
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GILMAR SILVA CARDOSO JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO ESSENCIAL DE LIPPIA GRACILIS SHAUER 

(ALECRIM DA CHAPADA) EM DIETAS DE CODORNAS 

JAPONESAS EM CRESCIMENTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

 

2017 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GILMAR SILVA CARDOSO JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM DA CHAPADA (LIPPIA GRACILIS 

SHAUER) EM DIETAS DE CODORNAS JAPONESAS EM CRESCIMENTO  

 
 
 
 

 
Dissertação apresentada à Universidade Federal 
de Sergipe, no Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia na área de Produção Animal como 
parte das exigências para obtenção do título de 
“Mestre”. 

 
 

 

 

Discente: Gilmar Silva Cardoso Júnior 
 
Orientador: Prof. Dr. Gregório Murilo de Oliveira Júnior 

 

Coorientadora: Dr. Cláudia da Costa Lopes 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

 
2017 







 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus pela benção de estar vivo e saudável, além de colocar pessoas incríveis na 

minha vida. 

Aos meus pais e minha família que me apoiaram e me incentivaram a estudar sempre. 

A Douglas que esteve do meu lado nos momentos difíceis e felizes desta jornada, a 

você, muito obrigado por me proporcionar todos os sentidos da palavra “amor”. 

Ao meu orientador e co-orientadora que tiveram paciência e pelo conhecimento 

passado. 

Aos professores que me possibilitaram ter uma visão ampla na nutrição e produção 

animal e nos diferentes métodos de ministrar aulas. 

Aos amigos formados dentro do Mestrado, agradeço por ter conhecido todos vocês. 

Aos colegas e amigos que colaboraram para a realização do experimento à campo e 

análises laboratoriais. 

Ao PROZOOTEC - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFS, por toda a 

assistência recebida. 

Ao PROMOB - Programa de Estímulo a Mobilidade e ao Aumento da Cooperação 

Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe - EDITAL CAPES/FAPITEC/SE N° 

08/2013, pelo apoio financeiro ao PROZOOTEC. 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo 

apoio financeiro na forma de bolsa de estudos. 

Ao CRU – Campus Rural e ao Setor de Conservação de Germoplasma por 

disponibilizar as cultivares de alecrim utilizadas para a extração do óleo essencial. 

Aos Laboratório de Bacteriobiologia do Departamento de Morfologia das Ciências 

Biológicas, ao Laboratório de Fitotecnia do Departamento de Engenharia Agronômica, 

ao Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia e ao Campus Rural 

da Universidade Federal de Sergipe por disponibilizarem suas instalações para que 

houvesse o experimento. 

E às aves que contribuíram para a ciência.     

 

 

 



ÍNDICE 

 

                                                                                                                                 Página 

LISTA DE TABELAS......................................................................................................i 

RESUMO ......................................................................................................................... ii 

ABSTRAT ...................................................................................................................... iii 

1. Introdução ................................................................................................................ 3 

2. Revisão de literatura ............................................................................................... 4 

2.1. Antimicrobianos melhoradores de desempenho .................................................... 4 

2.2. Aditivos fitogênicos (óleos essenciais e extratos vegetais) ................................... 6 

2.3. Atividades antimicrobianas do óleo essencial de plantas e benefícios do alecrim 8 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................12 

 

CAPÍTULO 1.................................................................................................................18 

RESUMO........................................................................................................................19 

ABSTRAT......................................................................................................................20 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................21 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS....................................................................................22 

2.1. Extração do óleo essencial ................................................................................. 222 

2.2. Teste de Antibiograma ....................................................................................... 222 

2.3. Ensaio de desempenho ....................................................................................... 244 

2.3.1. Instalações, Animais, dietas e delineamento experimental ......................... 244 

2.3.2. Procedimentos experimentais ........................................................................ 26 

2.3.3. Microbiologia quantitativa.............................................................................26 

2.4. Análise Estatística .............................................................................................. 277 

3. RESULTADOS..........................................................................................................28 

4. DISCUSSÃO..............................................................................................................32      

5. CONCLUSÕES..........................................................................................................37  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................38  



LISTA DE TABELAS 

 

                                                                                                                                 Página 

Tabela 1. Composição percentual e bromatológica das rações experimentais...............25      

Tabela 2. Desempenho de codornas japonesas em função dos aditivos durante o período 

de 2 a 21 dias de idade.....................................................................................................28 

Tabela 3. Desempenho de codornas japonesas em função dos aditivos durante o período 

de 2 a 35 dias de idade.....................................................................................................29 

Tabela 4. Peso relativo dos órgãos e comprimento e peso do intestino das codornas em 

função dos aditivos utilizados..........................................................................................30 

Tabela 5. Crescimento da bactéria Salmonella sp. em função dos aditivos 

testados............................................................................................................................31

i 



 

1 
 

RESUMO 

 

CARDOSO-JÚNIOR, G.S. Óleo essencial de alecrim da chapada (Lippia gracilis 

shauer) em dietas de codornas japonesas em crescimento. Sergipe: UFS, 2017. 47f. 

(Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: A proibição do uso de antibióticos industriais como aditivos melhoradores 

de desempenho pela União Europeia estimulou diversas pesquisas objetivando substituir 

esses aditivos na produção animal por outros naturais. Dentre essas pesquisas, 

encontram-se os estudos que avaliam os óleos essenciais de plantas aromáticas que 

podem apresentar efeitos similares aos aditivos convencionais. Com isso, este trabalho 

teve como objetivo avaliar o óleo essencial do alecrim como agente antimicrobiano 

frente às bactérias Salmonella sp e Escherichia coli, e como possível melhorador de 

desempenho em dietas de codornas japonesas em crescimento. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado e às aves distribuídas dentro de 

seis tratamentos, sete repetições e doze aves por parcela. Os tratamentos foram: cinco 

níveis crescentes de óleo essencial (0,0, 100, 200, 300 e 400mg/kg de ração) e um 

tratamento com bacitracina (BMD). Foi realizado teste de antibiograma, avaliação de 

desempenho e microbiologia quantitativa do conteúdo intestinal das aves. O 

antibiograma e a microbiologia foram analisados descritivamente. Para o desempenho, 

foram realizadas regressões linear e quadrática. Além disso, realizou-se o Teste de 

Dunnett a fim de avaliar o tratamento BMD frente aos demais.  Observou-se que no 

teste in vitro (antibiograma), o óleo essencial foi efetivo ao inibir o crescimento de 

Escherichia coli e Salmonella sp. Na fase inicial, houve redução do consumo de ração e 

melhora na conversão alimentar com o aumento da inclusão do óleo essencial do 

alecrim às dietas. O tratamento contendo BMD apresentou maior consumo de ração a 

partir 200mg/kg de óleo essencial e maior ganho de peso a partir de 100mg/kg de óleo 

essencial. Já no período de 2 a 35 dias, o peso relativo do proventrículo, moela e do 

intestino foram aumentados com a inclusão do óleo essencial na ração frente ao 

tratamento contendo BMD. Já o tratamento contendo BMD apresentou maior consumo 

de ração e pior conversão alimentar em comparação aos demais tratamentos. Conclui-se 

que o aumento nos níveis do óleo essencial do alecrim da chapada a partir dos 200 

mg/kg reduziu o consumo de ração e o ganho de peso na fase de 2 a 21 dias de idade. Já 

no período de 2 a 35 dias de idade o tratamento contendo BMD proporcionou aumento 

do consumo de ração e a melhora na conversão alimentar frente aos demais tratamentos. 

Conclui-se que o aumento nos níveis do óleo essencial do alecrim (Lippia gracilis 

Shauer) reduziu o consumo de ração e o ganho de peso na fase de 2 a 21 dias de idade. 

Já no período de 2 a 35 dias de idade, o melhor nível estimado foi de 196,5mg/kg de 

inclusão do óleo essencial de alecrim na dieta de codornas japonesas. 

 

Palavras chave: Aditivo, antibiograma, aves, coturnicultura, promotores de crescimento 
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ABSTRAT 

 

CARDOSO-JÚNIOR, G.S. Essential oil of Lippia gracilis in diets of japanese 

quails in growth. Sergipe: UFS, 2017. 47f. (Dissertation – Master in Animal 

Science) 

 

ABSTRACT: The ban on the use of industrial antibiotics as performance-enhancing 

additives by the European Union has stimulated the studies to replace these additives in 

animal production with other alternatives additives. Among these studies, are the studies 

that evaluate the essential oils of aromatic plants that can present similar effects to the 

conventional additives. The objective of this trial was to evaluate the essential oil of 

Lippia gracilis as an antimicrobial agent against the bacteria Salmonella sp and 

Escherichia coli, and as a possible performance enhancer in growing Japanese quail 

diets. The experiment was conducted in a completely randomized design and the birds 

distributed within six treatments, seven replicates and twelve birds per plot. The 

treatments were: increasing levels of essential oil (0.0, 100, 200, 300 and 400mg/kg of 

feed) and a treatment with bacitracin (BMD). An antibiogram test, performance 

evaluation and quantitative microbiology of the intestinal contents of the birds were 

evaluated. The antibiogram and the microbiology were analyzed descriptively. For 

performance, linear and quadratic regressions were used. In addition, the Dunnett Test 

was used to evaluate with BMD treatment against the others. It was observed that in the 

in vitro test (antibiogram), the essential oil was effective in inhibiting the growth of 

Escherichia coli and Salmonella sp. In initial phase, there was reduction in feed intake 

and an improvement in feed conversion with an increase in the inclusion of Lippia 

gracilis essential oil in diets. The treatment containing BMD presented higher feed 

intake from to 200mg/kg of essential oil and greater weight gain from to 100mg/kg of 

essential oil. In the period from 2 to 35 days, the relative weight of the proventriculus, 

gizzard and intestine were increased with the inclusion of the essential oil in the diet 

compared to the BMD treatment. On the other hand, treatment content BMD presented 

higher feed intake and worse feed conversion compared to other treatments. Concluded 

that the increase in the levels of Lippia gracilis essential oil from the plateau up to 200 

mg/kg reduced feed intake and weight gain from 2 to 21 days of age. In the period from 

2 to 35 days of age, the treatment containing BMD provided an increase in feed intake 

and an improvement in feed conversion compared to the other treatments. 
 

