis de garantia do produto: Vitamina A 1.500.000,00 U.I/kg; Vitamina D3 500.000,00 U.I/kg; 
Vitamina E 2.500,00 U.I/kg; Vitamina K3 400,00 mg/kg; Vitamina B1 350,0 0mg/kg; Vitamina B2 
1.000,00 mg/kg; Vitamina B6 500,00 mg/kg; Vitamina B12 2.500,00 mcg/kg; Niacina 7.500,00 
mg/kg; Ácido Pantotênico 2.750,00 mg/kg; Ácido Fólico 150,00 mg/kg; Colina 60,40 g/kg; Cobre 
25,00 g/kg; Ferro 12,50 g/kg; Manganês 17,50 g/kg; Zinco 12,50 g/kg; Iodo 300,00 mg/kg; Selênio 
50,00 mg/kg. 
3Dieta A foi fornecida às aves dos tratamentos controle e restrição quantitativa; Dieta B foi 
fornecida às aves do tratamento restrição energética. 
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2.2 Delineamento experimental 

 

 Os experimentos I (aves de crescimento rápido) e II (aves de crescimento 

lento) foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, 

composto por 8 repetições de 20 aves por tratamento experimental, totalizando 

480 aves em cada experimento. Para cada experimento, as comparações 

estatísticas das variáveis foram realizadas entre os tratamentos 1 (controle) e 2 

(restrição energética) e entre os tratamentos 1 (controle) e 3 (restrição 

quantitativa). 

 

2.3. Desempenho zootécnico 

 

 Para análise de desempenho zootécnico, os animais foram pesados com 

22, 29 e 43 dias de idade. A ração consumida foi controlada diariamente dos 21-

43 dias de idade. Com estes dados, foram calculados: consumo de ração (CR), 

ganho de peso corporal (GPM), conversão alimentar (CA=CR/GP) corrigida pela 

mortalidade, consumo diário de ração em relação ao peso corporal e índice de 

eficiência produtiva (IEP=(GPDxVC)/(CAx10)) (SAKOMURA e ROSTAGNO, 

2007). 

 

2.4. Análise de características da carcaça  

 

 Aos 43 dias de idade, uma ave por repetição foi selecionada para 

mensuração de rendimento de carcaça. Após jejum de 15 horas, as aves foram 

insensibilizadas por inalação de CO2, abatidas por sangria (veia jugular), 

depenadas e evisceradas. Foram também retirados os pés e a cabeça das 

carcaças. A carcaça foi considerada como o peso da ave sangrada, depenada e 

eviscerada, sem pés e cabeça, e o rendimento foi calculado como porcentagem 

do peso vivo da ave em jejum.  

 

2.5 Análise estatística 

 

 Todas as variáveis foram testadas quanto às pressuposições da ANOVA 

e, quando necessário, valores discrepantes foram retirados da análise. Os dados 
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de cada uma das linhagens utilizadas foram analisados separadamente, sendo 

denominados Experimento I (crescimento rápido – Cobb500) e Experimento II 

(crescimento lento – Label Rouge). As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o PROC MIXED do SAS 9.3 (Statistical Analysis System, SAS Inc., 

NY). Para cada variável foi realizada a análise one-way ANOVA, com efeito fixo 

de tratamento. Diferenças entre os tratamentos pelo teste F (P<0,05) foram 

consideradas significativas. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Experimento I – frangos de corte de crescimento rápido (Cobb) 

 

3.1.1 Efeito da restrição alimentar energética (22 a 43 dias de idade) 

 

 O consumo médio das aves de crescimento rápido dos tratamentos 

controle e restrito entre 22 e 43 dias de idade foram, respectivamente, 3873,7 e 

3857,1 g/ave. Em relação ao tratamento controle, ocorreu diminuição do GPM 

(P<0,01) em cerca de 30%, e piora na CA (P<0,01) em 44% (Tabela 2.2) nas 

aves restritas. 

 

Tabela 2.2. Desempenho zootécnico das aves da linhagem de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas ou não à restrição energética1 no período 
de 22 a 43 dias de idade.  

Variável2 Controle Restrito EPM3 P valor 

GPM (g) 2331 1610 94,0 <0,01 

CA (g/g) 1,662 2,397 0,096 <0,01 

IEP 519 322 25,7 <0,01 
1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2GPM = Ganho de peso médio por ave no período; CA = Conversão alimentar; IEP = índice de 
eficiência produtiva. 
3EPM = Erro Padrão da Média 
n=8 

 

 Aves energeticamente restritas apresentaram menor peso corporal 

(P<0,01) e de carcaça (P<0,01) do que as aves do controle (Tabela 2.3), porém 

sem alteração no rendimento de carcaça (P>0,05).  
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Tabela 2.3. Características de carcaça das aves da linhagem de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas ou não à restrição energética1 aos 43 dias 
de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

Peso ao abate (g) 3152 2831 61,9 <0,01 

Peso de carcaça (g)2 2498 2231 50,8 <0,01 

Rendimento carcaça (%)3 79,3 78,8 0,33 0,450 

1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2Peso da carcaça depenada, eviscerada, sem pés e cabeça. 
3Rendimento da carcaça (%) em relação ao peso da ave viva após 15 horas de jejum. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=8. 

 

3.1.2 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 43 dias de idade). 

 

 Durante a semana de restrição alimentar quantitativa (22-28 dias), as aves 

do tratamento controle consumiram 1062,7 g/ave, enquanto as aves restritas 

receberam 308 g/ave. O GPM das aves controle foi de 694 ± 10 g/ave, enquanto 

as aves restritas não apresentaram ganho de peso (GPM = -10,8 ± 9,1 g/ave). 

Durante o período de realimentação (Tabela 2.4), as aves restritas apresentaram 

GPM e CA 9% melhores do que o controle (P<0,01), sem diferenças no CR 

(P>0,05). No período experimental total (22-43 dias), as aves restritas 

apresentaram menores valores de GPM (P<0,01), CR (P<0,01) e IEP (P<0,01), 

e pior CA (P<0,01) em comparação com as aves do controle. 

 A Figura 2.2A mostra o consumo médio diário por ave (g) e a Figura 2.2B 

mostra a estimativa de consumo diário em relação ao peso corporal das aves 

durante o período experimental (22-42 dias). As aves quantitativamente restritas 

consumiram, no primeiro dia de realimentação, 17% a mais de ração do que as 

aves controle, fato que se inverteu no segundo dia (12% menor). A partir do 

quarto dia, o consumo diário das aves restritas foi muito semelhante ao controle. 

Por outro lado, no 1º dia de realimentação, as aves submetidas à restrição 

quantitativa consumiram 187 g/kg de peso corporal, enquanto as aves controle 

consumiram 94 g/kg (100% de aumento). Esta diferença diminuiu 

gradativamente para 18% aos 42 dias de idade (70 vs. 59 g/kg para aves restritas 

e controle, respectivamente). 
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Tabela 2.4. Desempenho zootécnico das aves da linhagem de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas ou não à restrição alimentar quantitativa1 
no período de 22 a 43 dias de idade. 

Variável2 Controle Restrito EPM3 P valor 

 Período de realimentação (29-43 dias) 

GPM (g) 1637 1782 24,3 <0,01 

CR (g) 2811 2783 28,4 0,640 

CA (g/g) 1,717 1,562 0,023 <0,01 

 Período total de experimento (22-43 dias) 

GPM (g) 2331 1771 73,9 <0,01 

CR (g) 3874 3091 106,3 <0,01 

CA (g/g) 1,662 1,745 0,014 <0,01 

IEP 519 425 12,6 <0,01 
1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2GPM = Ganho de peso médio no período; CR = Consumo de ração; CA = Conversão alimentar 
(g/g); IEP = índice de eficiência produtiva. 
3EPM = Erro Padrão da Média 
n=8 
  

 

  

Figura 2.2. Consumo médio diário por ave (A) e consumo médio diário em 
relação ao peso corporal (B) da linhagem de crescimento rápido 

(Cobb) durante o período experimental (22-42 dias).  
 

 As aves quantitativamente restritas apresentaram, aos 43 dias, menor 

peso corporal (P<0,01) e de carcaça (P<0,01) em relação ao controle (Tabela 

2.5). O rendimento de carcaça não foi alterado em resposta à restrição 

quantitativa (P>0,05). 
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Tabela 2.5. Características de carcaça das aves da linhagem de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas ou não à restrição alimentar quantitativa1 
aos 43 dias de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

Peso ao abate (g) 3152 2746 72,7 <0,01 

Peso de carcaça (g)2 2498 2146 59,3 <0,01 

Rendimento carcaça (%)3 79,3 78,2 0,31 0,068 

1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2Peso da carcaça depenada, eviscerada, sem pés e cabeça. 
3Rendimento da carcaça (%) em relação ao peso da ave viva após 15 horas de jejum. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=8. 

 

3.2 Experimento II – frangos de corte de crescimento lento (Label Rouge) 

 

3.2.1 Efeito da restrição energética (22 a 43 dias de idade) 

 

 O consumo médio das aves de crescimento lento dos tratamentos 

controle e restritos (22-43 dias de idade) foi de 2483,8 e 2422,4 g/ave, 

respectivamente. Em relação ao controle, as aves restritas apresentaram piora 

no GPM (P<0,01), na CA (P<0,01) e no IEP (P<0,01) em comparação às aves 

do controle (Tabela 2.6). 

 

Tabela 2.6. Desempenho zootécnico das aves da linhagem de crescimento lento 
(Label Rouge) submetidas ou não à restrição energética1 no período 
de 22 a 43 dias de idade.  

Variável2 Controle Restrito EPM3 P valor 

GPM (g) 1238 838 52,6 <0,01 

CA (g/g) 2,007 2,894 0,116 <0,01 

IEP 244 154 11,8 <0,01 
1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2GPM = Ganho de peso médio por ave no período; CA = Conversão alimentar; IEP = índice de 
eficiência produtiva. 
3EPM = Erro Padrão da Média 
n=8 

 

 Os pesos corporal (P<0,01) e de carcaça (P<0,01) das aves de 

crescimento lento submetidas à restrição energética foram menores em relação 

ao controle (Tabela 2.7), sem alterações no rendimento de carcaça (P>0,05).  
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Tabela 2.7. Características de carcaça das aves da linhagem de crescimento 
lento (Label Rouge) submetidas ou não à restrição energética1 aos 
43 dias de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

Peso ao abate (g) 1892 1518 55,8 <0,01 

Peso de carcaça (g)2 1418 1129 43,1 <0,01 

Rendimento carcaça (%)3 75,0 74,4 0,46 0,598 

1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2Peso da carcaça depenada, eviscerada, sem pés e cabeça. 
3Rendimento da carcaça (%) em relação ao peso da ave viva após 15 horas de jejum. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=8  

 

3.2.2 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 43 dias de idade). 

 

 Durante a semana de restrição alimentar quantitativa (22-28 dias), as aves 

dos tratamentos controle e restrito consumiram 657,9 e 188g/ave, 

respectivamente. O GPM das aves controle foi de 370 ± 4,0 g/ave, enquanto as 

aves restritas não modificaram seu peso corporal (GPM = -10,2 ± 8,5 g/ave). 

Durante o período de realimentação (Tabela 2.8), as aves restritas obtiveram 

GPM e CA 13% melhores do que o controle (P<0,01). Durante o período 

experimental total (22-43 dias) a restrição alimentar diminuiu os valores de GPM 

(P<0,01) e IEP (P<0,01), apesar de não haver diferenças na CA (P>0,05). 

 A Figura 2.3A mostra o consumo médio diário por ave (g) e a Figura 2.3B 

mostra a estimativa de consumo diário em relação ao peso corporal das aves 

durante o período experimental (22-42 dias). No primeiro dia de realimentação 

(dia 29), as aves quantitativamente restritas consumiram 27% a mais de ração 

do que as aves controle, valor que se manteve maior até o dia 33. A partir do 36º 

dia de idade, o consumo diário das aves restritas foi inferior ao consumo do 

controle (5-8%). Por outro lado, o consumo em relação ao peso corporal, no 

primeiro dia de realimentação (dia 29) foi 100% maior nas aves 

quantitativamente restritas (212 g/kg de peso corporal) em comparação às aves 

do controle (106 g/kg). Essa diferença foi diminuindo gradativamente, sendo de 
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30% aos 34 e de 8% aos 42 dias de idade (81 vs. 75g/kg para aves restritas e 

controle, respectivamente). 

 

Tabela 2.8. Desempenho zootécnico das aves da linhagem de crescimento lento 
(Label Rouge) submetidas ou não à restrição alimentar quantitativa1 
no período de 22 a 43 dias de idade. 

Variável2 Controle Restrito EPM3 P valor 

 Período de realimentação (29-43 dias) 

GPM (g) 868 987 17,2 <0,01 

CR (g) 1826 1808 13,4 0,521 

CA (g/g) 2,105 1,832 0,038 <0,01 

 Período total de experimento (22-43 dias) 

GPM (g) 1238 976 34,9 <0,01 

CR (g) 2484 1996 65,0 <0,01 

CA (g/g) 2,007 2,044 0,013 0,172 

IEP 244 211 4,6 <0,01 
1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2GPM = Ganho de peso médio no período; CR = Consumo de ração; CA = Conversão alimentar 
(g/g); IEP = índice de eficiência produtiva. 
3EPM = Erro Padrão da Média 
n=8 

 

  

Figura 2.3. Consumo médio diário por ave (A) e consumo médio diário em 
relação ao peso corporal (B) da linhagem de crescimento lento 

(Label Rouge) durante o período experimental (22-42 dias).  
 

 As aves quantitativamente restritas apresentaram (Tabela 2.9) menor 

peso corporal (P<0,01) e de carcaça (P<0,01) em relação ao controle. O 

rendimento de carcaça na foi alterado (P<0,05).  
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Tabela 2.9. Características de carcaça das aves da linhagem de crescimento 

lento (Label Rouge) submetidas ou não à restrição alimentar 
quantitativa1 aos 43 dias de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

Peso ao abate (g) 1892 1600 46,6 <0,01 

Peso de carcaça (g)2 1418 1198 35,9 <0,01 

Rendimento carcaça (%)3 75,0 74,9 0,60 0,955 

1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2Peso da carcaça depenada, eviscerada, sem pés e cabeça. 
3Rendimento da carcaça (%) em relação ao peso da ave viva após 15 horas de jejum. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=8  

 

4. Discussão 

 

 A restrição alimentar é uma estratégia de manejo utilizada com o intuito 

de limitar a taxa de crescimento dos frangos, para diminuir a incidência de 

doenças metabólicas e esqueléticas (URDANETA-RINCON e LEESON, 2002; 

BENYI, ACHEAMPONG-BOATENG e NORRIS, 2011; TSIOURIS et al., 2014). 

No presente estudo, a aplicação da restrição energética ocasionou perdas no 

desempenho das aves, concordando com outros trabalhos que utilizaram 

restrições mais severas (MAZZUCO, JAENISCH e GUIDONI, 1999; LEE e 

LEESON, 2001; BENYI, ACHEAMPONG-BOATENG e NORRIS, 2011). Estas 

perdas foram semelhantes entre as linhagens, na faixa de 30, 45 e 40% para 

GPM, CA e IEP, respectivamente. A restrição da energia na dieta também limitou 

o crescimento das aves em ambas as linhagens, diminuindo a taxa de ganho de 

peso diária e diminuindo a expectativa de peso à maturidade (ver Apêndice C), 

mostrando que níveis adequados de energia na dieta são essenciais para que o 

animal consiga demonstrar todo seu potencial genético.  

 A restrição alimentar também é descrita como estratégia de melhoria da 

eficiência alimentar por aproveitar o ganho compensatório dos animais no 

período de realimentação pós-restrição (ZHAN et al., 2007; THOMPSON et al., 

2008), porém a ocorrência de ganho compensatório depende da natureza da 

restrição (FURLAN et al., 2001; LEE e LEESON, 2001). No presente trabalho, 

ocorreu ganho compensatório durante a realimentação, com melhoria de 9 e 
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13% na conversão alimentar para as aves de crescimento rápido ou lento, 

respectivamente. Entretanto, o peso corporal das aves restritas foi 17 e 14% 

menor do que as aves controle, nas linhagens de crescimento rápido e lento, 

respectivamente, fato atribuído ao curto período de realimentação (14 dias) e à 

severidade da restrição. Apesar do ganho compensatório não ter sido completo, 

as aves de crescimento lento quantitativamente restritas apresentaram CA (22-

43 dias) semelhante às aves alimentadas ad libitum. Diferenças na CA também 

não foram encontradas em aves de crescimento lento submetidas ao estresse 

térmico (ROSA et al., 2007) e a diferentes níveis de proteína bruta (CAMPOS et 

al., 2016). A melhor resposta das aves de crescimento lento frente a agentes 

estressores sugere maior resistência a capacidade adaptativa destes animais.  

