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A indústria avícola utiliza antimicrobianos como promotores de crescimento, sendo 
uma das causas da resistência microbiana, desta forma o uso de compostos naturais 
representa uma alternativa viável. Objetivou-se avaliar o potencial antibacteriano do 
óleo essencial extraído de folhas e inflorescências de Lippia origanoides Kunth 
frente a cepas de Escherichia coli patogênica, isoladas do ambiente (cama), insumos 
de aviários (ração e água), lesão de celulite e fígado de frango. E. coli foi isolada por 
meio do método rápido cromogênico Readycult® (Merck) para amostra de água e 
método rápido de contagem em placas Petrifilm™ para as demais amostras e os 
isolados de E. coli foram analisadas quanto a presença dos genes iutA e iss, 
utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Selecionou-se 5 cepas de E. 
coli positiva para os genes iutA e iss, oriundas do ambiente e insumos, lesão de 
celulite e fígado de frango, as quais foram submetidas ao teste de sensibilidade 
antimicrobiana frente ao óleo essencial extraído de folhas e inflorescências de L. 
origanoides utilizando o teste de microdiluição em caldo. A Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) apresentada pelo óleo essencial de L. origanoides foi de 0,54 mg.mL-1 

para a E. coli patogênica isolada da lesão de celulite, fígado, água, ração e cama, 
esta CIM foi considerada bacteriostática. A CIM para a ATCC 25922 foi 1,09 mg.mL-

1, avaliada como bacteriostática. A Concentração Bactericida Mínima (CBM) para os 
isolados da ração foi de 1,09 mg.mL-1, fígado, água e cama apresentaram CBM de 
2,18 mg.mL-1, enquanto que os isolados de lesão de celulite e cepa padrão (ATCC 
25922) apresentaram CBM de 4,37 mg.mL-1 e 8,75 mg.mL-1, respectivamente. O 
estudo mostra um potencial biotecnológico para o óleo essencial de L. origanoides 
para aplicação no controle de patógenos no ambiente produtivo de carne de frango, 
representando uma alternativa economicamente viável para assegurar a qualidade 
microbiológica deste produto. 
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