 

 Key words: Additive, antibiogram, coturniculture, growth promoters, poultry. 
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1. Introdução 

A produção industrial de ovos de galinha e codorna no Brasil tem crescido nos 

últimos anos, proporcionado principalmente, pela evolução das técnicas de manejo, 

otimização do controle sanitário e das instalações, além das melhorias genéticas e 

nutricionais (AMARAL et al., 2016). O Brasil, atualmente, possui participação 

significativa para a produção e exportação de commodities avícolas e para se manter 

como tal, a indústria tem procurado adaptar a produção conforme as exigências 

internacionais, principalmente no que se refere a utilização de antimicrobianos na 

alimentação das aves com função de promotores de crescimento (SANTANA et al., 

2011). 

Em janeiro de 2006, a União Europeia proibiu a utilização de antibióticos 

industriais que visavam aumentar o crescimento animal. Essa medida foi realizada como 

prevenção à possibilidade de resistência bacteriana cruzada em humanos, devido aos 

resíduos dos fármacos nos produtos e subprodutos de origem animal (DE MORAES et 

al., 2014). Com isso, há necessidade de desenvolver pesquisas que substituam os 

antibióticos industriais por substâncias análogas que promovam crescimento animal de 

forma sustentável, sem deixar resíduos nos produtos. As pesquisas realizadas têm 

indicado que a utilização de probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, alguns extratos 

vegetais e óleos essenciais podem atuar de maneira positiva no organismo dos animais e 

exercerem propriedades semelhantes aos antibióticos industriais (FASCINA et al., 

2012). 

O uso de aditivos fitogênicos, podendo ser extratos vegetais ou óleos essenciais, 

podem substituir esses antibióticos industriais devido à sua ação de inibição de 

microrganismos patogênicos e de melhorias na digestibilidade de alguns nutrientes 

(KOIYAMA et al., 2014) otimizando o desempenho do animal. Além disso, essas 

substâncias são consideradas seguras pela indústria alimentícia, por não deixarem 

resíduos nos produtos e subprodutos de animais (BRENES & ROURA, 2010). 

Os óleos essenciais, típicos de plantas que possuem anel aromático em sua 

composição química, são voláteis em temperatura ambiente e de baixa persistência no 

organismo animal, não deixando resíduos na carcaça animal (SANTOS et al., 2014). 

Sendo assim, podem ser incluídos como aditivo na alimentação animal, visto que 

proporcionam menor taxa de contaminação ambiental comparado ao aditivo 

antimicrobiano. Apesar de muitas dessas plantas serem utilizadas rotineiramente, pouco 

se sabe sobre a ação dos óleos essenciais, em especial o óleo essencial da Lippia 
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gracilis Shauer no organismo das codornas. Esse óleo, têm como princípios ativos 

majoritários o timol, carvacrol, cymeno, terpineno e cariofileno, substâncias têm 

propriedades antimicrobianas (SOUZA, 2013).  

A Lippia gracilis Shauer é uma planta encontrada em grande quantidade na 

região nordeste, principalmente na área de caatinga, sendo popularmente conhecida 

como alecrim da chapada, de tabuleiro ou de serrote. Apesar de ser utilizada 

rotineiramente na medicina alternativa humana para combater infecções, há poucos 

estudos sobre a ação do óleo essencial sobre microorganismos na produção animal e 

como melhorador de desempenho (DANTAS et al., 2010; GOMES et al., 2011). Poucas 

são as pesquisas que utilizam o óleo essencial do alecrim como aditivo fitogênico na 

alimentação de aves. Com codornas, as pesquisas são ainda mais incipientes 

justificando testar tal substância na alimentação destas aves.  

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1.    Antimicrobianos melhoradores de desempenho 

Os antimicrobianos melhoradores de desempenho, também chamados de 

promotores de crescimento, são aditivos utilizados na produção avícola a mais de 50 

anos. Os antimicrobianos, associados ao ambiente, genética e nutrição balanceada, 

atuam melhorando a produtividade, aumentando o desempenho animal, melhorando a 

conversão alimentar e reduzindo a mortalidade das aves causadas por infecções, 

especialmente na fase inicial da criação (SANTANA et al., 2011). 

 Segundo a Instrução normativa nº 44 (BRASIL, 2015), o termo aditivo refere-se a 

substância, produto formulado ou microrganismo que pode ser adicionado 

intencionalmente as dietas, que não seja utilizado normalmente como ingrediente e que 

possa ter ou não valor nutricional e melhore o desempenho dos animais. Para 

PASQUALI & PIMENTA (2014), essas substâncias devem promover o crescimento ou 

melhorar o desempenho dos animais de forma intensiva, aprimorando os índices 

zootécnicos. 

O uso de antimicrobianos teve início a partir da década de 1950 nos Estados 

Unidos, onde os produtores observaram que ao utilizar essas substâncias, houve 

melhora da conversão alimentar e, com isso, um crescimento mais rápido que o habitual 

dos animais (PULICI et al., 2014).  
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A utilização dos antibióticos industriais como promotores de crescimento é feita 

em doses subterapêuticas (LIU et al., 2017), ou seja, quantidades abaixo da dosagem 

mínima recomendada a fim de produzir efeito terapêutico sobre os microrganismos 

patogênicos, objetivando melhor aproveitamento dos nutrientes obtidos pela ração e 

controle microbiano intestinal.  

Os antimicrobianos agem na microbiota intestinal, podendo inibir a síntese da 

cadeia de peptideoglicano, alterar a permeabilidade da membrana citoplasmática ou 

inibir a síntese proteica bacteriana a depender do antimicrobiano utilizado; reduzindo a 

repartição de nutrientes do crescimento para o sistema imunitário (ULTEE et al., 2002). 

Além disso, ocorre diminuição da produção de metabólitos tóxicos, pelas bactérias, que 

lesam o epitélio intestinal, aumentando sua espessura e alterando a absorção de 

nutrientes (RAMOS et al., 2014; GUASTTI, 2012).  

No Brasil, ainda é permitido o uso de antimicrobianos melhoradores de 

desempenho, os quais são regulamentados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2015) além de seguir as normas do Cordex Alimentarius 

(GUIDOTTI-TAKEUCHI & CAFE, 2016). Dentre as substâncias autorizadas, 

encontram-se lincomicina, penicilina, amoxicilina, ceftiofur, gentamicina, neomicina, 

enrofloxacina, danofloxacina, tetraciclina, oxitetraciclina, clorotetraciclina, bacitracina e 

florfenicol (TORRES et al., 2015).  Muitas das substâncias citadas são utilizadas 

comumente pela população humana como terapêutica em infecções. 

Em 2006, com a proibição de utilização de antimicrobianos como promotores de 

crescimento em animais pela União Europeia, os produtores brasileiros tiveram que se 

adaptar às normas estabelecidas pelos países importadores de carne avícola. Sendo 

assim, houve necessidade de realizar pesquisas para substituir os aditivos que foram 

proibidos por outros que possuam a mesma eficiência ou que sejam superiores aos 

aditivos usados até o momento.  

Dentre estudos realizados após a proibição do uso de antimicrobianos 

convencionais, DHANARANI et al. (2009) isolaram 120 grupos de bactérias 

encontradas em camas de frango na Índia e os resultados obtidos mostraram que 50% 

dos isolados bacterianos eram resistentes a ampicilina, 57% a eritromicina, 25% a 

tetraciclina, 4% ao clorafenicol, 40% eram a canamicina, 75% a estreptomicina, 54% a 

tobramicina e 4% eram resistentes a rifamicina. Isso indicou que pelo menos um dos 

oitos antimicrobianos avaliados eram ineficazes às cepas, e o antimicrobiano com maior 

resistência bacteriana foi a estreptomicina.  
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Por estes motivos, a restrição ao uso de antimicrobianos como promotores de 

crescimento têm sido cada vez mais restrito; sendo necessário pesquisar alternativas 

viáveis e eficazes para manter os índices zootécnicos e obter produtos de qualidade. 

 

2.2. Aditivos fitogênicos (óleos essenciais e extratos vegetais) 

Aditivos fitogênicos, conhecidas como fitobióticos ou nutracêuticos, são 

substancias extraídas a partir de plantas. Possuem ação análoga aos antimicrobianos 

melhoradores de desempenho e são capazes de melhorar a qualidade da ração e dos 

produtos e subprodutos dos animais (KOIYAMA, 2012). Essas plantas têm sido 

utilizadas por vários séculos para a alimentação humana e como ervas medicinais, tendo 

sido observado os primeiros indícios do seu uso 3000 a.C. na China (WENDLER, 

2006). 

Diferentemente dos fitoterápicos utilizados pelos humanos que tem a função de 

medicamento, os aditivos fitogênicos na nutrição animal utilizam os óleos essenciais e 

os extratos vegetais para melhorar o desempenho produtivo, sem o efeito 

medicamentoso causado pelo princípio ativo ou pela dose aplicada (BRASIL, 2015). A 

principal diferença entre os extratos vegetais e os óleos essenciais é a técnica de 

extração utilizada. Os extratos vegetais são obtidos de qualquer parte da planta e 

produzidos por maceração ou percolação, utilizando água ou etanol (ALVES et al., 

2008). O solvente pode, posteriormente, ser eliminado por evaporação. Já os óleos 

essenciais podem ser obtidos a partir de diferentes partes da planta pela destilação por 

arraste (AGUIAR et al., 2014). 