 O principal mecanismo envolvido na ocorrência de ganho compensatório 

pós-restrição é a hiperfagia, ou seja, aumento da taxa de consumo alimentar 

(ALVAREZ, 2011). Em geral, hiperfagia sempre produz ganho compensatório, 

sendo que o organismo dá preferência para crescimento estrutural neste período 

pós-restrição (GURNEY e NISBET, 2004). Como demonstrado nas Figuras 2.2B 

e 2.3B, esse comportamento hiperfágico foi observado nos primeiros dias de 

fornecimento da dieta ad libitum. Além disso, foi observado que, durante os 3 

primeiros dias de realimentação, ocorreu enchimento exacerbado do papo 

(Figura 2.4), e permanência nestas condições por longos períodos de tempo, 

enquanto nas aves em situação de consumo ad libitum o enchimento do papo 

foi discreto durante o dia. Duas hipóteses podem ser atribuídas a este fato: um 

comportamento adaptativo gerado pela escassez de alimento, semelhante ao 

observado em peixes (GURNEY e NISBET, 2004; ALVAREZ, 2011), ou 

modificações na sensibilidade dos mecanismos neurais de controle do consumo 

em virtude do balanço energético negativo causado pela restrição alimentar. O 

neuropeptídeo Y (NPY), que atua na homeostase energética, pode estar 

envolvido neste mecanismo, já que sua expressão é aumentada pelo jejum, e 

não retorna aos níveis basais nos primeiros dias de realimentação (ZHOU et al., 

2005). Os dados deste trabalho ainda sugerem que um período de, pelo menos, 

7 dias de alimentação ad libitum foi necessário para a diminuição do 

comportamento hiperfágico causado pela restrição alimentar quantitativa. 
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Figura 2.4. Enchimento de papo observado nos 3 primeiros dias de 
realimentação das aves. 

  

5. Conclusões 

 

 Os programas de restrição alimentar aplicados afetaram negativamente o 

desempenho das aves, tanto de crescimento rápido quanto lento. O crescimento 

compensatório observado nas aves quantitativamente restritas pode ser 

atribuído a hiperfagia observada durante os primeiros dias de realimentação, e 

um período de pelo menos 7 dias foi necessário para diminuição deste 

comportamento.  
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CAPÍTULO 3 – Resposta da microbiota intestinal à restrição alimentar é 

determinada pela linhagem em frangos de corte  

 

 

 RESUMO – O objetivo deste trabalho foi verificar a resposta da microbiota 

intestinal de íleo e ceco de frangos de corte de crescimento rápido (Cobb500TM) 
ou lento (Label Rouge) submetidos a dois programas de restrição alimentar 
(energético ou quantitativo). Dois experimentos foram conduzidos, sendo que no 
experimento I foram utilizados 480 frangos de corte, machos, da linhagem 
Cobb500TM e no experimento II foram utilizados 480 frangos de corte, machos, 
da linhagem Label Rouge. Até os 21 dias as aves receberam mesma dieta e 
foram criadas em temperatura termoneutra. Aos 22 dias, oito grupos de 20 aves 
foram distribuídos dentro de cada um dos três tratamentos experimentais: 1. 
Controle (ad libitum – 3,176 Mcal/kg de EM e 19% PB); 2. Restrição energética 
(2,224 Mcal/kg EM e 19% PB) até os 43 dias de idade, com consumo equiparado 
ao controle; 3. Restrição quantitativa (restrição de 70%, ou seja, as aves restritas 
ingeriram apenas 30% da quantidade de ração consumida pelo grupo controle – 
3,176 Mcal/kg EM e 19% PB) durante 7 dias, seguido de realimentação ad libitum 
até os 43 dias de idade. Aos 21, 28 e 42 dias de idade, foram quantificados pelo 
método qPCR os grupos bacterianos: Lactobacillus, Enterobacteriaceae, 
Enterococcus, Bacteroidales, Clostridium cluster IV e Clostridium cluster XIV. 
Foram encontradas menores quantidades de Bacteroidales e maiores 
quantidades de Enterococcus nas aves da linhagem de crescimento lento em 
relação as aves de crescimento rápido. Para a linhagem de crescimento rápido, 
os dois programas de restrição alimentar diminuíram as contagens do grupo 
Lactobacillus e aumentaram as contagens de Enterococcus e 
Enterobacteriaceae. No período de realimentação, não foram encontradas 
diferenças. Para a linhagem de crescimento lento, a restrição energética 
favoreceu a proliferação de Lactobacillus, e diminuiu as populações de 
Enterococcus e Enterobacteriaceae nos cecos. A restrição quantitativa não 
afetou as comunidades microbianas, porém a contagem de todos os grupos no 
íleo foi menor em relação ao controle durante a realimentação. Em conclusão, a 
composição e a estabilidade da microbiota intestinal de frangos de corte são 
diretamente dependentes do hospedeiro, e das alterações em seu status 
fisiológico frente às condições ambientais. 
 
 
Palavras-chave: Bacteroidales, Cobb, Label Rouge, Lactobacillus, velocidade 
de crescimento 
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CHAPTER 3 - Response of the intestinal microbiota to feed restriction is 

determined by strain in broilers 

 

 

 ABSTRACT – This research investigated the response of ileal and cecal 

microbiota of fast (Cobb500TM) or slow-growing (Label Rouge) broilers submitted 
to two feed restriction programs (energetic or quantitative). Two experiments 
were conducted. In the experiment I were used 480 male Cobb500TM broiler 
chickens, and in the experiment II were used 480 male Label Rouge broilers. Up 
to 21 days of age, the birds received the same diet and were created in 
thermoneutral temperature. At 22 days of age, birds were divided into 3 
experimental treatments (8 replicates of 20 birds): T1. Control (ad libitum – 3.176 
Mcal/kg ME and 19% CP); T2. Energetic restriction (2.224 Mcal/kg ME and 19% 
CP) up to 42 days with consumption equivalent to control; T3. Quantitative 
restriction (70% restriction, i. e., restricted broilers ingested only 30% of the 
quantity consumed by the control group – 3.176 Mcal/kg ME and 19% CP) for 7 
days, followed by re-feeding ad libitum until 42 days. By qPCR method, were 
quantified, at 21, 28 and 42 days of age, the groups Lactobacillus, 
Enterobacteriaceae, Enterococcus, Bacteroidales, Clostridium cluster IV and 
Clostridium cluster XIV. Smaller amounts of Bacteroidales and larger amounts of 
Enterococcus were found in slow-growing broilers in comparison to fast-growing 
birds. For the fast-growing strain, both feed restriction programs decreased 
Lactobacillus and increased Enterococcus and Enterobacteriaceae counts. No 
differences were found in the refeeding period. In slow-growing strain, energetic 
restriction favored Lactobacillus proliferation, and decreased Enterococcus and 
Enterobacteriaceae populations in the cecum. The quantitative feed restriction 
did not affect microbial communities, but the copy numbers of most groups in the 
ileum was lower compared to the control during refeeding. In conclusion, the 
composition and stability of the intestinal microbiota in broilers are dependent on 
host genetics, and changes in their physiological status facing of the 
environmental conditions. 
 
 
Keywords: Bacteroidales, Cobb, growth rate, Label Rouge, Lactobacillus  
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1. Introdução  

 

 A complexa comunidade de microrganismos residindo ou passando pelo 

trato intestinal é definida como microbiota intestinal (GERRITSEN et al., 2011), 

e é composta de centenas de espécies distintas de bactérias e outros 

microrganismos, em número que suplanta o número de células presentes no 

corpo do animal hospedeiro (FUJIMURA et al., 2010).  

 Diversas evidências científicas comprovaram que a microbiota intestinal 

por si só influencia a saúde e a fisiologia do hospedeiro (WAITE e TAYLOR, 

2015), estimulando a maturação (CHERBUY et al., 2010; EL AIDY et al., 2012) 

e a proliferação dos enterócitos (PEDROSO e LEE, 2015), regulando a eficiência 

digestiva e absortiva dos nutrientes (AMIT-ROMACH, SKLAN e UNI, 2004), além 

de afetar o metabolismo energético do hospedeiro como um todo (GIELDA e 

DIRITA, 2012; KAU et al., 2011; SERGEANT et al., 2014). 

 Seu desenvolvimento inicia durante o período embrionário (PEDROSO et 

al., 2008) e, a partir da segunda semana de idade, ceco e intestino delgado 

diferenciam suas comunidades (PEDROSO e LEE, 2015), sendo este o período 

de maturação. Após 25-30 dias de idade, as proporções entre os grupos 

bacterianos em diferentes trabalhos se mostram mais estáveis, evidenciando a 

maturidade da microbiota (MACARI, LUNEDO e PEDROSO, 2014).  

 Aspectos relacionados ao conhecimento e manipulação da microbiota 

intestinal de aves foram estudados na última década, e, dentre estes, a dieta do 

animal e as características do hospedeiro são os mais importantes (ZHAO et al., 

2013; WAITE e TAYLOR, 2015). Isto porque a estabilidade da comunidade 

bacteriana é dependente da permanência de um equilíbrio ambiental, e 

modificações no status fisiológico do animal (SMIRNOV, SKLAN e UNI, 2004), 

ou na dieta (DELANGE e WIJTTEN, 2010), são fatores que podem desequilibrar 

estas comunidades.  

 Modelos de estresse baseados em restrição alimentar têm sido muito 

utilizados em frangos para compreender o funcionamento de processos 

metabólicos específicos (RICHARDS et al., 2003; PROSZKOWIEC-WEGLARZ 

et al., 2009; SONG et al., 2012). Se a restrição alimentar consegue modular o 

metabolismo do animal a ponto de modificar, a longo prazo, sua eficiência 
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alimentar, espera-se que modificações nas comunidades bacterianas presentes 

no trato gastrintestinal das aves acompanhem este processo.  

 O presente estudo foi conduzido para verificar a resposta da microbiota 

de íleo e ceco de frangos de corte submetidos à duas situações de restrição 

alimentar: diminuição na energia da dieta ou restrição quantitativa seguida de 

realimentação. Para verificar se a genética do animal influencia nesta resposta, 

a restrição alimentar foi aplicada em duas linhagens, uma de crescimento rápido 

e outra de crescimento lento. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Animais e dieta  

 

 O local, as aves, o desenho experimental, as dietas e o manejo utilizados 

foram descritos no Capítulo 2, nos itens “2.1 Animais e dieta” e “2.2 

Delineamento experimental”.  

 

2.2. Coleta de amostras para análise de microbiota 

 

 Foram realizadas coletas de amostras para análise de microbiota 

intestinal em 3 idades distintas: aos 21 dias, antes do início do experimento; aos 

28 dias para os tratamentos controle e restrição quantitativa (ao final da 

restrição); e aos 42 dias para os 3 tratamentos experimentais (Figura 3.1). No 

íleo, foram coletadas, separadamente, amostras do subecossistema aderido ao 

muco (mucosa) e disperso no lúmen (conteúdo). No ceco, devido a sua 

característica anatômica e à dificuldade de separação dos subecossistemas, foi 

coletada uma única amostra composta de mucosa mais conteúdo. Foram 

utilizadas quatro amostras compostas por tratamento. Cada uma destas 4 

amostras, foi composta por quantidades proporcionais de mucosa (10 cm da 

região mediana do íleo – foi considerado íleo toda a porção entre o divertículo 

de Meckel e a junção íleo-cecal) ou conteúdo (2 g) coletadas de 4 aves 

diferentes, seguindo as recomendações de Zhou et al. (2007). Sem jejum, as 

aves foram insensibilizadas por inalação de CO2, e sacrificadas por 

deslocamento cervical. Após o óbito, a cavidade abdominal foi exposta, e íleo e 
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cecos separados. Cada porção foi acomodada em uma placa de Petri e banhada 

em solução estabilizadora PBS (8 mM Na2HPO4, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 

mM KH2PO4; pH 7,4). As placas foram colocadas em uma caixa de acrílico 

acoplada a um sistema de fluxo contínuo de CO2, e resfriadas com gelo. Os 

tecidos foram mantidos neste sistema por um período máximo de 4 horas até 

processamento em laboratório. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de distribuição temporal dos tratamentos experimentais. A 
seta indica o início do período experimental, e as linhas verticais 
indicam os momentos de coleta de amostras para cada tratamento 
experimental. 

 

 A concentração da fração bacteriana para as amostras de mucosa 

(comunidades associadas ao muco) do íleo foi realizada de acordo com a 

metodologia de Gong et al. (2002). Neste procedimento, uma porção de 10 cm 

da região mediana do íleo de cada um dos 4 animais que compuseram cada 

amostra composta foi aberta longitudinalmente, presa em uma placa limpa e 

lavada com solução PBS. Os tecidos foram então colocados em tubos com 30 

mL de solução PBS (1% Tween80), agitados vigorosamente por um minuto e 

retirados do tubo. A solução foi centrifugada a 27.000 g por 20 minutos, formando 

um pellet bacteriano. Os pellets foram ressuspendidos em TE 10:1 (10 mM Tris-

HCl, 1 mM EDTA; pH 8,0), novamente centrifugados e congelados a -80 ºC até 

a extração de DNA. A metodologia descrita por Kurokawa et al. (2007) foi 

utilizada para concentração da fração bacteriana presente no conteúdo 

(comunidades dispersas no lúmen) do íleo e nos cecos. Para este procedimento, 

2 g de conteúdo intestinal ou cecal de cada um dos 4 animais que compuseram 

cada amostra composta foram homogeneizados e colocados em um tubo 

contendo 30 mL de tampão PBS. As amostras foram dissolvidas no tampão por 
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agitação vigorosa, filtradas em membrana de porosidade de 100 µm, e o filtrado 

centrifugado a 27.000 g por 10 min a 4 ºC. Os sedimentos foram ressuspendidos 

em 1 mL de TE 10:1 (10 mM Tris-HCl e 1 mM EDTA; pH 8,0), novamente 

centrifugados e armazenados a -80 ºC. As duas metodologias utilizadas são 

capazes de recuperar mais de 95% das células bacterianas presentes no 

material inicial (GONG et al., 2002; KUROKAWA et al., 2007). 

 

2.3. Extração do DNA metagenômico 

 

 Primeiramente, foram feitas as alíquotas dos pellets bacterianos para 

extração do DNA. Foram aliquotadas 15, 20 e 100 mg de material para as 

amostras de microbiota de ceco, mucosa de íleo e conteúdo do íleo, 

respectivamente.  

 A extração de DNA metagenômico das amostras de ceco e de mucosa de 

íleo foram realizadas com o DNeasy Blood and Tissue Kit (QIAGEN), e das 

amostras de conteúdo de íleo com o AxyPrep Bacterial Genomic DNA Miniprep 

Kit (Axygen), seguindo as instruções dos fabricantes. Para ambos os protocolos, 

após a ressuspenção da alíquota no primeiro tampão, foram adicionadas 3 

enzimas: lisozima (1 mg) e proteinase K (1 mg) para lise da parede celular das 

bactérias e RNAse A (400 µg) para evitar a co-purificação de moléculas de RNA 

com o DNA. Também foram adicionados 30 µL de EDTA (0,5 M; pH 8,0), como 

inibidor de DNAse. A solução foi incubada em banho-maria a 37 ºC por 40 

minutos. Após a incubação, o protocolo seguiu as instruções do fabricante e as 

amostras foram eluídas em 100 µL de água ultra-pura (livre de nucleases).  

 As amostras foram analisadas por espectrofotometria, no aparelho 

NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific), para estimar a contaminação por 

proteínas e por sais, através das relações de absorbância nos comprimentos de 

onda A260/280 e A260/230, respectivamente. Para mensuração da quantidade total 

de DNA metagenômico extraído, as amostras foram quantificadas por 

fluorometria, no aparelho Qubit® 2.0 Fluorometer (Life Technologies), e 

posteriormente diluídas para a concentração de trabalho escolhida.  
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2.4. Construção dos padrões para o ensaio de quantificação absoluta por qPCR 

 

 Para a realização do ensaio de quantificação absoluta por qPCR foi 

necessária a construção de curvas-padrão, com número de cópias do gene 16S 

rRNA conhecidas em cada ponto desta curva. A partir da amplificação de cada 

ponto da curva-padrão foi construída uma reta, na qual as amostras 

desconhecidas foram interpoladas e quantificadas. O tipo de padrão escolhido 

foi vetor plasmidial contendo o inserto-alvo clonado, pela estabilidade, facilidade 

e baixo custo.  

  Amostras de DNA metagenômico foram amplificadas por PCR 

convencional com os oligonucleotídeos a serem utilizados na quantificação 

absoluta (Tabela 3.1). Anteriormente a este passo, a especificidade de cada par 

de oligonucleotídeos escolhido foi analisada in silico, através da ferramenta 

Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), e apenas 

oligonucleotídeos grupo-específicos foram utilizados. Para cada reação, utilizou-

se 50 ng de DNA metagenômico, tampão 10 X (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl), 

0,5 mM de cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 5 µM de cada oligonucleotídeo 

iniciador, 1 U de taq DNA polimerase e água ultra-pura (livre de nucleases) para 

um volume final de 25 µL. A reação de PCR foi realizada utilizando a seguinte 

sequência de termociclos: 95 ºC por 5 minutos, 35 ciclos a 95 ºC por 30 

segundos, temperatura de anelamento específica para cada par de 

oligonucleotídeos (Tabela 3.1) por 40 segundos e 72 ºC por 1 minuto, seguido 

de uma extensão final a 72 ºC por 7 minutos. Os amplicons gerados foram 

visualizados por eletroforese em gel de agarose a 2%, seguindo as 

recomendações de Sambrook e Russell (2001).  

