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INTRODUÇÃO 

A utilização de óleos essenciais apresentam vantagens como: a baixa resistência de microorganismos e maior segurança 

em relação ao meio ambiente e aos humanos [1].  Bactérias gram-negativas como Escherichia coli e Salmonella sp. 

apesar de fazerem parte do trato gastrointestinal  dos animais causam prejuízos na fisiologia animal e 

consequententimente na produção [2]. O óleo essencial de Syzygium aromaticum conhecido como cravo-da-índia, tem 

como principal constituinte o eugenol [3], responsável pelo seu efeito antimicrobiano [4].Diante do exposto o presente 

estudo objetivou verificar a atividade antimicrobiana do óleo de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) e sua ação in 

vitro frente a bactérias entéricas isolados de aves, bovinos e suínos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) no Campus de Montes Claros – MG para obtenção do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum 

(L.) Merr. & Perry, Myrtaceae) utilizou-se a técnica de hidrodestilação feita no laboratório de Plantas Medicinais do 

ICA – UFMG. Utilizaram-se microrganismos da bacterioteca do laboratório de microbiologia aplicada do ICA-UFMG e 

que foram isolados de fezes de aves, de suínos e de bovinos. Foram utilizadas cepas de Salmonela sp isoladas de 

bovinos (08) e de suínos (08) e cepas de Escherichia coli isoladas de aves (08).  

A atividade antibacteriana do óleo de cravo da índia frente às cepas bacterianas em estudo foram avaliadas pela 

técnica de difusão em disco [5] e pela definição da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida 

mínima (CBM) pela técnica de macrodiluição de acordo com [6]. 

              Os dados obtidos foram submetidos ao teste ANOVA seguido por Bonferroni Post Test no programa 

Graphpad Prism com nível de significância (P < 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que o óleo de cravo houve halo de inibição nas concentrações de 160, 80 e 40µL para E. coli isoladas de 

aves (Fig. 1A), mas somente nas duas primeiras nota-se diferença significativa (p<0,05). Quando observado a atividade 

do óleo frente à Salmonella sp isolados de suínos (Fig. 1B) e em bovinos (Fig. 1C)  as concentrações de 160 e 80µL 

obtiveram halo de inibição frente a bactérias, mas apenas a concentração de 160µL apresentou diferença significativa 

(p<0,05), em relação às outras concentrações para ambas as espécies. 

Estudos realizados por, Pereira et al., [7] mostram que este óleo foi eficiente quando testado frente a E. coli, 

usando solução desinfetante com concentração de 0,25% do óleo.  

Este resultado é similar ao encontrado por, Scherer et al., [8], pois o óleo de cravo-da-índia apresentou melhor atividade 

antimicrobiana frente  a S. aureus e E. coli e quando testado frente Salmonella Thyphimurium notou-se que este era 

mais resistente a ação do óleo.   

A diferença de resultados em microrganismos da mesma espécie porém de fontes diferentes, podem ser causados devido 

pressão seletiva e seleção natural causando assim resistência destes microrganismos [9] 

 

Os Resultados das análises de CIM de todas as espécies mostram que as concentrações de 160, 80 e 40µL (Tab. 1) 

apresentam inibição em frente as bactérias testada, mas quando feito análises de CBM é possível notar melhor 

eficiência dos óleos nas concentrações de 160 e 80µL. Segundo, Valeriano et al., [10] a concentração dos óleos 



 

essenciais  e a constituição dos mesmos influenciam diretamente a atividade antimicrobiana. No mesmo estudo observa-

se que, as utilizações de óleos essenciais inibem o crescimento bacteriano.  

CONCLUSÃO 

 Com isso conclui-se que óleo essencial de cravo-da-índia possui ação in vitro frente a bactérias entéricas isolados de 

aves, bovinos e suínos. As concentrações de 160 e 80µL mostraram atividade inibitória frente aos microrganismos 

testados, porém a concentração de 160µL mostrou-se mais eficiente sobre os mesmos. 
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TABELA 1: Resultados de valores obtidos nos testes de CIM e CBM do óleo de Cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) 

Microrganismo Espécie CIM* CBM** 

Salmonella Bovino 40µL 80µL 

Suíno 40µL 80µL 

E.coli Aves 40µL 80µL 

 



 

*Considerou-se os valores de CIM observados nas oito repetições realizadas. 

** Considerou-se os valores de CBM observado nas oito repetições realizadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Atividades do óleo de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) em teste de difusão de disco, frente a E.coli 

isoladas em fezes de aves  (A), Salmonella isolada de fezes de suínos (B) Bovino (C). 
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