Os componentes dos óleos essenciais são metabólitos secundários das plantas, 

sendo utilizados para a defesa do vegetal contra patógenos ou fatores ambientais como 

mudança brusca de temperatura, luminosidade, incidência de raios ultravioletas ou 

mesmo deficiências nutricionais (MIRANDA et al., 2016). Por isso, há grande variação 

na concentração dos componentes dos óleos essenciais, principalmente devido ao local 

onde a planta foi cultivada (MIRANDA et al., 2016).  

Os principais benefícios da utilização dos aditivos fitogênicos são: ação 

antioxidante, capaz de retardar a peroxidação lipídica, e o controle da microbiota 

intestinal pela ação antimicrobiana, onde ocorre aumento da permeabilidade da 

membrana citoplasmática e com isso perda de íons, falha na bomba de prótons, 

reduzindo os microrganismos patogênicos, causando diminuição da produção de toxinas 

pelas bactérias e, como consequência, aumento da digestibilidade dos alimentos pela 
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redução da degradação das vilosidades intestinais (BRENES & ROURA, 2010; 

BAKKALI et al., 2008). 

Dependendo da origem ou do processamento, os compostos fitogênicos possuem 

diferentes substâncias que podem ser classificadas em quatro subclasses: ervas, 

produtos vegetais, óleos essenciais e oleorresinas. Os compostos químicos presentes nos 

aditivos fitogênicos estão relacionados à derivação biológica, formulação, descrição 

química e pureza dos mesmos (WINDISCH & KROISMAYR, 2006). 

Os fitogênicos mais comuns são a canela (Cinnamomum spp) que possui os 

princípios ativos cinaldeído, eugenol e o linalol, com propriedades antibacterianas, 

estimulante da digestão e antioxidante; o alho (Allium sativum) sendo seu princípio 

ativo a alicina, com propriedades antissépticas, antibacterinas e estimulante à digestão e; 

o orégano (Origanum spp) possuindo o carvacrol e o timol como principais princípios 

ativos que axercem ação antibacteriana e antifúngica (LOPEZ et al., 2007; LEITE  et 

al., 2012). Além desses, há também o cravo (Syzygium spp), cujo princípio ativo é o 

eugenol com ação semelhante ao orégano (FASCINA et al., 2012).  

A concentração dos princípios ativos dentro de um mesmo composto pode variar. 

Isso irá depender de qual parte da planta o composto será utilizado (folha, raiz e 

semente), tipo de solo, época da colheita, método de extração e a condição genética da 

planta (GOMES et al., 2011). 

WIEST et al. (2009) ao realizarem um estudo in vitro, verificaram a eficiência de 

diversas plantas a fim de inibir ou inativar cepas de Salmonella sp., sendo que 50 das 86 

plantas utilizadas no experimento, apresentaram algum tipo de atividade antimicrobiana 

para a Salmonella sp. Destacou-se as atividades antimicrobianas do alho-poró, orégano, 

erva mate, sálvia, pimenta-malagueta e alho nirá. Sendo que o alecrim, semelhante ao 

orégano, possui como principais compostos ativos o timol e carvacrol. 

O óleo essencial ou extrato vegetal extraídos das plantas são misturados à ração e 

os princípios ativos são absorvidos pelo intestino delgado, rapidamente metabolizados e 

biotransformados no fígado (GUIDOTTI-TAKEUCHI & CAFE, 2016). Em seguida, os 

metabolitos são eliminados pela urina e, consequentemente, o risco de acúmulo dessas 

substâncias nos tecidos é menor quando comparados aos antimicrobianos químicos 

(GUIDOTTI-TAKEUCHI & CAFE, 2016). 

Em um trabalho realizado por KOIYAMA et al. (2014) utilizando frangos de 

corte de 42 dias de idade, os autores observaram que a consorciação do óleo essencial 

do alecrim em proporções iguais (37,5 - ppm) com os óleos essenciais de cravo, 
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gengibre e orégano reduziram o peso relativo do baço quando comparado a 

consorciação com os óleos essenciais de canela (18,75 ppm), sálvia (18,75 ppm), 

tomilho branco (18,75 ppm) e óleo-resina de copaíba (18,75 ppm). Possivelmente as 

aves alimentadas com a mistura de óleo essencial de alecrim, cravo, gengibre e orégano 

reduziram o número de microrganismos patogênicos, visto que o aumento do baço 

indicou aumento da mobilização imunológica pela ação toxinas liberadas pela ação dos 

microrganismos patogênicos.  

Outra melhoria proporcionada pelos aditivos fitogênicos pode ser observado no 

trabalho de KUÇUKYILMAZ et al. (2017), onde os frangos alimentados com 24 e 

48mg/kg de óleo essencial de lavanda tiveram o ganho de peso aumentado em 9% 

quando comparados aos frangos que não utilizaram melhoradores de desempenho 

durante 39 dias de vida, indicando maior digestibilidade dos nutrientes. Neste mesmo 

trabalho, os autores observaram que não houve diferença estatística no consumo de 

ração e na mortalidade dos animais alimentados com a ração sem aditivo e a ração 

contendo o óleo essencial, possibilitando o seu uso como potencial aditivo promotor de 

crescimento. No trabalho realizado por BATISTA et al. (2013), foi demonstrado que o 

alecrim-pimenta possui em sua composição timol e carvacrol, princípios ativos 

semelhantes ao da Lippia gracilis, e que estes apresentam ação antifúngica para diversas 

espécies de Candida spp., indicando ação antimicrobiana deste gênero. 

Deste modo, o óleo essencial do alecrim, Lippia gracilis, por conter timol e 

carvacrol como principais compostos ativos, torna-se potencial aditivo promotor de 

crescimento para aves, sendo necessários estudos sobre suas propriedades e a sua 

interação no organismo das codornas. 

 

2.3. Atividades antimicrobianas do óleo essencial de plantas e benefícios do alecrim 

Os princípios ativos encontrados nos óleos essenciais das plantas atuam em 

sinergismo e assim, há alteração na permeabilidade das membranas citoplasmáticas dos 

microrganismos devido ao caráter lipofílico dos óleos essenciais, carreando os íons para 

fora das células e fosforilando essas membranas (ULTEE et al., 2002). Com isso, ocorre 

falhas na bomba de prótons e redução do pool de ATP dentro das células microbianas 

(BAKKALI et al., 2008). Essas atividades são vitais para um bom funcionamento das 

células bacterianas. 

Diversas plantas apresentam ação antimicrobiana, são exemplos: avoadinha-

peluda, girassol mexicano, lírio do brejo e alecrim do campo onde apresentaram alguma 
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ação antimicrobiana para as bactérias S. aureus, E. coli, L. monocytogenes e S. 

Choleraesuis (MIRANDA et al., 2016). E no caso do óleo essencial do alecrim da 

chapada, FRANCO et al. (2014), utilizando testes in vitro, observaram que o uso de 

5,0µg/mL do óleo exerceu ação antifúngica frente ao Cladosporium 

sphaerospermum e C. cladosporioides. 

   Existem diversas plantas conhecidas como alecrim, alecrim pimenta (Lippia 

sidoides), alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia), alecrim da chapada (Lippia 

gracillis), entre outros e podem ser encontradas em diversas regiões do mundo. 

Utilizada como tempero, fitoterápico e aromatizador de ambiente, os componentes dessa 

planta também são encontrados em cosméticos e perfumes (OKOH et al., 2010).  

O alecrim da chapada (Lippia gracillis Shauer) é originaria da região Nordeste do 

Brasil, pertencente à família Lamiacae, encontrado na forma de pequeno arbusto 

aromático, sempre verde, com folhas pequenas e finas e de sabor picante. Possui 

propriedades estomacais, antiespasmóticas, cicatrizantes, antibacterianas e antioxidantes 

(MAY et al., 2010; GUIDOTTI-TAKEUCHI & CAFE, 2016).  

Os princípios ativos encontrados no alecrim da chapada ou Lippia gracilis Shaeur 

são: pipeno, canfeno, borneol, cineol, lineol, tanino, rosmarinol, rosmaricina, timol e 

carvacrol (GUIDOTTI-TAKEUCHI & CAFE, 2016). Destes, o timol e o carvacrol 

apresentam em maior concentração entre os hidrocarbonetos monoterpenos (OKOH et 

al., 2010; MONTANARI, 2010). 

CARVALHO et al. (2003) e SILVA & PINHEIRO (2008) observaram que o uso 

do óleo essencial de Lippia sp. utilizado como inseticida foi efetivo contra larvas do 

Aedes aegypti. Já LUCHESE et al. (2011) observaram que o uso do óleo essencial do 

alecrim não foi efetivo para o controle preventivo da diarreia em leitões. BATISTA et 

al. (2013), utilizando o Lippia sidoides como fungicida, observaram que a inibição ou o 

crescimento in vitro da levedura Candida albicans, depende da concentração do óleo 

essencial, podendo ser utilizado até 4% do óleo não diluído.  

SOUZA et al. (2015) observaram que a partir de 40µL/mL, tanto o óleo essencial 

da Lippia origanoides quanto o da Lippia rotundifolia, apresentaram efeito antibiótico 

para Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, tendo concentração inibitória mínima 

(CIM) de 160µL/mL para Staphylococcus aureus e de 80 µL/mL para Escherichia coli.  