 Os fragmentos amplificados por PCR foram clonados no vetor plasmidial 

TOPO, utilizando o kit comercial TOPO TA Cloning® kit (Invitrogen), específico 

para clonagem de produtos de PCR, seguindo as instruções do fabricante. Após 

a ligação, 3 μL da reação foram adicionados a células quimicamente 

competentes de Escherichia coli DH10B. A solução foi incubada em gelo por 30 

minutos, seguido de um choque térmico a 42 ºC por 30 segundos para inserção 

do vetor nas células bacterianas. Para recuperação e multiplicação das células 

transformadas, foi adicionado 1 mL de meio SOC, e os tubos incubados a 37 ºC, 

com agitação constante de 220 rpm durante 60 minutos. As células 
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transformadas foram cultivadas (37 ºC por 16 horas) em meio de cultura sólido 

2xTY (1,2% de Agar), na presença de X-GAL e IPTG, de forma a identificar as 

colônias de bactérias que continham o vetor com o produto da PCR (inserto) 

clonado, e do antibiótico canamicina (50 μg/mL), para evitar o co-cultivo de 

contaminantes.  

 

Tabela 3.1. Oligonucleotídeos grupo-específicos utilizados nas reações de qPCR 
Microrganismos  

Alvo 

TAM 

(pb)1 

TAN 

(ºC)2 

TM 

(oC)3 

RH4 Sequência (5´ - 3´) Referência 

Enterobacteriaceae 195 63 84,6 V6 F:ATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGC 

R:CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 

Bartosch et al. (2004) 

Lactobacillus 341 58 83,9 V6 F:CACCGCTACACATGGAG 

R:AGCAGTAGGGAATCTTCCA 

Heilig et al. (2002) 

Walter et al. (2001) 

Enterococcus 144 61 82,5 V3 F:CCCTTATTGTTAGTTGCCATATT 

R:ACTCGTTGTACTTCCCATTGT 

Rintillä et al. (2004) 

Clostridium cluster IV  116 60 81,8 V5 F:CCTTCCGTGCCGSAGTTA 

R:GAATTAAACCACATACTCCACTGCTT 

Furet et al., 2009 

Clostridium cluster XIV 140 60 82,2 V7 F:ACTCCTACGGGAGGCAGC 

R:GCTTCTTAGTCARGTACCG 

Louie et al., 2012 

Bacteroidales5 140 63 83,0 V3 F:GGTGTCGGCTTAAGTGCCAT 

R:CGGAYGTAAGGGCCGTGC 

Rintillä et al., 2004 

1TAM: Tamanho do amplicon em pares de bases. 
2TAN: Temperatura de anelamento dos oligonucleotídeos para qPCR. 
3TM: Temperatura média de melting dos amplicons obtidos a partir das curvas de dissociação. 
4Região hipervariável do gene 16S rRNA onde o par de oligonucleotídeos se anela. 
5Par de oligonucleotídeos específicos para as famílias Bacteroidaceae, Porphyromonadaceae e 
Prevotellaceae. 

 

 Dez colônias brancas e isoladas de cada placa foram coletadas e 

transferidas para tubos de 15 mL contendo 2 mL meio de cultura líquido 2xTY 

acrescido do antibiótico canamicina (50 μg/mL) e cultivadas a 37 ºC durante 16 

horas, sob agitação constante (250 rpm). Para cada colônia coletada também foi 

realizada uma PCR de colônia, para confirmação da inserção. Em cada reação 

utilizou-se uma fração da colônia, tampão 10X (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl), 0,5 

mM de cada dNTP, 1,2 mM de MgCl2, 4 µM de cada oligonucleotídeo iniciador 

(M13), 1 U de taq DNA polimerase e água ultra-pura (livre de nucleases) para 

um volume final de 20 µL. A reação de PCR foi realizada utilizando a seguinte 

sequência de termociclos: 95 ºC por 3 minutos, 30 ciclos a 95 ºC por 30 

segundos, 60 ºC por 30 segundos e 72 ºC por 1 minuto, seguido de uma 

extensão final a 72 ºC por 5 minutos. Os amplicons gerados foram visualizados 

por eletroforese em gel de agarose a 2%, seguindo as recomendações de 

Sambrook e Russell (2001).  
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 O DNA plasmidial dos clones confirmados na PCR de colônia foi extraído 

utilizando o kit comercial QIAprep® Spin Miniprep Kit (QIAGEN), segundo as 

recomendações do fabricante. Após a extração, a concentração de DNA 

plasmidial foi mensurada espectrofotometricamente através do aparelho 

NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific), e as amostras diluídas para uma solução 

de trabalho de concentração 100 ng/µL, a qual foi encaminhada para 

sequenciamento. 

 A reação de sequenciamento foi realizada com a enzima AmpliTaq 

polimerase e BigDye Terminator (Applied Biosystems) conforme as 

recomendações do fabricante, utilizando o conjunto de oligonucleotídeos 

iniciadores M13, específicos para a região do vetor TOPO-TA® (Invitrogen) que 

flanqueia o inserto. O sequenciamento foi realizado em aparelho ABI PRISM 

3730 (Applied Biosystems). As sequências obtidas foram visualizadas no 

programa Sequencher 5.0 (Gene Codes Corporation), procedendo-se a 

trimagem e alinhamento das sequências direta e inversa. A posição do 

alinhamento foi guardada e as sequências visualizadas no programa Chromas 

1.45 (Griffith University, Australia). A localização exata dos oligonucleotídeos foi 

encontrada, uma sequência no formato fasta exportada e o inserto do produto 

de PCR selecionado. Utilizando a ferramenta BLASTn 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), o fragmento clonado foi comparado com 

as sequências depositadas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), 

admitindo-se identidade de, no mínimo, 95% para confirmação da especificidade 

da sequência. Esta análise mostrou que as sequências clonadas nos vetores 

utilizados como padrão correspondem às cepas: Cronobacter sakazakii CMCC 

45402 (Enterobacteriaceae – 99% de identidade), Lactobacillus salivarius strain 

Ren (Lactobacillus – 96% de identidade), Enterococcus asini ATCC 700915 

(Enterococcus – 99% de identidade), Pseudobacteroides cellulosolvens ATCC 

35603 (Clostridium cluster IV – 97% de identidade), Ruminococcus gnavus AGR 

2154 (Clostridium cluster XIV – 99% de identidade) e Bacteroides dorei 

CL03T12C01 (Bacteroidales – 99% de identidade). 

 Após confirmação do fragmento inserido, o vetor plasmidial foi linearizado 

com a enzima de restrição BamHI (Fermentas), conforme protocolo do 

fabricante. O produto da reação foi visualizado em gel de agarose para 

confirmação da linearização total do plasmídeo, e então purificado com o kit 
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QIAquick® Gel Extraction Kit (QIAgen). O material foi quantificado por 

fluorometria através do aparelho Qubit® (Life Technologies) para cálculo das 

concentrações de cada uma das diluições desejadas. 

 O número de cópias do gene-alvo em cada uma das diluições foi calculado 

a partir da seguinte equação (APPLIED BIOSYSTEMS): 

 

𝑌𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑟𝑒𝑎çã𝑜 =  
𝑥 𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑁𝐴

𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚í𝑑𝑒𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑏 × 660
 ×  6,022 × 1023 

 Onde: tamanho do plasmídeo corresponde a soma do vetor mais o inserto 

(pb); 660 é a média do peso molecular em Daltons (g/mol) de um par de bases 

de DNA dupla fita; 6,022 x 1023 é a constante de Avogadro (moléculas/mol). 

 

 Os plasmídeos quantificados foram diluídos para a concentração 

necessária para atingir 108 cópias do gene 16S rRNA, sendo este o primeiro 

ponto da curva-padrão. A partir deste, foi realizada uma diluição seriada de 1:10 

para a construção dos demais pontos da curva-padrão até atingir 101 cópias do 

gene 16S rRNA.  

 

2.4. Quantificação dos grupos bacterianos via PCR quantitativo. 

  

 Anteriormente às corridas de quantificação das amostras, foi realizada a 

titulação dos oligonucleotídeos e das amostras, para definir as concentrações de 

ambos. A titulação das amostras é particularmente importante, já que é comum 

a co-purificação de inibidores de reação junto com o DNA metagenômico, que 

podem alterar a precisão de quantificação do método (DUMONCEAUX et al., 

2006). Para tal, foram utilizadas 3 amostras compostas, uma de cada segmento 

(ceco, conteúdo de íleo e mucosa de íleo), que representassem todos os 

tratamentos experimentais. A partir de uma concentração inicial, foram 

realizadas diluições seriadas de 1:1, e as diluições amplificadas em aparelho 

Applied Biosystems 7900 Real-Time PCR System (Applied Biosystems), com o 

par de oligonucleotídeos de um dos grupos em estudo.  

 Não foi verificada inibição nos testes de ceco e conteúdo de íleo (Tabela 

3.2). Então, em função dos valores de Cq (ciclo de quantificação) obtidos, as 

concentrações de trabalho escolhidas foram 2,5 ng e 1,5 ng para ceco e 
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conteúdo de íleo, respectivamente. Foi verificada inibição da reação nas 

amostras de mucosa de íleo, até o ponto 4 (P4) da diluição seriada. Já entre os 

pontos 4 e 5, não foi verificada inibição, portanto a concentração escolhida foi 10 

ng de DNA metagenômico.  

 

Tabela 3.2. Valores de Cq1 da titulação das amostras de microbiota para as 
reações de qPCR. 

Amostra 
 Diluição seriada2 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Ceco  10,40 11,28 12,42 13,46 14,44 

Mucosa Íleo  16,62 17,01 17,66 18,39 19,53 

Conteúdo Íleo  9,76 10,57 11,58 12,72 14,00 
1Ciclo de quantificação 
2Concentrações aplicadas: ceco: 10, 5, 2,5, 1,25 e 0,625 ng; mucosa íleo: 110, 55, 27,5, 13,75 e 
6,88 ng; conteúdo íleo: 22, 11, 5,5, 2,75 e 1,38 ng. 
 

 As reações de quantificação absoluta foram conduzidas em aparelho ABI 

7900HT Real-Time PCR System (Applied Biosystems), em um volume final de 

12,5 µL, contendo 6,25 µL do reagente 2X KAPA SYBR® FAST qPCR Master 

Mix Universal (Kapa Biosystems), 0,25 µL de 50X ROX High (Kapa Biosystems), 

2,5 µL (1,25 ou 2,5 µM) de cada oligonucleotídeo iniciador e 2 µL de DNA 

metagenômico. As condições de amplificação estão descritas a seguir: 2 minutos 

a 50 ºC, 10 minutos a 95 ºC e 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos e temperatura 

de anelamento específica de cada par de oligonucleotídeos (Tabela 3.1) por 1 

minuto. Após os ciclos de amplificação, foi adicionada uma etapa em 

temperatura crescente de 60 a 95 ºC para obtenção da curva de dissociação dos 

produtos da reação, utilizada para análise da especificidade da amplificação. 

 Os valores de Cq foram obtidos e analisados pelo programa ABI 7900HT 

Sequence Detection System v2.4.1 (Applied Biosystems). Primeiramente, foi 

verificada a eficiência de cada curva-padrão. A eficiência de uma curva é definida 

a partir do valor do coeficiente angular da equação linear, conforme equação 

abaixo (BIO-RAD):  

 

𝑒 =  10
(

−1
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒

)
−  1 

 Onde: e = eficiência; slope = coeficiente angular da equação linear. 

  



47 
 

  

 Considera-se uma reação 100% eficiente se o valor do coeficiente angular 

da curva-padrão se encontra entre -3,6 e -3,1 (90 e 110%). Eficiências maiores 

ou menores não são recomendadas, pois subestimam ou superestimam, 

respectivamente, o número de cópias no DNA molde. Quando necessário, 

alguns pontos ou replicatas técnicas foram excluídos na análise para se atingir 

a eficiência de 100%, mantendo-se pelo menos 5 pontos e duas replicatas 

técnicas em cada ponto.  

 A descrição de todos os parâmetros de avaliação das curvas-padrão está 

na Tabela 3.3. Todas as curvas-padrão construídas estão dentro do intervalo de 

100% de eficiência, validando o ensaio de quantificação absoluta via qPCR. 

 

Tabela 3.3. Equações, valores de coeficiente angular da reta (CAR), coeficientes 
de determinação (r²) e eficiências (e) das curvas-padrão dos grupos 
analisados. 

Grupo alvo CAR Equação r² e (%) 

Enterobacteriaceae -3,457 Y=-3,457x + 35,505 0,999 94,7 

Enterococcus -3,499 Y=-3,499x + 36,416 0,994 93,1 

Lactobacillus  -3,379 Y=-3,379x + 34,279 0,998 97,6 

Clostridium cluster IV -3,418 Y=-3,418x + 37,602 0,981 96,1 

Clostridium cluster XIV -3,526 Y=-3,526x + 38,348 0,991 92,2 

Bacteroidales -3,382 Y=-3,382x + 38,015 0,992 97,6 

 

 Os valores de Cq para cada amostra teste obtidos no ensaio de qPCR 

foram transformados em número de cópias do gene 16S rRNA a partir da 

equação linear resultante das curvas-padrão, pela seguinte fórmula (BIO-RAD): 

 

𝐶𝑞 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑥 =  10(
𝐶𝑞 – 𝑏

𝑎
)
 

 onde: a é o valor do coeficiente angular da reta; b é o valor de intercepto 

estimados para cada curva-padrão; x é o número de cópias na reação. 

 

 Levando em consideração o peso do material inicial coletado, o peso do 

pellet resultante do processo de filtragem, a quantidade de material (em mg) 

utilizada para extração do DNA, o rendimento total de DNA de cada extração e 

a diluição realizada para as corridas de qPCR, o número de cópias do gene 16S 
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rRNA foi determinado por grama de conteúdo cecal e ileal, ou por grama de 

muco.  

  

2.5 Análise estatística 

 

 Anteriormente à análise estatística, os valores de número de cópias do 

gene 16S rRNA foram transformados em log10 para atender às pressuposições 

do modelo. Todas as variáveis foram testadas quanto às pressuposições da 

ANOVA e, quando necessário, valores discrepantes foram retirados da análise. 

Os dados de cada uma das linhagens utilizadas foram analisados 

separadamente, sendo denominados Experimento I (crescimento rápido – 

Cobb500) e Experimento II (crescimento lento – Label Rouge). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o PROC MIXED do SAS 9.3 (Statistical 

Analysis System, SAS Inc., NY). Para cada variável foi realizada a análise one-

way ANOVA, com efeito fixo de tratamento. Diferenças entre os tratamentos pelo 

teste F foram consideradas significativas (P<0,05) ou tendências (P<0,10). Para 

as mesmas variáveis, foi calculada a variação (fold-change) do número de cópias 

entre aves controle e restritas, considerando o tratamento controle como 1. O 

efeito da idade das aves sobre as variáveis foi analisado pelo mesmo 

procedimento (PROC MIXED), porém considerou o efeito fixo de idade, e apenas 

os dados do tratamento controle foram utilizados. Nos casos em que houve 

diferença significativa entre idades, as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, considerando as diferenças como significativas (P<0,05) ou tendências 

(P<0,10).  

 

3. Resultados 

 

3.1 Experimento I – frangos de corte de crescimento rápido (Cobb) 

 

3.1.1 Variação temporal da microbiota de íleo e ceco 

  

 A variação temporal da microbiota nas aves de crescimento rápido foi 

analisada no tratamento controle, aos 21, 28 e 42 dias de idade (Tabela 3.4). 

Ocorreu um aumento dos grupos Lactobacillus (mucosa de íleo e ceco) e 
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Bacteroidales (ceco) entre 21 e 28 dias (P<0,05) e dos grupos Clostridium 

clusters IV (mucosa de íleo) e Clostridium cluster XIV (ceco) entre os 21 e os 42 

dias de idade (P<0,05). Por outro lado, verificou-se diminuição do grupo 

Enterobacteriaceae (ceco) entre 21 e 42 dias (P<0,05), e do grupo Enterococcus 

entre 21 e 28 dias no conteúdo de íleo e entre todas as idades no ceco (P<0,05). 

O grupo Bacteroidales não foi detectado nas amostras de microbiota ligada à 

mucosa intestinal. 

  

Tabela 3.4. Variação temporal1 da microbiota de íleo e ceco de frangos de corte 

de crescimento rápido (Cobb). 

Grupo 
Idade (dias) 

EPM2 P valor 
21  28 42  

 Mucosa de íleo   

Lactobacillus 8,43b 9,28a 9,32a 0,16 0,018 
Enterobacteriaceae 8,29 7,54 7,72 0,26 0,615 

Enterococcus 6,45 6,29 6,64 0,14 0,552 
Clostridium cluster IV 7,27b 8,19ab 8,42a 0,19 0,015 
Clostridium cluster XIV 8,02 7,94 8,16 0,08 0,448 
Bacteroidales ND3 ND ND   

 Conteúdo de íleo   

Lactobacillus 9,49 9,84 9,95 0,12 0,413 
Enterobacteriaceae 7,81 6,84 6,81 0,28 0,282 

Enterococcus 8,35a 6,98b 6,86b 0,26 0,034 
Clostridium cluster IV 6,84 7,21 7,15 0,14 0,348 
Clostridium cluster XIV 7,72 7,62 7,86 0,16 0,818 

Bacteroidales 5,04 5,18 5,51 0,14 0,448 

 Ceco   

Lactobacillus 8,56b 9,26a 9,44a 0,14 <0,01 
Enterobacteriaceae 9,60a 9,34ab 8,85b 0,12 0,012 
Enterococcus 7,86a 7,39b 6,63c 0,18 <0,01 
Clostridium cluster IV 10,85 10,98 11,01 0,04 0,159 
Clostridium cluster XIV 10,93b 11,03ab 11,19a 0,05 0,044 
Bacteroidales 10,29b 11,03a 11,05a 0,12 <0,01 

1log10 do número de cópias do gene 16S rRNA em 1 g de conteúdo (conteúdo de íleo e ceco) ou 
de muco (mucosa de íleo) 

2EPM = Erro padrão da média. 
3ND = Não detectável. 
(a,b) Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey, e as 
diferenças foram consideradas significativas (P<0,05) ou tendências (P<0,10). 
N=4. 
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3.1.2 Efeito da restrição energética (22 a 42 dias de idade). 

 

 A restrição energética (entre 22 e 42 dias de idade) afetou as 

comunidades bacterianas do íleo das aves de crescimento rápido (Figura 3.2). 

O grupo Lactobacillus foi diminuído pela restrição, tanto na mucosa quanto no 

conteúdo (P<0,05). Ocorreu aumento e tendência de aumento do grupo 

Enterobacteriaceae no conteúdo (P<0,05) e na mucosa do íleo (P<0,10), 

respectivamente. Por outro lado, a comunidade bacteriana do ceco foi mais 

estável, sendo que a restrição causou tendência de diminuição dos 

Bacteroidales (P<0,10).  

 

 

Figura 3.2. Variação (Fold-change) do número de cópias do gene 16S rRNA (em 
1g) de grupos bacterianos presentes no de íleo e ceco de aves de 
crescimento rápido (Cobb) submetidas à restrição energética em 
comparação às aves do controle (FC=1). MI = Mucosa de íleo; CI = 
conteúdo de íleo; CC = Conteúdo + mucosa de ceco. * = P<0,10; ** 
= P<0,05. n=4. 

 

3.1.3 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 42 dias de idade). 

 

 Durante a semana de restrição quantitativa – 22 a 28 dias de idade – 

(Figura 3.3A), ocorreu diminuição dos grupos Lactobacillus e Bacteroidales no 

íleo (P<0,05) e aumento do grupo Enterococcus no conteúdo de íleo (P<0,05). 
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Ocorreu ainda tendência de diminuição do grupo Clostridium cluster IV na 

mucosa do íleo (P<0,10). Nos cecos, ocorreram apenas tendências (P<0,10) de 

diminuição do grupo Lactobacillus e aumento dos grupos Enterococcus e 

Clostridium cluster XIV. Após a realimentação ad libitum (Figura 3.3B), não foram 

encontradas diferenças quantitativas entre as aves do controle e restritas para 

os grupos bacterianos na mucosa e no conteúdo de íleo (P>0,05). Nos cecos, 

ocorreu diminuição do grupo Bacteroidales (P<0,05) e tendência de diminuição 

dos grupos Clostridium cluster IV (P<0,10) e Clostridium cluster XIV (P<0,10) nas 

aves restritas em relação às aves controle. 
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Figura 3.3. Variação (Fold-change) do número de cópias do gene 16S rRNA (em 
1g) de grupos bacterianos presentes no de íleo e ceco de aves de 
crescimento rápido (Cobb) submetidas à restrição alimentar 
quantitativa em comparação às aves do controle (FC=1). MI = 
Mucosa de íleo; CI = conteúdo de íleo; CC = Conteúdo + mucosa de 
ceco. (A) = 28 dias (final do período de restrição). (B) = 42 dias (final 
do período de realimentação). * = P<0,10; ** = P<0,05. n=4. 

 

3.2 Experimento II – frangos de corte de crescimento lento (Label Rouge) 

 

3.2.1 Variação temporal da microbiota de íleo e ceco 

 

 A variação temporal da microbiota nas aves de crescimento lento (Tabela 

3.5) foi analisada no tratamento controle, aos 21, 28 e 42 dias de idade. Ocorreu 

A 

B 
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aumento dos grupos: Lactobacillus entre 28 e 42 dias na mucosa do íleo 

(P<0,05), e entre 21 e 28 dias nos cecos (P<0,05); Enterococcus entre 21 e 42 

dias na mucosa de íleo (P<0,05) e entre todas as idades no conteúdo de íleo 

(P<0,05); Clostridium cluster IV no conteúdo de íleo entre 21 e 42 dias (P<0,05); 

e Clostridium cluster XIV no conteúdo de íleo entre 21 e 28 dias de idade 

(P<0,05). Tendência de aumento foi encontrada para o Clostridium cluster XIV 

na mucosa de íleo entre 21 e 28 dias de idade (P<0,10). Por outro lado, verificou-

se diminuição do número de cópias do grupo Clostridium cluster XIV nos cecos 

entre 21 e 42 dias (P<0,05) e tendência de diminuição do grupo 

Enterobacteriaceae (P<0,10). O grupo Bacteroidales não foi detectado nas 

amostras de microbiota ligada à mucosa intestinal. 

 

Tabela 3.5. Variação temporal1 da microbiota de íleo e ceco de frangos de corte 
de crescimento lento (Label Rouge).  

Grupo 
Idade (dias) 

EPM2 P valor 
21  28 42  

 Mucosa de íleo   

Lactobacillus 8,53b 8,47b 9,19a 0,12 0,010 

Enterobacteriaceae 7,57 7,82 7,98 0,19 0,692 

Enterococcus 5,79b 6,28ab 7,18a 0,22 <0,01 

Clostridium cluster IV 7,97 7,99 8,64 0,16 0,105 

Clostridium cluster XIV 7,88b 8,34a 8,14ab 0,09 0,077 

Bacteroidales ND3 ND ND   

 Conteúdo de íleo   

Lactobacillus 9,13 8,90 9,42 0,15 0,219 

Enterobacteriaceae 6,72 7,27 7,02 0,14 0,199 

Enterococcus 6,77c 7,60b 8,28a 0,19 <0,01 

Clostridium cluster IV 6,78b 7,02ab 7,30a 0,12 0,013 

Clostridium cluster XIV 7,55b 8,33a 8,24a 0,14 0,020 

Bacteroidales 4,22 4,29 4,75 0,12 0,102 

 Ceco   

Lactobacillus 8,94a 8,59b 8,89ab 0,07 0,049 

Enterobacteriaceae 9,73a 9,48ab 9,22b 0,09 0,058 

Enterococcus 7,41 7,40 7,47 0,09 0,944 

Clostridium cluster IV 10,97 10,74 10,94 0,06 0,172 

Clostridium cluster XIV 11,26a 11,22ab 11,00b 0,05 0,041 

Bacteroidales 8,12 7,78 8,13 0,20 0,232 
1log10 do número de cópias do gene 16S rRNA em 1 g de conteúdo (conteúdo de íleo e ceco) ou 
de muco (mucosa de íleo) 

2EPM = Erro padrão da média. 
3ND = Não detectável. 
(a,b) Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey, e as 
diferenças foram consideradas significativas (P<,05) ou tendências (P<0,10). 
N=4 
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3.2.2 Efeito da restrição energética (22 a 42 dias de idade) 

 

 A restrição na energia da dieta não afetou as comunidades bacterianas 

ligadas à mucosa do íleo das aves de crescimento lento (Figura 3.4). No 

conteúdo do íleo, ocorreu diminuição no número de cópias dos grupos 

Enterococcus (P<0,05), Clostridium cluster IV (P<0,05) e Clostridium cluster XIV 

(P<0,05). Nos cecos, verificou-se aumento do grupo Lactobacillus (P<0,05) e 

diminuição dos grupos Enterobacteriaceae (P<0,05) e Enterococcus (P<0,05). 

 

 

Figura 3.4. Variação (Fold-change) do número de cópias do gene 16S rRNA (em 
1g) de grupos bacterianos presentes no de íleo e ceco de aves de 
crescimento lento (Label Rouge) submetidas à restrição alimentar 
energética em comparação às aves do controle (FC=1). MI = Mucosa 
de íleo; CI = conteúdo de íleo; CC = Conteúdo + mucosa de ceco. * 
= P<0,10; ** = P<0,05. n=4. 

 

3.2.2 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 42 dias de idade). 

 

 Durante a semana de restrição quantitativa severa (Figura 3.5A), as 

comunidades bacterianas do ceco das aves de crescimento lento não foram 

modificadas (P>0,05). Na mucosa de íleo, foi verificada tendência de diminuição 

do número de cópias do grupo Clostridium cluster IV (P<0,10). No conteúdo do 

íleo verificou-se aumento do grupo Enterococcus (P<0,05) e tendência de 

aumento do grupo Enterobacteriaceae (P<0,10). Após a realimentação ad libitum 
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das aves (Figura 3.5B), não foram encontradas diferenças quantitativas entre as 

aves do controle e restritas para os grupos bacterianos nos cecos (P>0,05). Por 

outro lado, o número de cópias dos grupos bacterianos Lactobacillus, 

Enterobacteriaceae, Enterococcus e Clostridium cluster XIV diminuiu na mucosa 

do íleo (P<0,05). No conteúdo de íleo, ocorreu diminuição dos grupos 

Enterococcus e Clostridium cluster IV (P<0,05). Tendência de diminuição foi 

encontrada para o grupo Clostridium cluster IV na mucosa do íleo (P<0,10) e 

para o grupo Enterobacteriaceae (P<0,10) no conteúdo do íleo.  
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Figura 3.5. Variação (Fold-change) do número de cópias do gene 16S rRNA (em 
1g) de grupos bacterianos presentes no de íleo e ceco de aves de 
crescimento lento (Label Rouge) submetidas à restrição alimentar 
quantitativa em comparação às aves do controle (FC=1). MI = 
Mucosa de íleo; CI = conteúdo de íleo; CC = Conteúdo + mucosa de 
ceco. (A) = 28 dias (final do período de restrição). (B) = 42 dias (final 

do período de realimentação). * = P<0,10; ** = P<0,05. n=4. 
 

4. Discussão 

 

 Diferenças na microbiota intestinal são naturalmente encontradas em 

diferentes espécies de aves (WEI, MORRISON e YU, 2013; WAITE E TAYLOR, 

2015), mas, poucos dados existem sobre diferenças entre linhagens (ZHAO et 

al., 2013; SCHOKKER et al., 2015). O aumento dos Lactobacillus com a idade, 
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a grande variação nas contagens de enterobactérias e a estabilidade dos 

fermentadores primários (Clostridiales e Bacteroidales) foram resultados 

similares entre as linhagens, o que está de acordo com trabalhos anteriores que 

utilizaram frangos de corte de crescimento rápido (WISE E SIRAGUSA, 2007; 

LUNEDO et al., 2014). Ocorreu uma inversão no comportamento do grupo 

Enterococcus, que, entre os 21 e 42 dias, diminui suas contagens em 60x (para 

conteúdo de íleo) na linhagem de crescimento rápido, enquanto aumenta 30x 

para a linhagem de crescimento lento. Resultados preliminares de 

sequenciamento de amplicons do 16S das amostras de íleo aos 21 dias também 

demostraram que os Enterococcus estão presentes em maior proporção nas 

aves de crescimento lento, perfazendo cerca de 2% dos reads tanto no conteúdo 

quanto na mucosa (ver Apêndice A). Diferenças na proporção deste grupo 

também foram encontradas entre duas linhagens diferentes entre si na resposta 

imunológica a infecções (SCHOKKER et al., 2015). Este grupo, apesar de 

comensal, é considerado oportunista e tende a diminuir seu número em 

comunidades mais estáveis (ENGBERG, HEDEMANN e JENSEN, 2002), como 

ocorreu nas aves de crescimento rápido, concordando com trabalho anterior 

(LUNEDO et al., 2014). Não está claro o fator que ocasionou este 

comportamento nas aves de crescimento lento, mas podem ter relação com: (i) 

a menor eficiência alimentar das aves, o que disponibilizaria mais nutrientes para 

estes microrganismos; (ii) as menores contagens de Bacteroidales na linhagem 

de crescimento lento (diferença de 630x em relação a linhagem de crescimento 

rápido) possibilitaram a propagação dos Enterococcus.  

 Os Bacteroidales possuem inúmeras glicosil-hidrolases, tornando-os 

efetivos degradadores de carboidratos indigestíveis, e produtores de propionato, 

uma fonte energética importante para o animal (WEXLER, 2007; STANLEY, 

DENMAN e HUGHES, 2012). Maior presença de Bacteroidales foi positivamente 

correlacionada com melhor conversão alimentar e eficiência energética em 

frangos de corte de crescimento rápido (SINGH et al., 2012; STANLEY, 

DENMAN e HUGHES, 2012; STANLEY et al., 2013). Esta é a primeira vez que 

diferenças neste grupo foram relacionadas diretamente com linhagens. Até 

então, os principais grupos afetados eram Lactobacillus, Enterococcus e 

Escherichia (ZHAO et al., 2013; SCHOKKER et al., 2015). A maior prevalência 

dos Bacteroidales em animais de crescimento rápido em comparação com 
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aqueles de crescimento lento sugere uma co-seleção deste grupo durante o 

processo de seleção genética por animais mais eficientes e com altas taxas de 

crescimento. São descritas na literatura evidências de que o hospedeiro exerce 

pressão de seleção genética (via QTL) sobre o ecossistema microbiano 

intestinal, para promover determinadas cepas (BENSON et al., 2010; MIGNON-

GRASTEAU et al., 2015), sugerindo que o sistema imune evoluiu para regular e 

manter comunidades microbianas benéficas (MCFALL-NGAI, 2007). A grande 

pressão de seleção das aves pela eficiência alimentar pode ter resultado em co-

seleção dos Bacteroidales, devido às suas características benéficas para o 

animal, como maior aproveitamento dos carboidratos dietéticos (STANLEY et al., 

2013), efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios (SOMMER e BÄCKED, 

2013), além da produção de bacteriocinas (HOOPER e GORDON, 2001).  

 Bactérias pertencentes à ordem Clostridiales compõe os grupos 

predominantes no ceco de frangos de corte (TOROK et al., 2011; WEI, 

MORRISON e YU, 2013) e possuem em seu genoma inúmeras enzimas 

degradadoras de celulose e amido resistente, permitindo a quebra eficiente de 

parede celular vegetal (DUNCAN, LOUIS e FLINT, 2007). Produzem 

principalmente butirato e acetato como produtos finais da fermentação 

(COLLINS et al., 1994) e são consideradas indicadores de boa saúde intestinal 

(PEDROSO e LEE, 2015). O fato destes grupos utilizarem uma ampla variedade 

de carboidratos como substratos (RAMSAY et al., 2006; DUNCAN, LOUIS e 

FLINT, 2007) provavelmente permitiu que as contagens dos clusters IV e XIV 

permanecessem estáveis quando restringida a energia da dieta. 

 Por outro lado, as contagens de Lactobacillus foram diminuídas no íleo (6 

e 10x para mucosa e conteúdo, respectivamente) das aves de crescimento 

rápido submetidas à restrição energética. Este grupo naturalmente predomina 

no intestino delgado de frangos (SEKELJA et al., 2012; LUNEDO et al., 2014) e 

é amplamente utilizado como probiótico (BRISBIN et al., 2011; NAKPHAICHIT 

et al., 2011). Os Lactobacillus são benéficos ao hospedeiro primariamente pela 

produção de ácido lático e inibição da proliferação e aderência de patógenos 

(MAPPLEY et al., 2011; NAKPHAICHIT et al., 2011; SCHOKKER et al., 2015), 

mas também por enrijecer as junções intercelulares entre as células epiteliais, 

protegendo o epitélio (LUTGENDORFF, AKKERMANS e SODERHOLM, 2008). 

O decréscimo dos Lactobacillus foi acompanhado de aumento de 8 e 18x no 



59 
 

  

número de cópias da Família Enterobacteriaceae para mucosa e conteúdo de 

íleo, respectivamente. Estes resultados corroboram a ideia de que os 

Lactobacillus são extremamente adaptados ao ambiente intestinal e colaboram 

para o equilíbrio das comunidades microbianas (ANGELAKIS e RAOULT, 2010). 

Modificações semelhantes nestes grupos foram descritas anteriormente em 

ratos pós-desmame como resposta ao estresse fisiológico causado pela 

separação materna (LUTGENDORFF, AKKERMANS e SODERHOLM, 2008).  

 Nas aves de crescimento lento, esta relação foi invertida, sendo que a 

restrição alimentar favoreceu a proliferação de Lactobacillus, e diminuiu as 

populações de Enterococcus e enterobactérias nos cecos. Esta é uma forte 

evidência de que o hospedeiro é um fator determinante das comunidades 

microbianas que residem em seu intestino. Especificamente em relação aos 

Enterococcus, estas cepas apresentam habilidades intrínsecas e adquiridas de 

resistência a antibióticos e bacteriocinas (PAULSEN et al., 2003), mas estavam 

presentes em menores quantidades em uma linhagem geneticamente 

selecionada por apresentar um sistema imunológico mais responsivo 

(SCHOKKER et al., 2015). Assim, podemos supor que: (i) as diferenças 

genéticas entre as linhagens utilizadas modificaram a capacidade do hospedeiro 

de controlar a proliferação dos Enterococcus; e (ii) a menor eficiência alimentar 

das aves Label Rouge, associada ao fornecimento de uma dieta de alta 

densidade nutricional geraram um ambiente favorável à proliferação deste grupo, 

fato revertido quando a restrição alimentar foi aplicada.  