Pesquisas sobre a utilização do alecrim da chapada (Lippia gracilis Shauer) como 

aditivo fitogênico em aves não foram encontradas ou são escassas; porém há pesquisas 

relacionadas a utilização do alecrim associado a outros óleos essenciais para aves. 
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Estudos realizados por KOIYAMA et al. (2014), objetivando avaliar o efeito de 

misturas de aditivos antimicrobianos em dietas de frangos de corte (ração sem aditivos; 

aditivo convencional virginiamicina; mistura de óleo essencial de alecrim, cravo, 

gengibre e orégano; mistura de óleo essencial de canela, sálvia, tomilho e óleo-resina de 

copaíba e uma combinação 1:1 dos dois últimos tratamentos) demonstraram que o 

ganho de peso das aves no tratamento contendo a mistura de óleo essencial de alecrim, 

cravo, gengibre e orégano foi semelhante ao tratamento contendo o aditivo 

convencional virginiamicina nas fases de 1-7, 8-21, 22-35 e 36-42 dias de idade das 

aves, porém não manteve o mesmo resultado na fase total de 1-42 dias de idade. Já o 

ganho de peso dos animais alimentados com a mistura de óleo essencial de canela, 

sálvia, tomilho e óleo-resina de copaíba, foi semelhante ao tratamento com 

virginiamicina, na fase total de 1-42 dias de idade, mesmo que na fase de 22-35 dias de 

idade o ganho de peso das aves tenha sido menor com o uso da mistura dos óleos 

comparado a virginiamicina.  

O estudo realizado por OKOH et al. (2010) comparou a ação do óleo essencial do 

alecrim sobre duas cepas de bactérias gram-positivas e duas cepas de bactérias gram-

negativas. Estes autores observaram que tanto as bactérias gram-positivas, 

Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis, quanto as bactérias gram-negativas, 

Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae, apresentaram variação na concentração 

mínima inibitória entre 0,23mg/mL até 7,5mg/mL. Foi observado ainda que houve 

maior atividade antimicrobiana sobre as bactérias gram-positivas que sobre as gram-

negativas. 

 SANTURIO et al. (2007) utilizaram o orégano e o tomilho para avaliar a 

atividade inibitória sobre o crescimento em sorovares de Salmonella enterica de origem 

avícola e observaram forte inibição do óleo essencial do orégano na concentração de 

510µg/mL e moderada inibição para o óleo essencial do tomilho na concentração de 

961µg/mL. 

HAIDA et al. (2007) avaliando atividade antimicrobiana de diversas plantas, 

observaram que a manjerona inibiu o crescimento de Pseudomona aeruginosa a partir 

da concentração 1mg/mL em meio aquoso, porém não foi efetivo contra a Escherichia 

coli e o Staphylococcus aureus. Já o picão-preto, que tem como um dos princípios 

ativos o timol, inibiu o crescimento da E. coli na concentração 500mg/mL em meio 

aquoso, porém não foi efetivo contra a Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 

aureus  
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No caso do alecrim da chapada, em estudo realizado por SANTOS et al. (2014), 

os autores observaram que o óleo essencial desta planta causou inibição contra a 

bactéria gram-negativa Xanthomonas campestris pv. viticola quando usado nas 

concentrações 200, 250 e 300 uL/L, promovendo halos inibitórios entre 62,67% a 

96,5% das amostras 
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RESUMO 

 

CARDOSO-JÚNIOR, G.S. Óleo essencial de alecrim da chapada (Lippia gracilis 

Shauer) em dietas de codornas japonesas em crescimento. Sergipe: UFS, 2017. 47f. 

(Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: Com a proibição do uso de antibióticos como aditivos na 

alimentação animal, aumentaram-se as buscas por substâncias alternativas que tenham 

ação análoga aos antibióticos. Assim este experimento foi realizado na Universidade 

Federal de Sergipe, em São Cristóvão com o objetivo de avaliar o poder inibitório do 

óleo essencial do alecrim frente às bactérias Salmonella sp e Escherichia coli e avaliar a 

inclusão de cinco níveis do óleo essencial do alecrim em dietas de codornas japonesas 

no período de dois a 35 dias de idade. Um teste utilizando antibiograma foi realizado 

para verificar o poder inibitório do óleo essencial contra Salmonella sp. e E. coli e o 

resultado foi analisado descritivamente. No segundo experimento, utilizou-se 504 

codornas japônicas fêmeas, as quais foram distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado dentro de seis tratamentos, sete repetições e doze aves por unidade 

experimental. Os tratamentos foram cinco níveis crescentes de óleo essencial de alecrim 

nas concentrações 0,0, 100, 200, 300 e 400mg/kg e um tratamento contendo 500mg/kg 

bacitracina metileno disalicilato (BMD). Foram analisados o desempenho em dois 

períodos: do segundo ao 21º dia e do segundo ao 35º dia de vida; enquanto que o peso 

relativo dos órgãos foi avaliado ao fim do período experimental. Os dados foram 

analisados por meio da análise de variância, regressão polinomial para os níveis de óleo 

essencial do alecrim e teste de Dunnett para comparar o tratamento BMD frente aos 

demais. O óleo essencial do alecrim inibiu as bactérias testadas com halos de 27,45 e 

20,2mm, respectivamente para Escherichia coli e Salmonella sp. Durante a fase inicial 

(2-21 dias), o aumento dos níveis de óleo essencial de alecrim promoveu (P<0,01) 

redução no consumo de ração e no ganho de peso. Também observou-se que o 

tratamento contendo BMD houve (P<0,01) maior consumo de ração e maior ganho de 

peso quando comparado aos níveis de 200, 300 e 400mg/kg do óleo essencial de 

alecrim. Durante o período total do experimento, a elevação dos níveis de óleo essencial 

promoveu redução no consumo de ração (P=0,04); enquanto que a conversão alimentar 

foi melhorada (P<0,01), observou-se ainda que o tratamento contendo BMD 

proporcionou (P<0,01) maior consumo de ração e piora na conversão alimentar quando 

comparado aos demais tratamentos. Houve efeito quadrático para o peso relativo do 

proventrículo e do pâncreas (P=0,01), estimando o melhor nível em 196,5 e 251mg/kg, 

respectivamente. Houve redução linear no peso dos intestinos (P<0,01) e peso da moela 

(P<0,01). Também houve influência do tratamento contendo BMD (P<0,01) sobre o 

peso do proventrículo, da moela, do pâncreas e peso dos intestinos quando comparado 

aos demais tratamentos. Conclui-se que o óleo essencial do alecrim (Lippia gracilis 

Shauer) exerce poder inibitório in vitro sobre Escherichia coli e Salmonella sp. O 

aumento nos níveis do óleo essencial do alecrim reduziu o consumo de ração e o ganho 

de peso na fase de 2 a 21 dias de idade. Já no período de 2 a 35 dias de idade, o melhor 

nível estimado foi de 196,5mg/kg de inclusão do óleo essencial de alecrim na dieta de 

codornas japonesas. 

 

Palavras chave: Aditivo, antibiograma, aves, coturnicultura, promotor de crescimento 
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ABSTRAT 

 

CARDOSO-JÚNIOR, G.S. Essential oil of Lippia gracilis in diets of japanese quails in 

growth. Sergipe: UFS, 2017. 47f. (Dissertation – Master in Animal Science) 

 

ABSTRACT: With the ban on the use of antibiotics as additives in animal feed, the 

search for alternative substances that have an analogous action to antibiotics has 

increased. This experiment was carried out at the Federal University of Sergipe, in São 

Cristóvão, Brazil, to evaluate the inhibitory power of Lippia gracilis essential oil 

against Salmonella sp and Escherichia coli bacteria and to evaluate the inclusion of five 

levels of Lippia gracilis essential oil in diets of Japanese quail from two to 35 days old. 

A test using antibiogram was performed to verify the inhibitory power of the essential 

oil against Salmonella sp. and Escherichia coli and the result was analyzed 

descriptively. In the second experiment, 504 female japonica quails were used, which 

were distributed in a completely randomized design within six treatments, seven 

replicates and twelve birds per experimental unit. The treatments were five increasing 

levels of Lippia gracilis essential oil at concentrations of 0.0, 100, 200, 300 and 400mg 

/ kg and a treatment containing 500 mg / kg bacitracin methylene disalicylate (BMD). 

The performance was analyzed in two periods: from the second to the 21st day and from 

the second to the 35th day of life; while the relative weight of the organs was evaluated 

at the end of the experimental period. The data were analyzed through analysis of 

variance, polynomial regression for Lippia gracilis essential oil levels and Dunnett's test 

to compare BMD treatment against the others. Lippia gracilis essential oil inhibited the 

bacteria tested with halos of 27.45mm and 20.2mm, respectively for Escherichia coli 

and Salmonella sp. During the initial phase (2-21 days), the increase of essential oil 

levels of rosemary promoted (P <0.01) reduction in feed intake and weight gain. It was 

also observed that the treatment containing BMD (P <0.01) had higher feed intake and 

greater weight gain when compared to the levels of 200, 300 and 400 mg / kg Lippia 

gracilis essential oil. During the total period of the experiment, the increase of essential 

oil levels promoted a reduction in feed intake (P = 0.04); while the feed conversion was 

improved (P <0.01), it was observed that the treatment containing BMD provided (P 

<0.01) higher feed consumption and worse feed conversion when compared to the other 

treatments. There was a quadratic effect for the relative weight of the proventriculus and 

the pancreas (P = 0.01), estimating the best level in 196.5 and 251 mg / kg, respectively. 

There was a linear reduction in intestinal weight (P <0.01) and gizzard weight (P 

<0.01). There was also influence on BMD treatment (P <0.01) on the weight of the 

proventriculus, gizzard, pancreas and intestinal weight when compared to the other 

treatments. Concluded that essential oil of Lippia gracilis exerced inhibitory power in 

vitro on Escherichia coli and Salmonella sp. The increasing of Lippia gracilis essential 

oil levels reduced the feed intake and weight gain in the 2 to 21 days old phase. In the 

period from 2 to 35 days of age, the best estimated level was 196.5mg / kg inclusion of 

essential oil in Japanese quail diet. 