 O programa de restrição quantitativa diminuiu o número de cópias do 

grupo Lactobacillus no íleo de frangos de corte de crescimento rápido (10 e 18x 

para mucosa e conteúdo, respectivamente), confirmando que este grupo, apesar 

de extremamente adaptado ao ambiente (ANGELAKIS e RAOULT, 2010), é 

sensível a disponibilidade de nutrientes. Apesar da severidade da restrição, as 

proporções dos fermentadores primários (Bacteroidales e Clostridium cluster IV) 

foram afetadas em menor magnitude (diminuição de 6x) e pontualmente no íleo, 

provavelmente devido a características intrínsecas destas cepas de adaptação 

a diferentes situações (LOZUPONE et al., 2012) e a diferentes substratos 

(RAMSAY et al., 2006). Após a realimentação ad libitum, não foram encontradas 

diferenças importantes nas comunidades de íleo e ceco das aves de crescimento 
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rápido, mostrando a capacidade das comunidades de se reestabelecerem 

rapidamente após uma situação de estresse. 

 A técnica de PCR quantitativo em tempo real para estudos quantitativos 

de microbiota em ecossistemas complexos tem sido amplamente utilizada nos 

últimos anos (RINTILLÄ et al., 2004; WISE e SIRAGUSA, 2007; FURET et al., 

2009; LOUIE et al., 2012; CUI et al., 2013; LUNEDO et al., 2014; SAHA e 

REIMER, 2014). A variabilidade do número de cópias do gene 16S rRNA entre 

cepas pode ser um fator limitante para a aplicação desta técnica. Porém, a 

variabilidade tende a diminuir nos níveis taxonômicos mais baixos (SUN et al., 

2013; VĚTROVSKÝ e BALDRIAN, 2013; LUNEDO et al., 2014). A partir do 

levantamento dos genomas completos referentes aos grupos estudados 

disponíveis na base de dados do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), foi estimado o número de cópias/genoma do gene 16S rRNA para 

cada grupo (ver Apêndice B). O coeficiente de variação do número de cópias do 

gene 16S rRNA foi de 26, 20, 24, 65, 50 e 32% para Lactobacillus, Enterococcus, 

Enterobacteriaceae, Clostridium clusters XIV e IV, e Bacteroidales, 

respectivamente. Nota-se que a variação foi pequena para a maioria dos grupos, 

com exceção dos Clostridiales que compreendem grupos naturalmente mais 

heterogêneos (LOZUPONE et al., 2012), mas com o número de cópias muito 

estáveis no presente trabalho. Por outro lado, a magnitude das principais 

diferenças entre tratamentos discutidas no presente trabalho superam a 

proporção que poderia ser explicada por essa variabilidade intrínseca no número 

de cópias do gene 16S rRNA, demonstrando a aplicabilidade e sensibilidade da 

técnica. 

 

5. Conclusões 

  

 Os programas de restrição alimentar aplicados foram capazes de 

modificar quantitativamente grupos bacterianos intestinais presentes no íleo e no 

ceco de frangos de corte, de forma diferenciada entre as linhagens de 

crescimento lento ou rápido. Estes resultados geram evidências de que a 

composição e a estabilidade da microbiota intestinal de frangos de corte são 

dependentes do hospedeiro, e das alterações em seu status fisiológico frente às 

condições ambientais.  
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CAPÍTULO 4 – Expressão de genes relacionados à lipogênese hepática em 

frangos de corte com diferentes velocidades de crescimento submetidos à 

programas de restrição alimentar 

 

 

RESUMO – O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito da restrição 

alimentar na expressão hepática dos genes SREBP1, ACACA, FASN e CPT1-A, 
na concentração plasmática dos hormônios T3 e T4 em frangos de corte de 
crescimento rápido (Cobb500TM) ou lento (Label Rouge) e suas possíveis 
associações com a deposição de gordura corporal. Dois experimentos foram 
conduzidos, sendo que no experimento I foram utilizados 480 frangos de corte, 
machos, da linhagem comercial Cobb500TM e no experimento II foram utilizados 
480 frangos de corte, machos, da linhagem Label Rouge. Até os 21 dias as aves 
receberam mesma dieta e foram criadas em temperatura termoneutra. Aos 22 
dias, oito grupos de 20 aves foram distribuídos dentro de cada um dos três 
tratamentos experimentais: 1. Controle (ad libitum – 3,176 Mcal/kg de EM e 19% 
PB); 2. Restrição energética (2,224 Mcal/kg EM e 19% PB) até os 43 dias de 
idade, com consumo equiparado ao controle; 3. Restrição quantitativa (restrição 
de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da quantidade de ração 
consumida pelo grupo controle – 3,176 Mcal/kg EM e 19% PB) durante 7 dias, 
seguido de realimentação ad libitum até os 43 dias de idade. A expressão gênica 
hepática foi analisada pelo método 2-ΔΔCt, a concentração plasmática de T3 e T4 
pelo método ELISA, e a composição corporal pelo equipamento DXA. A restrição 
energética induziu aumento na expressão gênica das enzimas ACACA e FASN 
nas aves de crescimento lento e da enzima CPT1-A nas aves de crescimento 
rápido. A massa de gordura corporal foi reduzida apenas nas aves de 
crescimento rápido. A restrição alimentar quantitativa induziu aumento na 
expressão gênica de ACACA, FASN e SREBP-1A e reprimiu a expressão do 
CPT1-A nas duas linhagens. Após a realimentação, houve maior expressão da 
enzima CPT1-A nas aves de crescimento rápido, sem alterações nas massas de 
gordura e proteína corporais. Nas aves de crescimento lento, não foi encontrada 
diferença na expressão gênica hepática, mas ocorreu maior deposição de 
gordura e menor deposição de proteína após a realimentação. Em conclusão, os 
dados apresentados fornecem evidências sobre a relação entre expressão de 
genes lipogênicos hepáticos e a deposição de lipídeos na carcaça de frangos de 
corte, além de demonstrar modificações no padrão de deposição tecidual em 
função da velocidade de crescimento da linhagem. 

 
 

Palavras-chave: ácido graxo sintase, β-oxidação mitocondrial, Cobb, 
composição corporal, Label Rouge 
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CHAPTER 4 - Expression of genes related to hepatic lipogenesis in broilers 

with different growth rates submitted to feed restriction programs 

 

 

 ABSTRACT – This research investigated the effects of feed restriction on 

hepatic gene expression of SREBP1, ACACA, FASN and CPT1-A, on plasma 
levels of T3 and T4 hormones in fast (Cobb500TM) or slow-growing (Label Rouge) 
broilers and its possible associations with the deposition of body fat. Two 
experiments were conducted. In the experiment I, were used 480 male 
Cobb500TM broiler chickens, and in the experiment II, were used 480 male Label 
Rouge broilers. Up to 21 days of age, the birds received the same diet and were 
created in thermoneutral temperature. At 22 days of age, birds were divided into 
3 experimental treatments (8 replicates of 20 birds): T1. Control (ad libitum – 
3.176 Mcal/kg ME and 19% CP); T2. Energetic restriction (2.224 Mcal/kg ME and 
19% CP) up to 42 days with consumption equivalent to control; T3. Quantitative 
restriction (70% restriction, i. e., restricted broilers ingested only 30% of the 
quantity consumed by the control group – 3.176 Mcal/kg ME and 19% CP) for 7 
days, followed by re-feeding ad libitum until 42 days. Hepatic gene expression 
was analyzed by 2-ΔΔCt method, T3 and T4 plasma levels by ELISA, and body 
composition by DXA equipment. The energetic restriction induced ACACA and 
FASN gene expression in slow-growing birds and CPT1-A enzyme in fast-
growing broilers. The body fat mass was reduced only in fast-growing broilers. 
The quantitative feed restriction induced gene expression of ACACA, FASN and 
SREBP-1a and repressed the CPT1-A expression in both strains. After refeeding, 
was found a greater expression of CPT1-A enzyme in the fast-growing birds 
without changes in fat mass and body protein. For slow-growing broilers, there 
was no difference in liver gene expression, but there was greater deposition of 
fat and lower deposition of protein after refeeding. In conclusion, the present data 
provide evidence on the relationship between hepatic lipogenic gene expression 
and lipids deposition in broilers carcass, and demonstrated that changes in the 
tissue deposition is directly related to growth rate in broilers. 
 
 
Keywords: body composition, Cobb, fat acid synthase, Label Rouge, 
mitochondrial β-oxidation 
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1. Introdução  

 

 As modernas linhagens comerciais de frangos de corte são resultantes de 

um intenso programa de seleção genética realizado ao longo de muitas gerações 

com o objetivo de obter animais de crescimento rápido e elevada massa 

muscular (HONDA et al., 2015). Uma das consequências da busca por maior 

ganho de peso foi o aumento da gordura corporal destas aves (HAVENSTEIN; 

FERKET; QURESHI, 2003b), o que pode resultar em desordens metabólicas 

(JULIAN, 2005). Na tentativa de minimizar estes problemas, mecanismos 

envolvidos na regulação do metabolismo energético têm sido foco de estudo nos 

últimos anos (PROSZKOWIEC-WEGLARZ et al., 2009; YANG et al., 2919; 

FANG et al., 2014; HONDA et al., 2015). 

 O fígado é o principal órgão envolvido nos mecanismos de homeostase 

energética do organismo (HILLGARTNER, SALATI e GOODRIDGE, 1995; 

SHIMANO et al., 1999), desempenhando funções de estoque, síntese e 

liberação de glicose, além de síntese de ácidos graxos (DENTIN et al., 2006). 

Nos hepatócitos, os nutrientes oriundos da dieta ou da mobilização das reservas 

corporais são utilizados em vias metabólicas rigidamente reguladas por sinais 

hormonais e neurais.  

 Estes sinais regulatórios são alterados em situações de restrição 

alimentar. O jejum temporário normalmente diminui os níveis de insulina e T3 e 

aumenta os níveis de T4 (PROSZKOWIEC-WEGLARZ et al., 2009), que tendem 

a retornar aos níveis normais durante a realimentação. Estes hormônios agem 

no controle dos processos metabólicos das aves, influenciando o crescimento e 

a eficiência alimentar, o consumo de oxigênio, além da síntese e metabolismo 

de proteínas, carboidratos e lipídios (MULLUR, LUI e BRENT, 2014). Porém, em 

situações de restrições quantitativas severas e prolongadas, o nível de T3 pode 

continuar diminuído pós-restrição, provavelmente devido à manutenção, pós-

restrição, da maior atividade da enzima deiodinase D3, responsável pela 

degradação hepática do T3 (RAJMAN et al., 2006).  

 Intracelularmente, a sinalização por estes hormônios é responsável, em 

parte, pela regulação da expressão gênica de vias como glicólise e lipogênese 

através da ativação de fatores de transcrição. O SREBP-1c (Proteína de ligação 

ao elemento de resposta a esterol 1c) é considerado como o principal regulador 
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transcricional da síntese de ácidos graxos e triglicerídeos em resposta à 

estimulação da insulina. Este gene é pouco expresso no fígado de animais em 

jejum prolongado, mas induzido mediante a alimentação (PROSZKOWIEC-

WEGLARZ et al., 2009). Além disso, a insulina também realiza modificações pós-

traducionais no SREBP-1. O SREBP-1c ativo se liga a sequências SRE 

(Elemento de Resposta a Esterol) encontradas nos promotores de diversos 

genes, e induz a transcrição de mRNAs que codificam enzimas que catalisam 

várias fases das vias de síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, incluindo acetil-

CoA carboxilase (ACACA) e ácido graxo sintase (FASN) (SHIMANO et al., 1999; 

RICHARDS et al., 2003; PROSZKOWIEC-WEGLARZ et al., 2009).  

 Por outro lado, a oxidação mitocondrial de ácidos graxos é o principal 

caminho para geração de energia a partir de ácidos graxos nas células. Para que 

ocorra a oxidação, os ácidos graxos precisam ser transportados para a matriz 

mitocondrial pela transferência dos grupos acil da coenzima A para a carnitina, 

processo realizado pela enzima carnitina palmitoil-transferase 1A (CPT-1A) 

(BARTLETT e EATON, 2004), tornando esta enzima controladora da taxa de 

entrada e, consequentemente, da taxa de oxidação mitocondrial de ácidos 

graxos (HONDA et al., 2015). 

 Os mecanismos envolvidos nas alterações metabólicas em resposta a 

situações adversas são complexos. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

determinar o efeito da restrição alimentar na expressão hepática dos genes 

SREBP1, ACACA, FASN e CPT1-A, bem como as concentrações plasmáticas 

dos hormônios sinalizadores T3 e T4 em frangos de corte e suas possíveis 

associações com a deposição de gordura corporal. Estas variáveis foram 

analisadas em duas linhagens com velocidades de crescimento distintas para 

verificar a influência da genética do animal na resposta à restrição alimentar. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Animais e dieta  

 

 As aves, o desenho experimental, as dietas e o manejo utilizados foram 

descritos no Capítulo 2, nos itens “2.1 Animais e dieta” e “2.2 Delineamento 

experimental”.  



70 
 

  

 

2.2. Coleta de amostras 

 

 Foram realizadas coletas de tecido hepático para análise de expressão 

gênica em 2 momentos distintos: aos 28 dias para os tratamentos controle e 

restrição quantitativa (ao final da restrição); e aos 42 dias para os 3 tratamentos 

experimentais (Figura 4.1). Em cada idade, foram coletadas 8 repetições de cada 

tratamento. As aves foram insensibilizadas por inalação de CO2, e sacrificadas 

por deslocamento cervical. Após o óbito, a cavidade abdominal foi exposta, e 

uma porção do lobo hepático direito foi cortada, embrulhada em uma folha de 

alumínio livre de RNAse (mantida por 8 horas em estufa a 180 ºC), congelada 

imediatamente em nitrogênio líquido e conservada em freezer a -70 ºC até o 

processamento laboratorial.  

 

 

Figura 4.1. Esquema de distribuição temporal dos tratamentos experimentais. A 
seta indica o início do período experimental e as linhas verticais 
indicam os momentos de coleta de amostras para cada tratamento 
experimental. 

 

2.3. Extração, quantificação e avaliação da qualidade do RNA total 

 

 Para extração do RNA total, o tecido foi pulverizado na presença de 

nitrogênio líquido, e alíquotas de 20mg transferidas para tubos de 1,5 mL. Uma 

alíquota de cada amostra foi utilizada para extração do RNA total, com o RNeasy 

Mini Kit (QIAGEN), seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante para tecidos 

animais, com algumas alterações, descritas a seguir. Foi adicionado β-

mercaptoetanol (1%) ao tampão RLT para inibir a ação de RNAses provenientes 

do tecido. Também foi utilizado etanol 50% ao invés de 70% no passo 5 do 
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protocolo, recomendação específica para extração de tecido hepático em função 

da alta concentração de glicogênio. Por fim, foi realizado o passo opcional de 

digestão com DNAse na coluna antes da eluição do RNA, objetivando eliminar 

fragmentos de DNA genômico que poderiam ser co-purificados com o RNA. Para 

este tratamento, a coluna foi incubada por 30 minutos a 37 °C com uma solução 

composta por 5 μL da enzima RQ1 – RNase-free DNase (Promega, 1U/μL), 8 μL 

de tampão 10X e 67 μL de água DEPC (0,1% de dietilpirocarbonato). 

 O RNA total purificado foi quantificado por fluorometria no aparelho 

Qubit® (Life Technologies). Também foi realizada a quantificação de DNA nas 

mesmas amostras, para avaliar a pureza do material extraído. Foi verificado que 

uma proporção de 10,2 ± 1,6% de DNA genômico foi co-purificado com o RNA 

total. Este valor está ligeiramente acima do recomendado para reações de qPCR 

(10%). Para confirmar se a contaminação por DNA influenciaria na avaliação da 

expressão gênica, um teste foi realizado (ver item 2.5).  

 A integridade do RNA total foi analisada por eletroforese capilar com 

detecção de fluorescência induzida a laser, através do equipamento Agilent 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies), com o Agilent RNA 6000 Nano kit, e a classe 

de ensaio Eukaryote Total RNA Nano. O mesmo utiliza um marcador de 

integridade com área conhecida das bandas de RNA ribossomal (18S e 28S) e 

o compara com as amostras para fornecer o RIN (RNA Integrity Number), que 

varia de 0 a 10, sendo 0 amostra totalmente degradada e 10 amostra totalmente 

íntegra. O RIN médio das amostras de RNA deste ensaio foi 8,7 ± 0,2. As 

amostras que apresentaram RIN<8,0 foram reextraídas.  

 

2.4. Síntese de DNA complementar (cDNA) fita simples 

 

 A síntese de DNA complementar (cDNA) fita simples por transcrição 

reversa (RT) foi realizada com o First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo 

Scientific), utilizando oligo (dT)18 como iniciador. A reação seguiu o protocolo do 

fabricante, e utilizou 5 μg do RNA total de cada amostra. Após o término da 

reação de síntese, foi efetuada a remoção das fitas molde de RNA através da 

digestão com 1 U da enzima RNase H de Escherichia coli (Fermentas) por 20 

minutos a 37 ºC. A seguir, adicionou-se 1 μL de EDTA (5 M, pH 8,0) a cada 

reação. As amostras foram precipitadas pela adição de 5 μL de acetato de sódio 
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(3 M, pH 5,2) e 125 μL de álcool etílico absoluto gelado, em um volume final de 

180 μL. A solução foi gentilmente homogeneizada e congelada a -20 ºC por, pelo 

menos, 24 horas. As amostras foram centrifugadas a 20000 g por 20 minutos, a 

4 °C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com 1 mL de álcool 

etílico 75% gelado. As amostras foram novamente centrifugadas a 20000 g por 

6 minutos, a 4 °C, descartando-se o sobrenadante. O precipitado foi seco em 

bomba à vácuo por 10 minutos e ressuspendido em 30 μL de água ultra-pura 

(livre de nucleases). As fitas de cDNA foram quantificadas em espectrofotômetro 

(NanoDrop®, Thermo Fisher Scientific) e armazenadas a -20 °C para realização 

do ensaio de qPCR. 

 

2.5. Teste de contaminação com DNA genômico 

 

 Devido à presença de 10% de DNA genômico (gDNA) co-purificado com 

o RNA total, foi realizado um teste de amplificação do gDNA em qPCR. Para tal, 

3 amostras de RNA total aleatoriamente escolhidas foram submetidas ao 

protocolo de síntese da fita de cDNA em duas condições: com ou sem a enzima 

transcriptase reversa (RT). Isto objetiva simular as condições reais do ensaio 

com amostras onde a fita de cDNA não foi sintetizada devido à ausência da 

enzima e a única fita-molde para a PCR é o gDNA.  

 Após a síntese da fita de cDNA, as amostras foram submetidas a reações 

de qPCR em aparelho ABI 7900HT Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems), com oligonucleotídeos para os genes GAPDH (Gliceraldeído 3-

Fosfato Desidrogenase), ACTB (β-actina citoplasmática) e FASN (Ácido graxo 

sintase) (Tabela 4.1), conforme reação descrita no item 2.6. Os resultados das 

reações de qPCR mostraram que apenas nas amostras em que a fita de cDNA 

foi sintetizada houve amplificação. Nas amostras sem a adição da enzima RT, o 

valor de Cq (ciclo de quantificação) foi maior que 30 para todos os genes e as 

curvas de dissociação mostraram formação de dímeros, de forma idêntica ao 

controle negativo. Isto mostra que o gDNA presente nas amostras de RNA total 

está degradado, e não acarretou em imprecisões na análise de expressão gênica 

via qPCR, permitindo a continuidade dos ensaios.  
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2.6. Ensaio de quantificação relativa pelo método PCR quantitativo 

 

 Os oligonucleotídeos utilizados nas reações de qPCR estão apresentados 

na Tabela 4.1. A especificidade desses oligonucleotídeos foi avaliada in silico, 

através da ferramenta Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/). Anteriormente ao ensaio de qPCR, foi realizada a padronização e 

validação dos oligonucleotídeos. Inicialmente, foi realizada uma titulação para 

definir as concentrações ideais de cada par de oligonucleotídeos. Depois, uma 

amostra média de cDNA (composta por quantidades iguais de cDNA de todos 

os tratamentos) foi diluída de forma seriada e amplificada com todos os 

oligonucleotídeos para verificar a eficiência da reação. Este passo é necessário 

para a validação do uso do método de quantificação relativa pelo método 2-ΔΔCt, 

pois demonstra que todos os genes são amplificados com a mesma eficiência, 

permitindo a normalização dos genes-alvo pelos genes normalizadores (LIVAK 

e SCHMITTGEN, 2001).  

 As reações de quantificação relativa foram conduzidas em aparelho ABI 

7900HT Real-Time PCR System (Applied Biosystems), em um volume final de 

12,5 µL, contendo 6,25 µL do reagente 2X KAPA SYBR® FAST qPCR Master 

Mix Universal (Kapa Biosystems), 0,25 µL de 50X ROX High (Kapa Biosystems), 

2,5 µL (1,25, 2,5 ou 3,75 µM) de cada oligonucleotídeo iniciador e 2,5 µL de 

cDNA. As condições de amplificação foram: 2 minutos a 50 ºC, 10 minutos a 95 

ºC e 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos e 60 ºC por 1 minuto. Após os ciclos de 

amplificação, foi adicionada uma etapa em temperatura crescente de 60 a 95 ºC 

para obtenção da curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para 

análise da especificidade da amplificação. Os resultados das reações foram 

analisados com o software RQ Manager 1.2.1 (Applied Biosystems) e os valores 

de Cq analisados pelo método 2-ΔΔCt (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001). 
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Tabela 4.1. Oligonucleotídeos utilizados para o ensaio de quantificação relativa 

Gene Descrição/ função do gene 
Sequência dos oligonucleotídeos 

 (5'→3'), F/R 

Amplicon 

size (bp) 

FASN1 Ácido graxo sintase/ lipogênese 
F:TGAAGGACCTTATCGCATTGC 

R:GCATGGGAAGCATTTTGTTGT 
96 

ACACA1 
Acetil coenzima A carboxilase alfa/ 

lipogênese 

F:GAGGAGGGAAGGGAATTAGGAA 

R:CCAAGTGGCGGGACTGTT 
129 

SREBP-12 
Proteína de ligação ao elemento de 

controle esterol 1/ fator de transcrição 

F:CATCCATCAACGACAAGATCGT 

R:CTCAGGATCGCCGACTTGTT 
82 

CPT1-A1 
Carnitina palmitoltransferase 1A/ β-

oxidação de ácidos graxos 

F:CCCTGAAAATGCTGCTTTCCTA 

R:TGGTGCCTGCAGAAAGTTTG 
69 

ACTB2 
β-actina citoplasmática/ mobilidade, 

estrutura e integridade celular 

F:GAGAGAGAAATTGTGCGTGACATC 

R:GCCATCTCCTGCTCGAAATC 
71 

GAPDH2 
Gliceraldeído 3-Fosfato Desidrogenase/ 

metabolismo de carboidratos 

F:GGATACACAGAGGACCAGGTTGT 

R:TTGCTGTATCCAAACTCATTGTCA 
143 

HPRT12 

Hipoxantina-guanina 

fosforibosiltransferase/ reciclagem de 

purinas 

F:GCAGTACAATCCAAAGATGGTGAA 

R:GCCGATATCCCACACTTCGA 
74 

1 Désert et al. (2008) 
2 Oligonucleotídeos desenhados pelo software Primer Express (Applied Biosystems) 

 

2.7. Escolha do gene normalizador  

 

 O método escolhido para análise dos dados de expressão gênica (2-ΔΔCt) 

exige a utilização de genes normalizadores. Tais genes são constitutivos e 

devem apresentar expressão estável entre tecidos e condições variadas. Para 

tal, os genes candidatos a normalização GAPDH, ACTB e HPRT1 (Hipoxantina-

guanina fosforibosiltransferase) foram utilizados no presente ensaio.   

 As taxas de expressão destes genes e suas possíveis combinações foram 

analisadas com os algoritmos GeNorm (VANDESOMPELE et al., 2002) e 

NormFinder (ANDERSEN, JENSEN e ØRNTOFT, 2004). O GeNorm calcula o 

M-value (Figura 4.2), que descreve a variação de um gene comparado com todos 

os outros genes candidatos para o banco de dados total. Os menores valores 

indicam os melhores candidatos à normalização. Já o NormFinder gera o 

Stability value (Figura 4.3), que também descreve a variação de um gene em 

relação aos outros, porém levando em consideração grupos (tratamentos), 

possibilitando a descrição das variações inter e intra-grupo. Ambos os algoritmos 

indicaram o uso das combinações H+A+G ou H+G como as melhores 

normalizações para o presente ensaio. 
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Figura 4.2 Estabilidade dos 3 genes candidatos a gene normalizador e suas 
possíveis combinações segundo o programa GeNorm. O eixo Y 
reflete os valores de M-value, onde os valores mais baixos indicam 
uma expressão mais estável. H+A+G = combinação dos 3 genes; 
H+G = combinação dos genes HPRT e GAPDH; A+H = combinação 
dos genes ACTB e HPRT; A+G = combinação dos genes ACTB e 
GAPDH. n=8. 

 

 

Figura 4.3 Estabilidade dos 3 genes candidatos a gene normalizador e suas 
possíveis combinações segundo o programa NormFinder. O eixo Y 
reflete os valores de variabilidade, onde os valores mais baixos 
indicam uma expressão mais estável. H+A+G = combinação dos 3 
genes; H+G = combinação dos genes HPRT e GAPDH; A+H = 
combinação dos genes ACTB e HPRT; A+G = combinação dos 
genes ACTB e GAPDH. n=8. 
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 Adicionalmente, os parâmetros de covariância dos 3 genes 

normalizadores e suas possíveis combinações foram analisados pelo 

procedimento PROC MIXED no software SAS 9.3 (Statistical Analysis System, 

SAS Inc., NY), utilizando tratamento como efeito fixo e a repetição biológica 

como efeito aleatório. Os resultados da análise da variância (Tabela 4.2) 

demonstraram que a combinação H+G apresenta as menores variâncias tanto 

de resíduo quanto de repetição nas situações avaliadas. Portanto, esta 

combinação foi escolhida para a normalização dos dados de expressão gênica 

pelo método 2-ΔΔCt. 

 

Tabela 4.2. Resultado da análise de estabilidade com modelo linear misto para 
cada gene nas duas linhagens estudadas. 

 ACTB HPRT GAPDH A+H1 H+G1 A+G1 H+A+G1 

 Crescimento rápido – 28 dias 

P-valor 0,402 0,243 <0,001 0,898 0,262 0,026 0,276 

Variância repetições 0 0 0,03461 0 0 0 0 

Variância resíduo 0,187 0,145 0,030 0,144 0,061 0,069 0,078 

 Crescimento rápido – 42 dias 

P-valor 0,397 0,050 0,284 0,162 0,204 0,379 0,242 

Variância repetições 0,002 0,010 0,043 0,003 0,004 0,007 <0,001 

Variância resíduo 0,118 0,086 0,054 0,095 0,050 0,060 0,063 

 Crescimento lento – 28 dias 

P-valor 0,347 0,192 0,108 0,945 0,926 0,195 0,630 

Variância repetições 0,050 0,076 0,003 0,049 0,032 0,024 0,032 

Variância resíduo 0,140 0,087 0,071 0,108 0,062 0,089 0,083 

 Crescimento lento – 42 dias 

P-valor 0,003 0,003 0,767 0,001 0,225 0,263 0,045 

Variância repetições 0,010 0,040 0 0,022 0 0 0 

Variância resíduo 0,059 0,065 0,096 0,049 0,057 0,056 0,052 
1H+A+G = combinação dos 3 genes; H+G = combinação dos genes HPRT e GAPDH; A+H = 
combinação dos genes ACTB e HPRT; A+G = combinação dos genes ACTB e GAPDH. 

 

2.8. Análise de hormônios plasmáticos pelo método ELISA 

 

 Para a análise dos hormônios plasmáticos triiodotironina (T3) e tiroxina 

(T4) foram coletadas amostras de sangue da veia jugular de 1 ave/repetição 

(n=8), aos 28 e 42 dias de idade. Foram utilizadas seringas de 5 mL com agulhas 

de 25x0,70 mm previamente heparinizadas. À medida que foram coletadas, as 
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amostras de sangue foram dispensadas em tubos do tipo Vacutainer® contendo 

heparina, e mantidas em gelo até a centrifugação, que ocorreu dentro de 2 horas. 

As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 20 minutos a 4 ºC, e o plasma 

dividido em alíquotas, congeladas individualmente a -70 ºC para posterior 

análise.  

 As concentrações dos hormônios T3 e T4 foram avaliadas via teste de 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), baseado em uma reação da 

amostra com anticorpo específico para cada hormônio, gerando um produto 

passível de quantificação por colorimetria. Para tal foram utilizados os kits Total 

Triiodothyronine (tT3) AccuBind ELISA e Total Thyroxine (tT4) AccuBind ELISA 

(Monobind Inc.), e o teste seguiu o protocolo do fabricante. Em cada placa, foram 

aplicados padrões para gerar uma curva-padrão para conversão dos valores de 

absorbância em concentração (ng/mL). A absorbância foi lida a 450 nm, e os 

valores de absorbância de cada amostra foram convertidos para a concentração 

plasmática (ng/mL) dos hormônios T3 e T4. Ao final, foi calculada a relação entre 

as concentrações dos hormônios T4 e T3 (relação T4/T3). 

  

2.9 Análise de composição de carcaça 

 

 Aos 43 dias de idade, uma ave por repetição foi selecionada 

aleatoriamente para análise de composição da carcaça. Após jejum de 15 horas, 

as aves foram insensibilizadas por inalação de CO2, abatidas por deslocamento 

cervical e congeladas inteiras. As aves foram descongeladas a temperatura 

ambiente por 14 horas para serem tomadas medidas de composição corporal 

em equipamento de densitometria (DXA, GE Lunar Prodigy Advance, Madison, 

EUA), utilizando o modo de leitura para o corpo inteiro infantil no software 

LUNAR encore (versão 8.10.027). Este equipamento utiliza uma fonte de raios-

X constante, produzindo feixe de radiação de dupla energia. As estimativas de 

massa de gordura e massa proteica são baseadas na extrapolação da relação 

de atenuação de tecidos moles dos raios-X de dupla energia, nos pixels não 

contendo tecido ósseo. Os raios-X de dupla energia são produzidos por tubo de 

raios-X com um ânodo estacionário tungstênio (SCAFOGLIERI et al., 2011). O 

software realiza cálculos das atenuações diferenciais e apresenta os dados: 

percentual de gordura corporal (%), massa de gordura corporal (g), massa 
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proteica corporal (proteína + água) (g), conteúdo mineral ósseo (g), densidade 

mineral óssea (g/cm2), e peso corporal total (g).  

 

2.10. Análise estatística 

 

 Todas as variáveis foram testadas quanto às pressuposições da ANOVA 

e, quando necessário, valores discrepantes foram retirados da análise. Os dados 

de cada uma das linhagens utilizadas foram analisados separadamente, sendo 

denominados Experimento I (crescimento rápido – Cobb500) e Experimento II 

(crescimento lento – Label Rouge). Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o PROC MIXED do SAS 9.3 (Statistical Analysis System, 

SAS Inc., NY). Para cada variável foi realizada a análise one-way ANOVA, com 

efeito fixo de tratamento. Para as variáveis massa de gordura corporal, massa 

proteica corporal e conteúdo mineral ósseo, o peso total foi incluído no modelo 

como covariável. Diferenças entre os tratamentos pelo teste F foram 

consideradas significativas (P<0,05) ou tendências (P<0,10).  

 

3. Resultados 

 

3.1 Experimento I – frangos de corte de crescimento rápido (Cobb) 

 

3.1.1 Efeito da restrição energética (22 a 42 dias de idade) 

 

 A restrição energética (Figura 4.4) não afetou a expressão dos genes 

SREBP-1, FASN e ACACA (P>0,10). Por outro lado, foi encontrada tendência 

de aumento (50%) na expressão do gene CPT1-A (P<0,10) nas aves restritas 

em relação às aves do tratamento controle.  
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Figura 4.4. Variação na expressão gênica hepática nas aves de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas à restrição energética em comparação às 
aves alimentadas ad libitum (FC=1). A abcissa esquerda refere-se 
ao log2 fold-change e indica o erro padrão da média. A escala do 
fold-change (FC) foi incluída no eixo direito. A diferença entre os 
tratamentos controle e restrito está indicado por ** (P<0,05) ou * 
(P<0,10). FASN = Ácido graxo sintase; ACACA = Acetil coenzima A 
carboxilase alfa; SREBP-1 = Proteína de ligação ao elemento de 
controle esterol 1; CPT1-A = Carnitina palmitoltransferase 1A. n=8. 

 

 As concentrações plasmáticas de T3 e T4 foram semelhantes entre as 

aves do controle e restritas (Figura 4.5), apesar da tendência de aumento 

(P<0,10) na relação T4/T3 (14,2 e 23,0 para controle e restrito, respectivamente). 

 

    

Figura 4.5. Concentração plasmática dos hormônios triiodotironina – T3 (A) e 
tiroxina – T4 (B) e relação T4/T3 (C) em aves da linhagem de 
crescimento rápido (Cobb) submetidas à restrição energética em 
comparação às aves alimentadas ad libitum. Os valores estão 
apresentados como média ± EPM (erro padrão da média). A 
diferença entre os tratamentos controle e restrito está indicado por 
** (P<0,05) ou * (P<0,10). n=8. 

 

A B C 
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 O peso corporal das aves (43 dias) energeticamente restritas foi menor 

em relação ao tratamento controle (P<0,01) (Tabela 4.3). Foi verificada 

tendência de diminuição da massa de gordura corporal (P<0,10), e diminuição 

na massa proteica (P<0,05) e no conteúdo mineral ósseo (P<0,01). 

 
Tabela 4.3. Composição de carcaça das aves de linhagem de crescimento rápido 

(Cobb) submetidas ou não à restrição energética1 aos 43 dias de 
idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

(tratamento) 

P valor 
(peso total) 

Peso total (g) 3592 2850 119,1 <0,01  

Massa de gordura (g)3 493 287 37,8 0,079 <0,01 

Massa proteica (g)2, 3 3060 2528 83,8 0,027 <0,01 

Conteúdo mineral ósseo (g)3 39,2 35,9 1,24 <0,01 0,019 

1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2Corresponde a massa de proteína + água corporal. 
3O peso total foi incluído como covariável no modelo. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=6 

 

3.1.2 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 42 dias de idade). 