  

Keywords: Additive, antibiogram, coturniculture,growth promoters, poultry 
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1.  INTRODUÇÃO 

Com a proibição do uso de antibióticos pela União Europeia como aditivos 

melhoradores de desempenho na produção animal, países exportadores como o Brasil 

tiveram que se adequar às novas exigências do mercado mundial. Com isso, a indústria 

avícola brasileira tem buscado aditivos alternativos, principalmente os naturais, que 

tenham ação análoga aos promotores de crescimento químicos (KOIYAMA et al., 

2014).  

Dentre esses aditivos alternativos, encontram-se os óleos essenciais que são 

metabolitos secundários das plantas que atuam contra agentes externos, tais como 

insetos, fungos, bactérias patogênicas, dentre outros (MIRANDA et al., 2016; DANTAS 

et al., 2010; PASQUALI & PIMENTA, 2014). Os principais constituintes dos óleos 

essenciais são derivados terpênicos, como o monoterpeno (SOLÓRZANO-SANTOS; 

MIRANDANOVALES, 2012), sendo o timol e o carvacrol os principais constituintes 

do óleo essencial do alecrim (Lippia gracilis Shauer) (SOUZA, 2013) com 

concentração variando de 73,9 a 77% para o carvacrol e de 4,9 a 10,3% para o timol 

(SANTOS et al., 2014)  

O óleo essencial do alecrim, assim como todos os óleos essenciais das plantas da 

família Lameaceae, pode atuar sobre a membrana citoplasmática do microrganismo 

através de mecanismos de desnaturação celular e coagulação proteica, alterando a 

permeabilidade da membrana (RAMOS et al., 2017). Por isso, pode-se inferir que ao 

utilizar o óleo essencial do alecrim na alimentação animal, seus princípios ativos 

possam atuar como melhoradores de desempenho naturais, sem deixar resíduos no 

organismo animal por serem rapidamente metabolizados no fígado. 

Pesquisas mostraram que os óleos essenciais atuaram sobre a microbiota 

intestinal, reduzindo as bactérias patogênicas, causando alterações na morfologia 

intestinal e influenciando a absorção de nutrientes (SAMBAIAH & SRINIVASAN, 

1991; PLATEL & SRINIVASAN, 1996; WANG & BOURNE, 1998). Porém na 

literatura, há poucos relatos da utilização do óleo essencial do alecrim (Lippia gracilis) 

como aditivo em dietas de codornas.  Com isso, objetivou-se avaliar o efeito do óleo 

essencial do alecrim (L. gracilis Shauer) como promotor de crescimento sobre o 

desempenho de codornas japonesas em fase de crescimento e como agente 

antimicrobiano frente às bactérias Salmonella sp e E. coli. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Setor de Coturnicultura do Departamento de 

Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, localizado no Campus Rural da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, Sergipe, Brasil.  

As análises laboratoriais foram realizadas em parceria com o Laboratório de 

Bacteriologia do Departamento de Morfologia do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Laboratório de Fitotecnia do Departamento de Engenharia Agronômica e 

Laboratório de Não Ruminantes (LABNAR) do Departamento de Zootecnia da UFS.  

O projeto experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas de 

Animais de Produção da UFS (CEPAP) sob o número 09/2015. 

 

2.1. Extração do óleo essencial  

As plantas utilizadas para a extração do óleo essencial foram cultivadas no 

Campus Rural da UFS, cidade de São Cristóvão, Sergipe, Brasil. A parte aérea das 

plantas da variedade Lippia gracilis Schauer foi coletada e enviada para o Laboratório 

de Fitotecnia do Departamento de Engenharia Agronômica da mesma universidade. As 

folhas foram separadas do caule e levadas a estufa de ventilação forçada à 55ºC por 

cinco dias para obtenção das folhas pré-secas. 

 A extração do óleo foi realizada utilizando o método de hidrodestilação por 

arraste a vapor pelo sistema Clevenger de acordo com metodologia descrita em 

SANTOS et al. (2004). Em cada balão de fundo redondo com capacidade de 3 litros, 

foram pesados entre 75 a 80 gramas de folhas pré-secas, sendo em seguida adicionados 

dois litros de água destilada aos balões. A junção da água com as folhas pré-secas 

permaneceram em ebulição e após duas horas do início da extração, o óleo foi coletado 

e acondicionado em frasco de vidro cor âmbar para a proteção de luz e umidade, sendo 

armazenado sob refrigeração a aproximadamente 4ºC conforme sugerido por 

TEIXEIRA et al. (2014). O rendimento do óleo essencial foi aproximadamente 3% para 

cada extração. 

 

2.2. Teste de Antibiograma  

O teste de antibiograma foi realizado de acordo com a ANVISA (2003), 

utilizando o método de perfuração em Ágar, tendo o Ágar Mueller-Hilton como meio de 

cultura. Inicialmente preparou-se o Ágar conforme as instruções do fabricante e em 
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seguida, este meio e as placas de Petri foram para uma autoclave onde foram 

esterilizados em temperatura de 121ºC por 15 minutos.  

Foram utilizadas dez placas de Petri de 150mm de diâmetro e 20mm de altura. Em 

cada placa foram utilizadas 60mL do Ágar, sendo estas encaminhadas para estufa a 

37ºC por 60 minutos para solidificação do meio e para retirar a água condensada sobre a 

superfície do meio de cultura. Após este passo, foram elaborados meios de cultura com 

dois tipos diferentes de bactérias, o meio de cultura Caldo EC para o crescimento de 

Escherichia coli e o meio de cultura caldo Rappaport Vassiliadis para o crescimento de 

Salmonella sp.   

O modo de preparo dos meios de cultura seguiu as descrições dos fabricantes com 

adição de 2% do ágar base. Posteriormente, com o auxílio da alça de platina foram 

coletados as bactérias crescidas no meio de cultura e adicionadas a uma solução salina 

de NaCl a 0,9%. Posteriormente, a turbidez do crescimento bacteriano na solução salina 

foi ajustada, comparando-se com a turbidez de uma solução de sulfato de bário 

preparada com 0,5mL de cloreto de bário diidratado e 99,5mL de solução de ácido 

sulfúrico a 1,0%, possuindo aproximadamente 1,5 x 108 UFC/mL de bactérias. 

Em seguida, adicionou-se 2,0 mL do caldo contendo solução salina e a bactérias 

dentro das placas de Petri com o meio de cultura. Realizaram-se os esfregaços com o 

auxílio de swabs estéreis sobre a superfície do ágar. Após 5 minutos, o Ágar foi 

perfurado, com auxílio de cilindros de 6-8mm de diâmetro, em seis pontos 

simetricamente afastados para a formação dos poços. Com o auxílio de uma 

micropipeta, foram depositadas em cada poço 20µl do óleo essencial de Lippia gracillis 

Shauer diluído em 2,5% de dimetilsulfóxido (DMSO) e um poço contendo a solução 

controle a base de hipoclorito de sódio a 0,9%.  

Ao final, as placas foram incubadas em uma estufa de ventilação forçada a 

temperatura de 37ºC por 24 horas; ao termino deste tempo, realizou-se a primeira 

leitura; após 48 horas da incubação realizou-se a segunda leitura para verificar 

alterações nos halos de inibição. As leituras foram realizadas com o auxílio de um 

paquímetro digital 150mm Lee Tools.  
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2.3. Ensaio de desempenho 

2.3.1. Instalações, Animais, dietas e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em galpão de alvenaria com dimensões de 6,0 x 4,0 

metros, piso de concreto, coberto por telhas de fibrocimento e com telas nas laterais; 

equipado com cortinas para auxiliar no controle da temperatura.  

As aves foram alojadas do segundo até o 35º dia de idade em 42 gaiolas nas 

dimensões de 50cm de largura, 50cm de comprimento e 40cm de altura, as quais 

estavam dispostas horizontalmente. As gaiolas continham comedouros e bebedouros do 

tipo pressão até o décimo quarto dia e após esse período, os bebedouros foram 

substituídos pelo modelo tipo nipple, sendo mantidos os mesmos comedouros. As 

gaiolas tinham o piso acrescido de maravalha reutilizada, sobre folha de papelão, a fim 

de aumentar o desafio sanitário e simular um ambiente de criação comercial. 

As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado dentro de 

seis tratamentos, sete repetições e doze aves por unidade experimental, totalizando 504 

codornas (Coturnix coturnix japonica) fêmeas. As rações foram formuladas de acordo 

com as informações contidas nas Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos (2011) a fim 

de atender as exigências nutricionais para codornas japonesas em fase de crescimento 

(Tabela 1). Foi adicionado inerte às rações para garantir a inclusão do óleo essencial da 

Lippia gracilis Shauer e de Bacitracina Metileno Disalicilato (BMD) à ração referência. 

Durante todas as fases, a água e a ração foram oferecidas à vontade. 

Os tratamentos experimentais consistiram de níveis crescentes de óleo essencial 

de Lippia gracilis Shauer na concentração de 0,0, 100, 200, 300, 400mg/kg. Ainda 

houve um último tratamento no qual adicionou-se 500mg/kg do BMD à ração referência 

para o controle positivo. 