 

 A restrição alimentar quantitativa (Figura 4.6A) ocasionou aumento 

(P<0,05) de 2 vezes na expressão dos genes ligados à lipogênese (FASN, 

ACACA e SREBP-1) e diminuição (P<0,05) de 4 vezes no gene CPT1-A. Após a 

realimentação (Figura 4.6B), não foi encontrada diferença (P>0,10) na expressão 

dos genes lipogênicos (FASN, ACACA e SREBP-1), enquanto a expressão do 

gene CPT1-A apresentou tendência de aumento na casa dos 40% (P<0,10). 
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Figura 4.6. Variação na expressão gênica hepática nas aves de crescimento 
rápido (Cobb) submetidas à restrição quantitativa em comparação 
às aves alimentadas ad libitum (FC=1). (A) 28 dias (final do período 
de restrição alimentar); (B) 42 dias (final do período de 
realimentação). A abcissa esquerda refere-se ao log2 fold-change e 
indica o erro padrão da média. A escala do fold-change (FC) foi 
incluída no eixo direito. A diferença entre os tratamentos controle e 
restrito está indicado por ** (P<0,05) ou * (P<0,10). FASN = Ácido 
graxo sintase; ACACA = Acetil coenzima A carboxilase alfa; SREBP-
1 = Proteína de ligação ao elemento de controle esterol 1; CPT1-A = 
Carnitina palmitoltransferase 1A. n=8. 

 

 Em relação às concentrações plasmáticas de hormônios tireoideanos, foi 

observada tendência de aumento do T3 (P<0,10) aos 28 dias nas aves restritas 

(Figura 4.7). Aos 42 dias, após duas semanas de realimentação, os parâmetros 

hormonais não diferiram do controle (P>0,10). 

 As aves quantitativamente restritas apresentaram, aos 43 dias de idade, 

menor peso corporal (P<0,01) em relação ao controle (Tabela 4.4). As massas 

de gordura (P>0,10) e proteína (P>0,10) e o conteúdo mineral ósseo (P<0,10) 

não foram alterados nas aves restritas após a realimentação. 

 

A B 
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Figura 4.7. Concentração plasmática dos hormônios triiodotironina – T3 (A) e 

tiroxina – T4 (B) e relação T4/T3 (C) em aves da linhagem de 
crescimento rápido (Cobb) submetidas à restrição quantitativa em 
comparação às aves alimentadas ad libitum. Os valores estão 
apresentados como média ± EPM (erro padrão da média). 28 = 28 
dias (final da restrição alimentar); 42 = 42 dias (final da 
realimentação. A diferença entre os tratamentos controle e restrito 
está indicado por ** (P<0,05) ou * (P<0,10). n=8. 

 

Tabela 4.4. Composição de carcaça das aves de linhagem de crescimento rápido 
(Cobb) submetidas ou não à restrição alimentar quantitativa1 aos 
43 dias de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

(tratamento) 

P valor 
(peso total) 

Peso total (g) 3592 3043 95,9 <0,01  

Massa de gordura (g)3 493 391 26,8 0,370 <0,01 

Massa proteica (g)2, 3 3060 2617 75,9 0,430 <0,01 

Conteúdo mineral ósseo (g)3 39,2 34,3 1,13 0,636 <0,01 

1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2Corresponde a massa de proteína + água corporal. 
3O peso total foi incluído como covariável no modelo. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=6 

A B 

C 
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3.2 Experimento II – frangos de corte de crescimento lento (Label Rouge) 

 

3.2.1 Efeito da restrição energética (22 a 42 dias de idade) 

 

 A restrição energética (Figura 4.8) aumentou em mais de 2 vezes a 

expressão dos genes FASN (P<0,05) e ACACA (P<0,05). Por outro lado, a 

expressão dos genes SREBP-1 e CPT1-A não diferiu do controle (P>0,10).  

 

 

Figura 4.8. Variação na expressão gênica hepática nas aves de crescimento 
lento (Label Rouge) submetidas à restrição energética em 
comparação às aves alimentadas ad libitum (FC=1). A abcissa 
esquerda refere-se ao log2 fold-change e indica o erro padrão da 
média. A escala do fold-change (FC) foi incluída no eixo direito. A 
diferença entre os tratamentos controle e restrito está indicado por 
** (P<0,05) ou * (P<0,10). FASN = Ácido graxo sintase; ACACA = 
Acetil coenzima A carboxilase alfa; SREBP-1 = Proteína de ligação 
ao elemento de controle esterol 1; CPT1-A = Carnitina 
palmitoltransferase 1A. n=8. 

 

 A dosagem de T3 não sofreu alteração (P>0,10), enquanto os níveis do 

hormônio T4 foram maiores (P<0,05) em resposta à restrição energética (Figura 

4.9), fazendo com que a relação T4/T3 aumentasse (P<0,05) de 8,4 (controle) 

para 12,5 (restrito). 
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Figura 4.9. Concentração plasmática dos hormônios triiodotironina – T3 (A) e 
tiroxina – T4 (B) e relação T4/T3 (C) em aves da linhagem de 
crescimento lento (Label Rouge) submetidas à restrição energética 
em comparação às aves alimentadas ad libitum. Os valores estão 
apresentados como média ± EPM (erro padrão da média). A 
diferença entre os tratamentos controle e restrito está indicado por 
** (P<0,05) ou * (P<0,10). n=8. 

 

 As aves energeticamente restritas apresentaram menor peso corporal 

(P<0,01) em relação àquelas alimentadas ad libitum (Tabela 4.5). Por outro lado, 

a massa de gordura (P>0,10) e a massa proteica (P>0,10) não foram 

modificadas em função da restrição alimentar. Já o conteúdo mineral ósseo foi 

alterado em função na restrição energética (P<0,01). 

 

Tabela 4.5. Composição de carcaça das aves de linhagem de crescimento lento 
(Label Rouge) submetidas ou não à restrição energética1 aos 43 dias 
de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

(tratamento) 

P valor 
(peso total) 

Peso total (g) 1896 1518 61,5 <0,01  

Massa de gordura (g)3 255 167 14,6 0,316 <0,01 

Massa proteica (g)2, 3 1611 1327 47,6 0,727 <0,01 

Conteúdo mineral ósseo (g)3 31,1 24,5 1,29 <0,01 <0,01 

1Restrição energética = Energia Metabolizável restrita em 30% até os 43 dias de idade, com 
consumo equiparado ao controle. 
2Corresponde a massa de proteína + água corporal. 
3O peso total foi incluído como covariável no modelo. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=6 

 

 

A B C 
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3.2.2 Efeito da restrição alimentar quantitativa (22 a 28 dias de idade) e da 

realimentação (29 a 42 dias de idade). 

 

 A restrição alimentar quantitativa (Figura 4.10A) ocasionou aumento na 

expressão das enzimas relacionadas à lipogênese (FASN, ACACA) (P<0,05), 

tendência de aumento do fator de transcrição SREBP-1 (P<0,10) e diminuição 

na expressão do gene CPT1-A (P<0,05). Aos 42 dias de idade, após o período 

de realimentação (Figura 4.10B), a expressão de todos os genes estudados não 

diferiu do controle (P>0,10). 

 

 

Figura 4.10 Variação na expressão gênica hepática nas aves de crescimento 
lento (Label Rouge) submetidas à restrição quantitativa em 
comparação às aves alimentadas ad libitum (FC=1). (A) 28 dias (final 
do período de restrição alimentar); (B) 42 dias (final do período de 
realimentação). A abcissa esquerda refere-se ao log2 fold-change e 
indica o erro padrão da média. A escala do fold-change (FC) foi 
incluída no eixo direito. A diferença entre os tratamentos controle e 
restrito está indicado por ** (P<0,05) ou * (P<0,10). FASN = Ácido 
graxo sintase; ACACA = Acetil coenzima A carboxilase alfa; SREBP-
1 = Proteína de ligação ao elemento de controle esterol 1; CPT1-A = 
Carnitina palmitoltransferase 1A. n=8. 

 

 A restrição alimentar quantitativa (Figura 4.11) ocasionou diminuição de 

20% nos níveis plasmáticos de T4 (P<0,05) e tendência de diminuição de 30% 

na relação T4/T3 (P<0,10). Após o período de realimentação, aos 42 dias, a 

concentração plasmática do T3 apresentou tendência de diminuição (P<0,10), 

ocasionando aumento de 40% na relação T4/T3 (P<0,05) nas aves restritas. 

 A restrição alimentar quantitativa diminuiu o peso corporal das aves 

(P<0,05) aos 43 dias de idade (Tabela 4.6). Foi verificada, em comparação às 

A B 
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aves alimentadas ad libitum, tendência de aumento na massa de gordura 

corporal (P<0,10) e diminuição na massa proteica corporal (P<0,05) das aves 

quantitativamente restritas após o período de realimentação. 

 

   

 
Figura 4.11. Concentração plasmática dos hormônios triiodotironina – T3 (A) e 

tiroxina – T4 (B) e relação T4/T3 (C) em aves da linhagem de 
crescimento lento (Label Rouge) submetidas à restrição 
quantitativa em comparação às aves alimentadas ad libitum. Os 
valores estão apresentados como média ± EPM (erro padrão da 
média). 28 = 28 dias (final da restrição alimentar); 42 = 42 dias (final 
da realimentação. A diferença entre os tratamentos controle e 
restrito está indicado por ** (P<0,05) ou * (P<0,10). n=8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 
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Tabela 4.6. Composição de carcaça das aves de linhagem de crescimento lento 
(Label Rouge) submetidas ou não à restrição alimentar 
quantitativa1 aos 43 dias de idade. 

Variável Controle Restrito EPM4 P valor 

(tratamento) 

P valor 
(peso total) 

Peso total (g) 1896 1717 40,7 0,019  

Massa de gordura (g)3 255 274 10,7 0,051 0,380 

Massa proteica (g)2, 3 1611 1418 38,3 0,049 <0,01 

Conteúdo mineral ósseo (g)3 31,1 25,0 1,32 0,101 <0,01 

1Restrição quantitativa = restrição de 70%, ou seja, as aves restritas ingeriram apenas 30% da 
quantidade de ração consumida pelo grupo controle durante 7 dias, seguido de realimentação 
ad libitum até os 43 dias de idade. 
2Corresponde a massa de proteína + água corporal. 
3O peso total foi incluído como covariável no modelo. 
4EPM = Erro Padrão da Média 
n=6 

 

4. Discussão 

 

 A expressão gênica hepática e as concentrações plasmáticas dos 

hormônios tireoideanos foram modificados em resposta aos programas de 

restrição alimentar. Além disso, foi observada diferença na resposta quando os 

tratamentos foram aplicados a frangos de grupos genéticos distintos.  

 

4.1 Restrição energética 

 

 Diversos genes estão envolvidos no processo de síntese e deposição de 

lipídeos em frangos de corte, sendo estes regulados de forma coordenada por 

vários efetores nutricionais e hormonais (DESVERGNE, MICHALIK e WAHLI, 

2006; YANG et al., 2010). Os hormônios tireoideanos são correlacionados com 

o controle do metabolismo, regulando o gasto de energia dos animais (MULLUR, 

LIU e BRENT, 2014). No presente estudo, o aumento na relação T4/T3 sugere 

menores níveis circulantes da forma ativa do hormônio tireoideano, o que resulta 

em uma diminuição da taxa metabólica das aves energeticamente restritas em 

ambas as linhagens.  

 A variação na expressão gênica hepática decorrente da restrição 

energética não foi igual nas duas linhagens. Enquanto nas aves de crescimento 

rápido aumentou a expressão do gene CPT1, nas aves de crescimento lento 

ocorreu aumento da expressão dos genes ligados à lipogênese. A diferença 
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entre as duas linhagens na resposta a esta restrição pode estar relacionada às 

diferenças metabólicas decorrentes da diferença na taxa de crescimento (ver 

Apêndice C).  

 Aves de linhagens de crescimento rápido são mais eficientes na 

deposição de proteínas e lipídeos em comparação àquelas de crescimento lento 

(LOPEZ e LEESON, 2005), e foi estimado que 85-90% do ganho em eficiência 

é devido ao melhoramento genético (HAVENSTEIN, FERKET e QURESHI, 

2003a). Campos et al. (2016) verificaram que frangos de crescimento rápido 

apresentam turnover do carbono aumentando nos tecidos muscular e hepático, 

o que implica na necessidade de maior aporte de nutrientes para o crescimento 

tecidual destas aves. Assim, a menor deposição lipídica observada neste 

trabalho nas aves restritas é reflexo do menor aporte de energia na dieta 

(LONGO et al., 1999; FERREIRA et al., 2015), e da utilização de lipídeos como 

fonte de energia, o que está de acordo com a indução do gene CPT1-A no tecido 

hepático. A enzima carnitina palmitoil-transferase 1A (CPT1-A) catalisa a 

formação de cadeias de acilcarnitina, permitindo o transporte dos ácidos graxos 

para o interior da mitocôndria, onde são rapidamente oxidados (YANG et al., 

2010). Portanto, a CPT1-A é considerada controladora do fluxo de entrada dos 

ácidos graxos na mitocôndria, e de sua taxa de oxidação (HONDA et al., 2015). 

 Linhagens de crescimento lento apresentam baixa capacidade genética 

de deposição de proteína (BATES e MILLWARD, 1981; HAVENSTEIN, FERKET 

e QURESHI, 2003b) e menor turnover de carbono corporal (CAMPOS et al., 

2016), fazendo com que necessitem de menor aporte nutricional diário para 

manter seu desenvolvimento. As aves energeticamente restritas chegaram aos 

42 dias com peso corporal 20% menor do que as aves do controle, mostrando 

que a restrição na energia da dieta alterou sua taxa de crescimento (ver 

Apêndice C), porém não alterou a massa corporal de gordura. A indução 

observada da expressão hepática dos genes lipogênicos pode explicar este fato. 

Acetil carboxilase alfa (ACACA) é a enzima limitante da taxa de biossíntese de 

ácidos graxos por catalisar a conversão de acetil-CoA em malonil-CoA, que é a 

primeira etapa da síntese de ácidos graxos (YANG et al., 2010). Já a Ácido graxo 

sintase (FASN) é um complexo multienzimático que realiza a elongação da 

cadeia de carbonos do ácido graxo e, assim, é responsável pelo controle do 

processo (O´HEA e LEVEILLE, 1968). O menor peso corporal das aves restritas 
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provavelmente diminuiu gastos diários de energia com mantença (LOPEZ e 

LEESON, 2005). O fato de que os frangos de crescimento lento não foram 

geneticamente selecionados para alta deposição proteica, pode sugerir que a 

proteína ingerida está sendo degradada, e suas cadeias carbônicas utilizadas 

para síntese de lipídeos no fígado, visando manter estáveis as reservas 

energéticas corporais. 

 A indução da expressão das enzimas lipogênicas nas aves de 

crescimento lento submetidas à restrição energética aparentemente não foi 

mediada pelo fator de transcrição SREBP-1 (Proteína de ligação ao elemento de 

controle esterol 1), como ocorre na maioria dos estudos (DESÉRT et al., 2008; 

PROSZKOWIECZ-WEGLARZ et al., 2009; WANG et al., 2009; YANG et al., 

2010). De forma semelhante ao nosso estudo, diferenças na expressão de 

alguns genes lipogênicos encontradas em duas linhagens selecionadas pela 

gordura abdominal não foram acompanhadas por diferenças no fator de 

transcrição SREBP-1 (ASSAF et al., 2004). O SREBP-1, é considerado o maior 

responsável pela regulação dos genes envolvidos na biossíntese de ácidos 

graxos e estimula diretamente a transcrição dos genes ACACA e FASN 

(DESVERGNE, MICHALIK e WAHLI, 2006). É provável que outro fator de 

transcrição esteja mediando esta indução, talvez por uma condição específica 

criada pela restrição nestas aves, ou por diferenças genéticas existentes nesta 

linhagem. Por exemplo, o fator de transcrição LXR (Liver X receptor) foi capaz, 

in vitro, de induzir a transcrição da FASN, sem alterações na expressão do 

SREBP-1 (JOSEPH et al., 2002), demonstrando um mecanismo de interação 

entre os metabolismos de ácidos graxos e do colesterol.  

 

4.2 Restrição alimentar quantitativa 

 

 Nas duas linhagens estudadas, a restrição alimentar quantitativa levou ao 

aumento da indução da expressão gênica do fator de transcrição SREBP-1 e das 

enzimas lipogênicas ACACA e FASN. A regulação coordenada destes três 

genes foi mais evidente nas aves de crescimento rápido, visto que, nos frangos 

de crescimento lento, foi detectada apenas tendência de aumento na expressão 

do gene SREBP-1. Quando ocorre indução à lipogênese, a via de oxidação 

mitocondrial normalmente é reprimida (DÉSERT et al., 2008; YANG et al., 2010). 
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Este efeito foi verificado no presente trabalho, já que a expressão gênica da 

transferase CPT1-A foi diminuída pela restrição alimentar quantitativa. 

 Esta regulação coordenada entre lipogênese e oxidação via sinais 

nutricionais e hormonais em frangos foi descrita a partir de estudos que 

analisaram a transição entre jejum e alimentação (PROSZKOWIECZ-WEGLARZ 

et al., 2009; DÉSERT et al., 2008; FANG et al., 2014; HONDA et al., 2015). Estes 

estudos mostraram que, durante o jejum alimentar, ocorre repressão da 

lipogênese e indução da β-oxidação, diretamente correlacionados com a 

diminuição da concentração plasmática de triiodotironina e da insulina, como 

resposta de curto prazo a privação de alimento. Porém, no presente trabalho, a 

restrição alimentar quantitativa provocou efeito contrário nestas variáveis. De 

fato, a expressão de genes ligados à lipogênese em matrizes foi inibida ou 

induzida em resposta à restrição alimentar, dependendo da idade e da fase 

reprodutiva das aves (RICHARDS et al., 2003). Em frangos, restrição alimentar 

quantitativa idêntica à aplicada no presente trabalho ocasionou indução da 

expressão gênica de enzimas e transportadores na mucosa do jejuno, de forma 

a aumentar a capacidade de captação de nutrientes pelo animal (DUARTE et al., 

2011). Neste sentido, a indução da expressão dos genes ligados à lipogênese 

pode ter ocorrido para maximizar a utilização dos substratos disponíveis para 

síntese de ácidos graxos para manter os níveis mínimos de depósito de lipídeos 

no organismo.  

 As modificações encontradas nas concentrações plasmáticas dos 

hormônios T3 e T4 reforçam esta hipótese, visto que os hormônios tireoideanos, 

apesar de atuar diretamente na promoção da lipólise, atuam indiretamente na 

lipogênese por meio de fatores de transcrição como o SREBP-1 e LXR 

(MULLUR, LIU e BRENT, 2014), induzindo a transcrição da enzima ACACA 

(HILLGARTNER, CHARRON e CHESNUT, 1997). A indução da lipogênese via 

hormônios tireoideanos ocorre quando há necessidade de restaurar os estoques 

de energia no organismo como um todo, após o consumo de grandes 

quantidades das reservas lipídicas corporais (OPPENHEIMER et al., 1991). Este 

comportamento foi verificado em matrizes submetidas a um programa de 

alimentação do tipo skip-a-day, que apresentaram indução da expressão gênica 

de ACACA e FASN (BEER et al., 2007), e aumento na concentração plasmática 

de T3 (BEER et al., 2008), quando comparadas com aves alimentadas ad libitum.   
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 Outra hipótese para o resultado encontrado é a modificação na 

adiponectina, hormônio sintetizado no adipócito, que atua como sinalizador dos 

estoques de energia do organismo, e induz a oxidação de ácidos graxos em 

vários tecidos (HENDRICKS et al., 2009). Após 10 dias de restrição alimentar 

quantitativa, o acúmulo de gordura no tecido adiposo abdominal e a expressão 

gênica da adiponectina foram menores do que o controle (TAHMOORESPUR et 

al., 2010), concordando com a inibição da β-oxidação e indução à lipogênese 

encontrada neste trabalho. 

 Após a realimentação, não foram encontradas diferenças na expressão 

dos genes ligados à lipogênese entre as aves restritas ou não. Nas aves de 

crescimento rápido, apesar do peso corporal ser 15% menor, a composição da 

carcaça não foi alterada, de forma semelhante a trabalho anterior (BUTZEN et 

al., 2015). Sabendo que a seleção genética é responsável por 85-90% na 

melhoria dos índices de crescimento e deposição proteica das linhagens 

modernas (HAVENSTEIN, FERKET e QURESHI, 2003a), e que a expressão da 

enzima CPT1-A foi induzida após a realimentação nas aves de crescimento 

rápido, é possível inferir que o crescimento tecidual pós-restrição visa, 

primeiramente, cumprir o potencial genético de deposição proteica. Por outro 

lado, as aves de crescimento lento submetidas à restrição alimentar depositaram 

mais lipídeos e menos massa proteica na carcaça do que as aves alimentadas 

ad libitum. Assim, o baixo turnover de carbono corporal (CAMPOS et al., 2016) 

aliado a menor capacidade de deposição proteica fizeram com que o ganho 

compensatório durante a realimentação ocorresse principalmente no tecido 

adiposo, em detrimento de deposição de tecido muscular nas aves de 

crescimento lento.  

 

5. Conclusões 

 

 Os resultados deste trabalho mostraram que a restrição alimentar 

modificou a expressão de alguns genes ligados à lipogênese e à β-oxidação no 

tecido hepático de frangos de corte em crescimento. Além disso, os dados 

apresentados fornecem evidências sobre a relação entre expressão de genes 

lipogênicos hepáticos e a deposição de lipídeos na carcaça de frangos de corte, 
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além de demonstrar modificações na programação genética de deposição 

tecidual em função da velocidade de crescimento em frangos de corte.  
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CAPÍTULO 5 – Considerações finais 

 

 A hipótese testada neste projeto se baseou na existência de uma inter-

relação microbiota-hospedeiro. Na tentativa de demonstrá-la, duas linhagens 

com velocidades de crescimento distintas foram submetidas aos mesmos 

tratamentos experimentais, e respostas da microbiota intestinal e do animal 

avaliadas.   

 Os dados apresentados neste trabalho confirmam a existência de uma 

especificidade da microbiota para cada hospedeiro, sugerindo que o hospedeiro 

exerce pressão de seleção genética sobre o ecossistema microbiano intestinal, 

provavelmente através de alterações na capacidade do sistema imune, para 

promover determinadas cepas. A existência de correlações genéticas entre 

hospedeiro e grupos bacterianos específicos remete à duas possibilidades 

futuras: seleção de animais imunologicamente mais resistentes a infecções por 

determinados grupos bacterianos, ou seleção de animais que contemplem uma 

microbiota mais eficiente e, por consequência, características produtivas 

superiores.  

 As evidências da literatura e do presente trabalho mostram também que 

as inter-relações microbiota-hospedeiro podem ser determinantes para o 

desempenho produtivo de frangos de corte, apesar de ainda não se ter 

estabelecido quais são os microrganismos chaves nesta relação, e como se dá 

este processo. A partir deste fato, a relação microbiota-linhagem deve ser melhor 

investigada, utilizando, por exemplo, técnicas como inoculação de bactérias 

específicas ou transplante das comunidades complexas, visando modificar o 

crescimento da ave e a composição corporal via microbiota. Se esta hipótese for 

verdadeira, abre-se um precedente para utilizar aditivos, como probióticos, para 

manipulação da deposição de gordura, parâmetro importante para a qualidade 

do produto final da indústria avícola. 

 Outra possibilidade é investigar estas relações em outros modelos 

animais, como matrizes ou poedeiras, com ciclo de produção mais longo e nas 

quais a aplicação de regimes de restrição alimentar é corriqueiro, para evitar a 

deposição excessiva de gordura na carcaça. Estes modelos permitiriam realizar 

períodos de restrição/realimentação maiores, e uma análise mais prolongada da 

eficácia de um transplante de microbiota, por exemplo. 
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 Ao mesmo tempo, os programas de restrição também modificaram alguns 

processos metabólicos do animal. As alterações na expressão gênica hepática 

de genes lipogênicos e oxidativos não foram idênticas nas duas linhagens 

estudadas, e estas modificações puderam ser diretamente relacionadas com a 

deposição tecidual nestas aves. Sabendo que a microbiota intestinal de diversas 

espécies tem sido indicada como responsável por alterações na relação 

gordura:proteína corporal, os dados aqui apresentados geram uma evidência de 

que os mecanismos hepáticos envolvidos com o metabolismo energético podem 

responder à estímulos da microbiota intestinal e intermediar este processo. 

 Finalmente, a observação do comportamento hiperfágico nas aves 

quantitativamente restritas durante a realimentação gera inferências sobre o 

mecanismo responsável pela alta taxa de crescimento das aves geneticamente 

melhoradas. A melhoria expressiva na conversão alimentar das aves de 

crescimento lento durante a realimentação, que ficou próxima do índice das aves 

de crescimento rápido ad libitum é um indício que a ocorrência de hiperfagia é 

determinante para melhoria de desempenho. Assim, a maior capacidade de 

ingestão de alimento das linhagens geneticamente selecionadas pode ser 

responsável pelo melhor desempenho destas aves. Por outro lado, a deposição 

na carcaça destes nutrientes consumidos durante a hiperfagia mostrou-se 

dependente da programação genética da linhagem, visto que as aves de 

crescimento lento apresentaram maior quantidade de gordura na carcaça após 

a realimentação, fato não verificado nas aves de crescimento rápido. Diante 

disto, estudos mais aprofundados sobre o consumo alimentar e seus 

mecanismos de controle devem ser realizados, visando elucidar este processo. 
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Apêndice A. Resultados preliminares do sequenciamento de amplicons de 16S de amostras de conteúdo e muco de íleo 

aos 21 dias de idade. 

       

Figura 1A. Composição da microbiota de íleo das aves de crescimento rápido (Cobb500TM) para os níveis taxonômicos filo, classe, 
ordem, família e gênero. Dados obtidos pelo sequenciamento de amplicons das regiões hipervariáveis V2-V3 do gene 
16S rRNA na plataforma de nova geração MiSeqTM System (Illumina). (A) Mucosa de íleo; (B) Conteúdo de íleo. 
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Figura 2A. Composição da microbiota de íleo das aves de crescimento lento (Label Rouge) para os níveis taxonômicos filo, classe, 
ordem, família e gênero. Dados obtidos pelo sequenciamento de amplicons das regiões hipervariáveis V2-V3 do gene 
16S rRNA na plataforma de nova geração MiSeqTM System (Illumina). (A) Mucosa de íleo; (B) Conteúdo de íleo.  
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Apêndice B. Número de cópias do gene 16S rRNA para os grupos 

estudados. 

 

Tabela 1B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes ao gênero Enterococcus. 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Enterococcus casseliflavus 1 5 

Enterococcus faecalis 6 4 

Enterococcus faecium 4 6 

Enterococcus hirae 1 6 

Enterococcus mundtii 1 6 

Total de genomas 13  

Total de espécies 5  

Média ± DP 5,0 ± 1,0  

Coeficiente de variação 20,0%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 

   

Tabela 2B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes à família Enterobacteriaceae. 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Buchnera aphidicola 13 1 

Cedecea neteri 1 7 

Citrobacter amalonaticus 1 7 

Citrobacter freundii 1 8 

Citrobacter koseri 1 7 

Citrobacter rodentium 1 7 

Cronobacter sakazakii 4 7 

Cronobacter turicensis 1 7 

Dickeya dadantii 3 7 

Dickeya zeae 1 7 

Edwardsiella ictaluri 1 8 

Edwardsiella piscicida 1 8 

Edwardsiella tarda 3 8 

Enterobacter aerogenes 2 8 

Enterobacter asburiae 1 7 

Enterobacter cloacae 5 7,8 

Enterobacter lignolyticus 1 7 

Enterobacter sacchari 1 7 

Erwinia amylovora 2 7 

Erwinia billingiae 1 7 

Erwinia carotovora 1 7 

Erwinia pyrifoliae 2 7 
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Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Erwinia tasmaniensis 1 7 

Escherichia albertii 1 7 

Escherichia coli 62 7 

Escherichia fergusonii 1 7 

Hafnia alvei 1 8 

Klebsiella michiganensis 1 9 

Klebsiella oxytoca 2 8 

Klebsiella pneumoniae 9 8 

Klebsiella variicola 1 8 

Kluyvera intermedia 1 7 

Pantoea ananatis 4 7 

Pantoea rwandensis 1 7 

Pantoea vagans 1 7 

Pectobacterium carotovorum 2 7 

Pectobacterium wasabiae 1 7 

Photorhabdus asymbiotica 1 7 

Photorhabdus luminescens 1 7 

Plautia stali 1 4 

Pluralibacter gergoviae 1 7 

Pragia fontium 1 7 

Proteus mirabilis 2 7 

Providencia rettgeri 1 1 

Providencia sneebia 1 1 

Providencia stuartii 1 7 

Rahnella aquatilis 2 7 

Raoultella ornithinolytica 1 8 

Salmonella bongori 2 7 

Salmonella enterica 34 7 

Serratia fonticola 1 7 

Serratia liquefaciens 1 8 

Serratia marcescens 2 7 

Serratia multitudinisentens 1 7 

Serratia plymuthica 2 7 

Serratia proteamaculans 1 7 

Serratia symbiotica 2 3 

Shigella boydii 2 7 

Shigella dysenteriae 1 7 

Shigella flexneri 4 7 

Shigella sonnei 2 7 

Shimwellia blattae 1 8 

Sodalis glossinidus 1 7 

Sodalis praecaptivus 1 7 

Wigglesworthia glossinidia 2 2 
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Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Xenorhabdus bovienii 1 7 

Xenorhabdus doucetiae 1 7 

Xenorhabdus nematophila 1 7 

Xenorhabdus poinarii 1 7 

Yersinia aldovae 1 7 

Yersinia aleksiciae 1 7 

Yersinia enterocolitica 4 7 

Yersinia frederiksenii 1 7 

Yersinia intermédia 1 7 

Yersinia pestis 12 6,6 

Yersinia pseudotuberculosis 4 7 

Yersinia rohdei 1 7 

Yersinia similis 1 7 

Total de genomas 240  

Total de espécies 78  

Média ± DP 6,64 ± 1,62  

Coeficiente de variação 24,45%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 
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Tabela 3B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes ao gênero Lactobacillus. 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Lactobacillus acidophilus 2 4 

Lactobacillus amylovorus 2 4 

Lactobacillus brevis 1 5 

Lactobacillus buchneri 2 5 

Lactobacillus casei 5 5 

Lactobacillus crispatus 1 4 

Lactobacillus delbrueckii 4 9 

Lactobacillus fermentum 3 5 

Lactobacillus gasseri 1 6 

Lactobacillus ginsenosidimutans 1 3 

Lactobacillus hokkaidonensis 1 4 

Lactobacillus helveticus 4 4 

Lactobacillus jensenii 1 2 

Lactobacillus johnsonii 4 4,5 

Lactobacillus kefiranofaciens 1 4 

Lactobacillus koreensis 1 6 

Lactobacillus murinus 1 6 

Lactobacillus paracasei 1 5 

Lactobacillus pentosus 1 5 

Lactobacillus plantarum 7 5 

Lactobacillus reuteri 5 6 

Lactobacillus rhamnosus 6 5 

Lactobacillus ruminis 1 6 

Lactobacillus sakei 1 7 

Lactobacillus salivarius 1 7 

Lactobacillus sanfranciscensis 1 7 

Total de genomas 59  

Total de espécies 26  

Média ± DP 5,22 ± 1,36  

Coeficiente de variação 26,03%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 
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Tabela 4B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes à família Lachnospiraceae (Cluster XIV de 
Clostridium). 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Anaerostipes hadrus 1 2 

Butyrivibrio fibrisolvens 2 1 

Butyrivibrio proteoclasticus 5 6 

Cellulosilyticum lentocellum 1 11 

Clostridium saccharolyticum 2 6 

Coprococcus catus 1 1 

Lachnoclostridium phytofermentans 1 8 

Roseburia hominis 1 4 

Roseburia intestinalis 2 1 

Ruminococcus torques 1 5 

Total de genomas 17  

Total de espécies 10  

Média ± DP 4,53 ± 2,94  

Coeficiente de variação 64,89%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 

 

Tabela 5B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes à família Ruminococcaceae (Cluster IV de 
Clostridium). 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Clostridium cellulolyticum 1 8 

Clostridium cellulosi 1 4 

Clostridium clariflavum 1 6 

Clostridium stercorarium 1 3 

Ethanoligenes harbinense 1 3 

Mageeibacillus indolicus 2 2 

Ruminiclostridium thermocellum 1 4 

Ruminococcus albus 1 4 

Ruminococcus bicirculans 2 4 

Ruminococcus champanellensis 1 1 

Total de genomas 12  

Total de espécies 10  

Média ± DP 3,75 ± 1,86  

Coeficiente de variação 49,73%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 
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Tabela 6B. Número de cópias do gene 16S rRNA nos genomas completos1 
pertencentes à ordem Bacteroidales2. 

Espécie Genomas/espécie Número de cópias 

Bacteroides coprosuis 2 3 

Bacteroides fragilis 3 6 

Bacteroides helcogenes 1 5 

Bacteroides salanitronis 1 6 

Bacteroides thetaiotaomicron 1 5 

Bacteroides vulgatus 1 7 

Barnesiella viscericola 1 5 

Odoribacter splanchnicus 1 4 

Paludibacter propionicigenes 1 3 

Parabacteroides distasonis 1 7 

Porphyromonas asaccharolytica 1 2 

Porphyromonas gingivalis 3 4 

Prevotella dentalis 2 5 

 Prevotella denticola 1 4 

Prevotella fusca 3 3 

Prevotella intermedia 1 4 

Prevotella melaninogenica 2 4 

Prevotella ruminicola 1 4 

Tannerella forsythia 1 2 

Total de genomas 28  

Total de espécies 19  

Média ± DP 4,32±1,36  

Coeficiente de variação 31,52%  
1Genomas completos disponíveis em  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>. Data de 
acesso: 19-08-2015 
2Famílias Bacteroidaceae, Porphyromonadaceae e Prevotellaceae. 
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Apêndice C. Curvas de crescimento estimadas pelo modelo de Gompertz 

para as linhagens de crescimento rápido e lento. 

 

 

Figura 1C. Curvas de crescimento estimadas pelo modelo de Gompertz a partir 
dos dados de peso corporal das aves. (A) Linhagem de crescimento 
rápido (Cobb500TM) do tratamento controle; (B) Linhagem de 
crescimento rápido (Cobb500TM) do tratamento restrição energética; 
(C) Linhagem de crescimento lento (Label Rouge) do tratamento 
controle; (D) Linhagem de crescimento lento (Label Rouge) do 
tratamento restrição energética.  

 

 

 

 

 

 

 