Para obter as rações experimentais, o óleo essencial foi misturado ao óleo de soja, 

com suas respectivas dosagens a fim de facilitar o processo de diluição e o preparo da 

ração experimental. Em seguida, as rações foram armazenadas em baldes brancos 

objetivando proteger as rações da luz solar. As rações foram misturadas semanalmente. 
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Tabela 1. Composição percentual e bromatológica das rações experimentais 

Composição Percentual 

 Óleo essencial do alecrim  (mg/kg)  BMD1 

Ingredientes (Kg) 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00  500,00 

Milho  57,121 57,121 57,121 57,121 57,121  57,121 

F. de Soja 45%2 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350  38,350 

Óleo de soja (Kg) 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070  1,070 

Fosfato Bicálcico  1,385 1,385 1,385 1,385 1,385  1,385 

Calcário calcítico 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198  1,198 

Sal Comum 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395  0,395 

L-Lisina HCl  0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  0,033 

DL-Metionina 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164  0,164 

Px. Vit + Min3 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200  0,200 

L-Treonina  0,034 0,034 0,034 0,034 0,034  0,034 

Inerte4 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010  - 

Óleo de Alecrim  - 0,010 0,020 0,030 0,040  - 

BMD1 - - - - -  0,050 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 

Composição Bromatológica 

EM (kcal/kg)5 2900 2900 2900 2900 2900  2900 

Proteína Bruta (%) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00  22,00 

Cálcio (%) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900  0,900 

Fósforo disp. (%)6 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375  0,375 

Sódio (%) 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176  0,176 

Cloro (%) 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289  0,289 

Potássio (%) 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867  0,867 

Met. dig. (%)7 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457  0,457 

Met+Cis dig. (%)8 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760  0,760 

Lis. dig. (%)9 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120  1,120 

Treo dig. (%)10 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790  0,790 

Tripto dig. (%)11 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251  0,251 
 

   1BMD = Bacitracina Metileno Disalicilato; 2F. soja 45%= farelo de soja; 3Composição do Px Vit + Min//kg: ácido fólico (min) 150mg, 

ácido pantotênico (min) 6000mg, biotina (min) 40mg, cobre (min) 1400mg, ferro (min) 6000mg, iodo (min) 915mg. manganês (min) 

17g, niacina (min) 13g, selênio (min) 300mg, vitamina A (min) 5.000.000 UI, vitamina B12 (min) 6500mg,  vitamina B2 (min) 2000mg, 

vitamina B6 (min) 250mg, vitamina D3 (min) 1.600.000 UI, vitamina E (min) 4000 UI, vitamina K3 (min) 1000mg, zinco (min) 

38g;4Inerte = caulim;.5EM= Energia metabolizável; 6Fósforo disp.= Fósforo disponível; 7Met dig.= Metionina digestível; 8Met+Cis 

dig.= Metionina + Cistina digestível;9Lis. dig.= Lisina digestível; 10Treo dig.=Treonina digestível; 11Tripto dig.=Triptofano digestível. 
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2.3.2.  Procedimentos experimentais 

O desempenho das aves foi avaliado nos períodos de 2 a 21 e 2 a 35 dias de idade. 

Para análise do desempenho, foram determinados o peso inicial (g), ganho de peso 

(g/ave), consumo da ração experimental (g/ave) e a conversão alimentar (g/g) nos 

períodos descritos. O ganho de peso foi calculado pela diferença entre o peso final e o 

inicial das codornas no período avaliado. O consumo de ração foi avaliado pela 

diferença entre a ração fornecida e às sobras durante os períodos avaliados e a 

conversão alimentar pela razão entre o consumo da ração e ganho de peso (g/g). 

A temperatura e a umidade relativa do ar no interior do galpão foram aferidas por 

meio do termohigrômetro digital alocado no centro do galpão à altura correspondente a 

dos animais. As coletas da temperatura e da umidade foram realizadas às 09:00 e às 

14:30 horas e teve o objetivo de verificar a amplitude térmica no interior da instalação. 

Aos 35 dias de idade, houve o abate de duas aves com o peso médio aproximado 

de cada unidade experimental para coleta e pesagem dos órgãos (proventrículo, moela, 

gordura abdominal, coração, fígado, pâncreas, intestino delgado e ceco), bem como para 

o material microbiológico (digesta contida no tratogastrintestinal), além da mensuração 

dos intestinos delgado e grosso, bem como do ceco. Todos os animais foram abatidos 

por deslocamento cervical conforme a Instrução Normativa número 3, de janeiro de 

2000 publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

2000).  

O peso relativo dos órgãos foi calculado através da fórmula: Peso relativo do 

órgão = (Peso do órgão/peso vivo da ave) x 100. 

 

2.3.3. Microbiologia quantitativa 

Para análise microbiológica foi coletado um pool do intestino delgado de duas 

aves abatidas por unidade experimental para compor a amostra da repetição. Estas 

amostras foram levadas para o Laboratório de Bacteriobiologia da UFS. O material 

coletado foi pesado e acondicionado em tubo Falcon contendo solução salina 

tamponada (5,61g de NaCl, 1g de KH2PO4, 2g de Na2PO4 e 0,11g de KCl em 1.000mL 

de água destilada) e 10% de glicerol utilizado como crioprotetor e, em seguida, 

congelados a -4ºC. Os materiais colhidos foram suspensos e homogeneizados com 

auxílio de um bastão de vidro. Posteriormente, realizou-se diluições seriadas (10-1, 10-3, 

10-5 e 10-7) preparadas com salina tamponada. Em seguida, uma alíquota de 1mL foi 

usada de cada diluição para semear em placa de Petri contendo Meio Rappaport 
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Vassiliadis acrescido de 2,5% de ágar base para a Salmonella sp. Após espalhar o 

inóculo com alça de Drigalski, as placas foram incubadas a 37oC em estufa por 24 horas 

e, posteriormente, realizada as contagens (UFC/g de fezes) das bactérias conforme 

indicação contida na ANVISA (2003). 

A contagem foi feita pela fórmula: número de unidades formadoras de colônias 

x diluição, seguido da média de cada diluição seriada. 

 

2.4. Análise Estatística 

Os resultados obtidos no teste de antibiograma e na análise microbiológica foram 

analisados descritivamente. 

Os resultados do desempenho e do peso relativo dos órgãos obtidos foram 

submetidos às análises de variância (ANOVA). Quando houve efeito significativo, 

utilizou-se a regressão polinomial para analisar os níveis de óleo essencial de alecrim. 

Foi utilizado o Teste Dunnett para comparar o tratamento contendo BMD versus os 

demais. Para todas as análises considerou 5% de probabilidade. 
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3.  RESULTADOS 

3.1. Teste de Antibiograma 

Após semeadura, houve crescimento padrão para as bactérias gram-negativas 

Escherichia coli e Salmonella sp.  Não foram observados halos de inibição para o 

tratamento sem óleo essencial. Nos tratamentos com a adição de óleo essencial de 

alecrim, observou-se halos de inibição de 27,45mm e 20,2mm, respectivamente para as 

bactérias Escherichia coli e Salmonella sp.  

 

3.2. Desempenho, peso relativo e comprimento do intestino 

Durante o período experimental de 2-21 dias, observou-se que o aumento na 

inclusão de óleo essencial (OE) de alecrim promoveu redução linear sobre o consumo 

de ração (P<0,01), o qual pode ser representado pela equação CR = 168,204667 – 

0,038151OE, com R²=71,28%; além de reduzir o ganho de peso (P<0,01), sendo 

demonstrado pela equação GP = 69,842462 – 0,014001OE, com R²=93,94%. Contudo, 

a conversão alimentar (P=0,86) não foi influenciada pelos níveis de óleo essencial de 

alecrim (Tabela 2). 

Tabela 2. Desempenho de codornas japonesas em função dos aditivos durante o período 

de 2 a 21 dias de idade  

 Aditivos (mg/kg) Estatística 

 Níveis de Alecrim  BMD¹ CV² 

% 

Valor 

P Variáveis 0 100 200 300 400  500 

PI³(g/ave) 6,66 6,95 6,71 6,86 6,77  6,82 6,50 0,81 

CR⁴ (g/ave

/período) 
170,0a 166,2a 155,8b 153,5b 157,3b  175,2a 4,90 <0,01 

GP⁵ (g/ave

/período) 
70,5a 68,0b 66,44b 65,6b 64,7b  72,6a 3,62 <0,01 

CA⁶ (g/g) 2,411 2,445 2,345 2,342 2,300  2,412 6,54 0,88 

¹BMD-Bacitracina metileno disalicilato. ²CV- Coeficiente de variação. ³PI- Peso inicial. ⁴ CR- Consumo de ração. ⁵ GP- 

Ganho de peso. ⁶ CA- Conversão alimentar. Letras diferentes na mesma linha representam diferença entre os demais 

tratamentos e o controle pelo teste Dunnett.  

Os tratamentos contendo 200, 300 e 400mg/kg de óleo essencial do alecrim 

tiveram menor consumo de ração (P<0,01) quando comparado ao tratamento contendo 

BMD, o mesmo ocorreu a partir da inclusão de 100mg/kg do óleo essencial, 

promovendo redução no ganho de peso das codornas (P<0,01) quando comparado ao 
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BMD. Não foram observados efeitos dos tratamentos sobre a conversão alimentar 

(P=0,88). 

Durante o experimento (2-35 dias), observou-se que o aumento na inclusão de 

óleo essencial (OE) de alecrim reduziu linearmente o consumo de ração (P=0,04), o 

qual pode ser representado pela equação CR = 396,698400 – 0,082770OE, com 

R²=94,28%; além de melhorar a conversão alimentar (P<0,01), conforme demonstrada 

pela equação CA = 3,495813 - 0,000816OE, com R²=94,24% se comparados ao 

tratamento BMD. Contudo, os níveis crescentes de óleo essencial de alecrim da chapada 

não promoveram efeitos (P=0,68) sobre o ganho de peso (Tabela 3). 

Tabela 3. Desempenho de codornas japonesas em função dos aditivos durante o período 

de 2 a 35 dias de idade 

 Aditivos (mg/kg) Estatística 

 Níveis de Alecrim  BMD¹ CV²

% 

Valor 

P Variáveis 0 100 200 300 400  500 

PI³(g/ave) 6,66 6,95 6,71 6,86 6,77  6,82 6,50 0,82 

CR⁴ (g/ave

/período) 

400,4b 385,9b 376,0b 373,1b 365,4b 
 

440,4a 5,67 <0,01 

GP⁵ (g/ave

/período) 

114,52 114,86 113,58 113,76 114,87 
 

114,45 2,21 0,68 

CA⁶  (g/g) 3,496a 3,368a 3,311a 3,280a 3,181a  3,848b 5,28 <0,01 

¹BMD-Bacitracina metileno disalicilato. ²CV- Coeficiente de variação. ³PI- Peso inicial. ⁴ CR- Consumo de ração. ⁵ GP- 

Ganho de peso. ⁶ CA- Conversão alimentar.  Letras diferentes na mesma linha representam diferença entre os demais 

tratamentos e o controle pelo teste Dunnett.  

O tratamento contendo BMD proporcionou aumento no consumo de ração 

(P<0,01), contudo, a conversão alimentar foi piorada (P<0,01) quando se comparado 

aos demais. Não foram observadas diferenças significativas para o ganho de peso 

(P=0,68) ao se comparar o promotor de crescimento convencional versus os demais.  

 Os níveis do óleo essencial do alecrim apresentaram regressão quadrática sobre 

o peso relativo do proventrículo (P<0,01), sendo representado pela equação Peso 

relativo do Proventrículo = 0,484629 + 0,001179OE – 0,000003OE² com R² = 84,82%, 

estimando em 196,5mg/kg do óleo essencial de alecrim (Tabela 4). Já a gordura 

abdominal (P=0,41), coração (P=0,25) e o fígado (P=0,11) não sofreram influência no 

peso. Contudo, o peso do pâncreas apresentou efeito quadrático (P<0,01), representado 

pela equação: Peso relativo do Pâncreas = 0,199367 + 0,001004OE – 0,000002OE² com 

R² = 97,35%, estimando em 251mg/kg o óleo essencial de alecrim.  



 

30 
 

Tabela 4. Peso relativo dos órgãos e comprimento e peso do intestino das codornas em 

função dos aditivos utilizados 

 Aditivos (mg/kg) Estatística 

 Níveis de Alecrim  BMD¹ CV² 

% 

Valor 

P Variáveis 0 100 200 300 400  500 

Proventrículo (%) 0,37a 0,45a 0,50b 0,50b 045a  0,36a 25,9 <0,01 

Moela (%) 3,53a 3,30a 3,70a 3,95b 3,80a  3,34a 15,2 <0,01 

Gord. Abdo.³ (%) 0,37 0,48 0,44 0,57 0,35  0,34 68,9 0,37 

Coração (%) 1,07 1,22 1,11 1,13 1,07  0,88 16,9 0,61 

Fígado (%) 3,05 3,18 3,09 3,33 3,16  2,36 16,4 0,71 

Pâncreas (%) 0,19 0,30 0,33 0,33 0,33  0,25 30,3 <0,01 

Intestino (%) 4,12a 4,01a 4,96b 5,00b 5,21b  4,08a 17,7 <0,01 

Intestino (cm) 48,21 51,2 51,34 52,47 50,61  51,87 8,2 0,11 

Ceco (cm) 14,41 15,67 15,14 14,79 14,92  14,55 14,1 0,60 

¹ BMD-Bacitracina metileno disalicilato. ²CV-Coeficiente de variação. ³ Gord. Abdo-Gordura Abdominal. Letras diferentes 

na mesma linha representam diferença entre os demais tratamentos e o controle pelo teste Dunnett.  

Além disso, a inclusão do óleo essencial do alecrim promoveu aumento linear no 

peso dos intestinos (P<0,01), podendo ser representado pela equação Peso relativo dos 

Intestinos = 4,031714 + 0,003156OE, com R²=82,27% e sobre o peso da moela 

(P=0,04), podendo ser representada pela equação Peso relativo da Moela = 3,419714 + 

0,001176OE, com R²=55,96%. Porém para o comprimento total dos intestinos (P=0,12) 

e o comprimento dos cecos (P=0,60) não houve influência. 

O tratamento contendo BMD proporcionou menor peso relativo do proventrículo 

(P<0,01) que os tratamentos contendo 200 e 300mg/kg do óleo essencial do alecrim. Já 

no caso da moela (P<0,01), o tratamento referência só obteve menor peso relativo que o 

tratamento com 300mg/kg de óleo essencial. O tratamento contendo BMD apresentou 

menor peso relativo do intestino (P<0,01) ao ser comparado aos tratamentos com 200, 

300 e 400 mg/kg de óleo essencial do alecrim.  O peso relativo dos demais órgãos não 

foi influenciado (P>0,05) quando comparado o tratamento BMD frente aos demais.   

 

3.3. Microbiologia quantitativa 

Numericamente, houve maior crescimento da bactéria Salmonella sp no 

tratamento controle e com 400mg/kg de óleo essencial de alecrim (Tabela 5). O 

tratamento contendo 100mg/kg de ração foi o que apresentou menor população 

microbiana desta bactéria. Já o tratamento contendo BMD continha menor crescimento 
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da Salmonella sp quando comparado ao tratamento controle e com 400mg/kg de óleo 

essencial de alecrim. 

 

Tabela 5. Crescimento da bactéria Salmonella sp. em função dos aditivos testados 

Variável 

Aditivos (mg/kg)   

Níveis de Alecrim  BMD¹ 

0 100 200 300 400  500 

Salmonella sp. 2,9x10⁶  3,6x10 9x10³ 6x10⁴  6,7x10⁶   5,8x10⁴  

BMD¹ - Bacitracina metileno Disalicilato. Valores referentes a UFC/g de fezes 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Teste de Antibiograma 

Os resultados obtidos no teste de antibiograma demonstraram que o óleo 

essencial do alecrim promoveu halos de inibição contra E. coli e Salmonella sp.  O óleo 

essencial do alecrim têm timol e carvacrol em sua composição, os quais exercem 

aumento da permeabilidade sobre a membrana de bactérias, ocasionando perdas dos 

íons, desregulando a ação da bomba de prótons (BRENES; ROURA, 2010; BAKKALI 

et al., 2008), promovendo por consequência, desnaturação celular e coagulação proteica, 

causando a morte das bactérias patogênicas (RAMOS et al., 2017). Por tais motivos, o 

óleo essencial do alecrim se torna um potencial aditivo capaz de inibir em meio in vitro 

o crescimento destas bactérias testadas.  

De acordo com pesquisas desenvolvidas por SANTOS et al. (2014), o óleo 

essencial do alecrim contém entre 73,9 a 77% de carvacrol e 4,9 a 10,3% de timol. O 

somatório destes percentuais dão ao óleo o seu grande potencial de inibição, visto que 

timol e o carvacrol são os dois principais constituintes que atuam sobre a estrutura das 

bactérias e estão presentes em quase a totalidade do óleo. 

O poder de sensibilidade das bactérias frente ao óleo essencial do alecrim é 

considerada altamente sensível. De acordo com Clinical and Laboratory Standard 

Institute, para a bactéria ser considerada sensível, deve-se formar em média halos 

maiores de 20mm de inibição a depender da substância utilizada (CLSI, 2015), o que 

corrobora com os resultados deste estudo.  

SANTOS et al. (2011) ao trabalharem com atividade antimicrobiana in vitro do 

óleo essencial do orégano não diluído, tendo como seus principais constituintes 

carvacrol e timol, verificaram eficiência contra Salmonella sp. com halos de 14,3mm, 

enquanto que para Escherichia coli halos de 27,7mm. Valores próximos aos obtidos 

neste experimento, confirmando o potencial inibitório in vitro do óleo essencial do 

alecrim.  

Outros pesquisadores ao avaliarem a atividade antimicrobiana in vitro de óleo 

essencial do alecrim não diluído, observaram potencial inibitório contra as bactérias 

gram negativas Salmonella sp e Escherichia coli (ROCHA et al., 2010). Estes 

pesquisadores ao avaliar 5µL do óleo essencial do alecrim não diluído, também 

observaram inibição para cepa de Salmonella sp. em granja de frangos comercial com 

33mm de inibição e SARRAZIN et al. (2012) utilizando 10µL do óleo essencial do 
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alecrim não diluído, observaram 29mm de halo de inibição para cepa de Escherichia 

coli, resultados similares aos obtidos neste experimento. 

Tais resultados permitem inferir que o óleo essencial do alecrim, quando 

avaliado in vitro, apresenta grande potencial de inibição contra as cepas de Escherichia 

coli e Salmonella sp testadas. 

 

 4.2. Desempenho, peso relativo, comprimento do intestino e microbiota intestinal 

Na fase inicial (1-21 dias), o ganho de peso e o consumo de ração reduziram 

linearmente com o aumento dos níveis de inclusão do óleo essencial de alecrim. Como o 

consumo de ração e o ganho de peso tiveram efeitos similares, a conversão alimentar 

não sofreu reflexo dos tratamentos. De acordo com Gomes et al. (2011), o óleo 

essencial do alecrim apresentam constituintes voláteis, produtos estes que podem ter 

influenciado negativamente o consumo de ração e, consequentemente, o ganho de peso 

na fase inicial de crescimento. Como as aves eram muito pequenas, os constituintes 

voláteis possivelmente podem ter causado irritação, o que levou ao menor consumo de 

ração e, por isso, ter influenciado os parâmetros. Vale salientar que ao misturar as 

rações, era perceptível a ardência dos olhos em virtude dos compostos liberados. 

O tratamento com antibiótico convencional, na fase inicial, apresentou maior 

consumo de ração quando comparado aos tratamentos contendo níveis de 200 a 

400mg/kg de óleo essencial na dieta. Já em relação ao ganho de peso, tanto o tratamento 

contendo antibiótico e o que não continha o óleo essencial do alecrim, apresentaram 

maiores ganhos de pesos quando comparados aos tratamentos com 100 a 400mg/kg do 

aditivo. Observou-se que os tratamentos com menores concentrações do óleo essencial 

foram menos influenciados quando comparados com os com níveis acima de 200mg/kg 

de ração. Este efeito pode ser reflexo dos produtos voláteis, reduzindo o consumo de 

ração e afetando o desempenho. Como as codornas nesta fase inicial tinham pequeno 

tamanho, qualquer diferença no consumo era possível influenciar os demais parâmetros. 

Em pesquisas realizadas por BETANCOURT et al. (2012), ao avaliarem o óleo 

essencial do orégano na fase 1-21 dias em frangos de corte, observaram que o consumo 

de ração não foi reduzido entre os tratamentos. Neste mesmo trabalho, o tratamento 

contendo 5mg/kg de óleo essencial obteve menor ganho de peso quando comparado ao 

tratamento com antibiótico industrial, mas ao aumentar a concentração do óleo para 

200mg/kg, os tratamentos tiveram resultados similares com relação ao ganho de peso.  
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Como o ganho de peso das codornas se manteve similar entre os tratamentos 

durante o período total (fase 1-35 dias), à medida que o óleo essencial do alecrim 

promoveu a redução no consumo de ração, a conversão alimentar foi melhorada. É 

importante ressaltar que o menor ganho de peso observado na fase inicial não 

influenciou negativamente no peso adulto das aves, visto que independente do 

tratamento, elas apresentavam pesos dentro dos padrões normais para a idade. Isto se 

deve à maior eficiência que o óleo essencial de alecrim promoveu nas codornas, 

justificando, desta maneira, a melhor conversão de alimentar no período experimental. 

Atrela-se a isto, a capacidade do óleo de alecrim inibir o crescimento bacteriano, como 

reportado no teste in vitro e conforme observado nos resultados microbiológicos.  

De acordo com Franz et al. (2010), os óleos essenciais também atuam na 

fisiologia digestiva, microbiota intestinal, atividade antimicrobiana e como melhorador 

de desempenho. Desta forma, é possível que o óleo essencial do alecrim proporcione 

aumento na produção de enzimas, sais biliares e redução das bactérias patogênicas, 

possibilitando as aves expressarem seu melhor potencial genético, e obterem melhor 

aproveitamento de nutrientes e de energia.  

Estes resultados foram diferentes dos obtidos por KOIYAMA et al. (2014), que 

ao avaliarem a inclusão de diferentes misturas de óleos essenciais (ração sem aditivos; 

aditivo convencional virginiamicina; mistura contendo 150mg/kg de óleo essencial de 

alecrim, cravo, gengibre e orégano; mistura com 150mg/kg de óleo essencial de canela, 

sálvia, tomilho e óleo-resina de copaíba e uma combinação 1:1 dos dois últimos 

tratamentos) para frangos de corte, na fase de 1 a 42 dias de idade, não observaram 

efeito dos aditivos sobre o consumo de ração. Estes autores ainda relataram que não 

houve diferenças significativas na conversão alimentar dos frangos de corte, 

provavelmente ao baixo nível de inclusão das misturas de óleos essenciais e, por 

consequência, menor concentração dos princípios ativos que exercem efeitos sobre as 

bactérias patogênicas. 

Já LIU et al (2017) comparando a ração sem aditivo e uma ração com 30mg/kg 

de uma mistura com ácidos orgânicos e óleos essenciais (ácido cítrico, ácido málico, 

ácido sórbico, ácido fumárico, timol, vanilina, eugenol, entre outros) em frangos na fase 

de 1 a 42 dias de vida, observaram melhora na conversão alimentar.  Porém não houve 

diferença entre os tratamentos para o consumo de ração e o ganho de peso.  

O tratamento contendo o promotor de crescimento comercial (BMD), obteve 

maior consumo de ração e pior conversão alimentar quando comparado aos demais 
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tratamentos. Já o ganho de peso não foi influenciado com a inclusão do promotor de 

crescimento nas rações. Ressalta-se que a ação dos aditivos (BMD versus óleo essencial 

de alecrim) pode ser de maneira diferente, visto que o promotor BMD não exerceu 

efeito negativo sobre o consumo de ração das codornas. A pior conversão alimentar já 

era esperada, visto que neste tratamento houve aumento do consumo de ração por parte 

das aves, sem efeito sobre o ganho de peso. 

Pode ser que as codornas tiveram de aumentar o consumo de ração a fim de 

suprir suas necessidades nutricionais no tratamento contendo BMD. Soma-se a isto, o 

fato de que o quantitativo de bactérias foi maior neste tratamento quando comparado 

aos tratamentos com 100 e 200mg/kg de ração do óleo essencial do alecrim. Esta maior 

quantidade de bactérias altera a demanda nutricional das aves, por estimular o sistema 

imune das mesmas, afetando negativamente o desempenho dos animais. 

Diante do exposto, observa-se que o nível de inclusão do óleo essencial de 

alecrim pode influenciar as características de consumo de ração e conversão alimentar, 

sem perdas no ganho de peso das codornas. Esta redução no consumo de ração 

observada com o aumento dos níveis de óleo essencial demanda maiores análises do 

quantitativo de volatilização dos produtos contidos nos óleos essenciais. 

Pelos resultados observados no peso relativo dos órgãos, pode-se inferir que as 

aves apresentavam maiores tamanho do proventrículo até 196,5mg/kg de óleo essencial 

de alecrim, moela, pâncreas até 251mg/kg de óleo essencial de alecrim, bem como do 

intestino com a maior inclusão do óleo essencial de alecrim na dieta. Já o tratamento 

contendo o promotor de crescimento convencional (BMD), o peso relativo do 

proventrículo, moela e intestino foi menor que os tratamentos contendo entre 200 e 

400mg/kg de ração do promotor.  

Deste modo, pode-se inferir que as codornas que consumiram o óleo essencial de 

alecrim na dieta, apresentavam maiores pesos relativos dos órgãos citados, o que pode 

ser responsável por melhor estrutura intestinal nestas aves, as preparando para a fase de 

postura. O mesmo não aconteceu com o promotor de crescimento convencional, visto 

que o peso relativo de tais órgãos foi similar aos do tratamento controle e com 

100mg/kg de óleo essencial de alecrim na ração. 

O mesmo foi observado em pesquisas realizadas por OETTING et al. (2006). Ao 

avaliaram o efeito da mistura do extrato vegetal do tomilho do orégano e do cravo em 

leitões recém-desmamados nas concentrações 140, 280 e 420mg/kg o tratamento com 
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antibiótico causou redução no peso do trato gastrointestinal total e no peso do intestino 

delgado comparado aos tratamentos com extrato vegetal. 

Possivelmente, o óleo essencial também pode estimular a produção enzimas, sais 

biliares, secreção de suco pancreático e suco gástrico (SAMBAIAH & SRINIVASAN, 

1991; PLATEL & SRINIVASAN, 1996; WANG & BOURNE, 1998) causando 

interferência no desenvolvimento e peso do proventrículo, da moela e do pâncreas. 

BASTOS-LEITE et al (2016) alimentando frangas de reposição com dietas contendo 

600mg/kg de mistura com óleos essenciais e ácidos orgânicos (ácido cítrico, fumárico, 

málico, sórbico, eugenol, valina e timol) não observaram diferenças nos mesmos órgãos 

avaliados. 

Outro fato a ser considerado, deve-se ao possível efeito dos antibióticos em 

reduzirem a microbiota intestinal produtora de toxinas e com isso, a redução da 

densidade da mucosa intestinal, possibilitando alteração no peso do intestino 

(ANDERSON et al., 2000).  

A menor concentração de Salmonella sp. observada nos tratamentos contendo 

entre 100 e 300mg/kg de ração do óleo essencial de alecrim, frisa a capacidade do óleo 

essencial em controlar estas bactérias nas codornas, entretanto, a elevação no tratamento 

contendo 400mg/kg de ração do óleo essencial de alecrim não foi esclarecida. Pouco se 

sabe sobre o efeito do óleo do alecrim puro sobre a fisiologia das aves; principalmente 

em codornas, onde a resistência a patógenos é maior quando comparado aos frangos, 

por isto, são ainda mais escassos os estudos e necessita de maior aprimoramento sobre o 

aditivo nesta espécie. Maiores estudos devem ser realizados a fim de utilizar-se da 

nutrigenômica para avaliar a interação do óleo essencial com as secreções digestivas e a 

expressão gênica de compostos. 

 Assim, ressalta-se o potencial inibitório do óleo essencial da Lippia gracilis 

Shauer como promotor de crescimento em dietas de codornas devido ao seu potencial 

sobre a Escherichia coli e a Salmonella sp.  Parece haver efeito do óleo essencial do 

alecrim sobre o consumo de ração, possivelmente pela presença de compostos voláteis, 

bem como sobre os pesos relativos de órgãos, refletindo em aves com melhor 

desenvolvimento intestinal e mais preparadas fisiologicamente para o período de 

postura. 

 

 

 



 

37 
 

5. CONCLUSÕES 

Conclui-se que o óleo essencial do alecrim (Lippia gracilis Shauer) exerce poder 

inibitório in vitro sobre Escherichia coli e Salmonella sp. O aumento nos níveis do óleo 

essencial do alecrim reduziu o consumo de ração e o ganho de peso na fase de 2 a 21 

dias de idade. Já no período de 2 a 35 dias de idade, o melhor nível estimado foi de 

196,5mg/kg de inclusão do óleo essencial de alecrim na dieta de codornas japonesas. 
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