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Atualmente, existe um interesse mundial em usar óleos essenciais (OEs) como uma
nova classe de suplementos naturais em nutrição animal. A restrição e a proibição (por
exemplo, União Europeia) do uso de antibióticos em vários países levaram os cientistas e a
indústria de rações a buscar produtos alternativos. Os fitogênicos podem ser uma alternativa
viável para suprir a restrição do uso de antibióticos, pois muitas plantas produzem metabólitos
secundários, como os óleos essenciais que, quando extraídos e concentrados, podem exercer
atividades antimicrobianas contra uma ampla variedade de microrganismos ruminais. (Brenes
e Roura, 2010).
Os óleos essenciais são compostos bioativos voláteis derivados do metabolismo
secundário de plantas, que podem ser utilizados como potenciais substitutos dos antibióticos
e promotores de crescimento, em dietas animais. Os óleos essenciais podem conter em sua
composição dezenas de componentes em diferentes concentrações pertencentes ao grupo
principal de compostos chamados de terpenos, com variadas funções químicas em sua
estrutura, tais como: hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos, fenóis, éteres e
ésteres. (Bakkali et al. 2008). Dentre os feitos positivos da suplementação nutricional animal
com os óleos essenciais, podemos destacar, a melhora da flora microbiana intestinal, efeitos
antioxidantes, desempenho de crescimento e bem-estar animal (Bento et al., 2013; Franz et
al., 2010; Wei et al., 2017).

Neste contexto, abordaremos os benefícios dos óleos essenciais como aditivo
alimentar na dieta de suínos, aves de corte e aves de postura.

Aplicação de óleos essenciais em dietas de suínos
Leitões jovens durante o período pré e pós-desmame têm altas taxas de mortalidade
devido a vários estressores, incluindo patógenos bacterianos que podem levar a quadros de
diarreias, estresse oxidativo e inflamatórios, o que reduz o crescimento e desempenho dos
suínos, sendo inevitável o uso de antibióticos durante essa fase de vida (Van Boeckel et al.,
2015).
Vários estudos mostram os benefícios da suplementação da dieta com os óleos
essenciais no desempenho dos suínos, indicando de forma geral uma média de 10% para ganho
de peso e 3% na taxa de conversão alimentar. Os óleos são fornecidos na dieta na forma de
blend (mistura de vários óleos essenciais) destacando o uso dos óleos de várias plantas como:
cravo, canela, tomilho, orégano, alecrim, cúrcuma, gengibre e ainda seus compostos isolados
(Wei et al., 2020).
Os OE são bem conhecidos por exercerem atividade antibacteriana, antifúngica e
antiviral em experimentos in vitro e in vivo. Os OE são mais ativos contra bactérias grampositivas do que gram negativas (Brenes e Roura, 2010; Burt, 2004). In vivo os estudos
mostram efeitos de óleos essencias contra as bactérias Clostridium perfringens, Escherichia
coli e Salmonella entérica, utilizando moléculas de óleos essenciais isoladas tais como:
cinamaldeído, carvacrol, eugenol, timol e geraniol. Os estudos apontam ainda que não há
interferência dos OE na população e a composição microbiana do trato digestivo e nas
excreções fecais dos leitões (Muhl e Liebert, 2007). Um estudo in vivo suplementando a dieta
de leitões com 100 mg / kg de carvacrol e timol (1:1) aumentou as populações de Lactobacillus
e diminui a população de bactérias patogênicas do gênero Enterococcus e E. coli, além da
diminuição no estresse oxidativo intestinal (Wei et al., 2017).
A suplementação de óleo de orégano na dieta de porcos de engorda, reduziu o estresse
dos porcos durante o transporte para o abate, influenciando na redução da contração do peso
vivo e maiores pesos de carcaça quente após o abate, em relação ao grupo controle (Zhang et
al., 2015; Zou et al., 2016).

Vários estudos mostram que porcas grávidas tem níveis elevados de estresse oxidativo
durante o final da gestação e lactação, o que pode prejudicar a produção de leite, desempenho
reprodutivo e, finalmente, longevidade das porcas. A suplementação de óleo essencial de
orégano na dieta das porcas melhorou o desempenho dos leitões, devido à dimuição do
estresse oxidativo (Tan et al., 2015).

Aplicação de óleos essenciais em dietas de frango de corte
Vários estudos mostram efeitos positivos no ganho de peso e na taxa de conversão
alimentar de aves alimentadas com óleos essenciais. Os óleos essenciais de orégano, alecrim,
tomilho, canela, manjericão, hortelã, manjerona, sálvia e coentro, foram testados em aves,
assim como os blend de OEs (Windisch et al.,2008).
Dentre os efeitos benéficos da suplementação de OEs em dietas de frango de corte
estão:

secreção de enzimas digestivas do pâncreas e da mucosa intestinal (Basmacioðlu

Malayoðlu et al., 2010), melhora da digestão (Hernandez et al., 2004), estimulação da
imunidade (Gessner et al., 2013), atividades antibacterianas (Escherichia coli, Salmonella
typhimurium e Clostridium perfringens), antioxidantes e antiparasitárias (Christaki et al.,
2012; Mitsch et al., 2004). Roofchaee et al. (2011) estudaram os efeitos da dieta de frango de
corte suplementada com OE de orégano, e observaram que as populações de Lactobacilos
intestinal permaneceram inalteradas.
Outro potencial positivo observado nos estudos com frango de corte alimentados com
OEs, foram a capacidade antioxidante da carne de frango, especialmente durante o
armazenamento, o que garante maior vida útil de prateleira ao produto (Botsoglou et al.,
2004).
Aplicação de óleos essenciais em dietas de galinhas poedeiras
Os estudos mostram que de forma geral, os benefícios dos óleos essencias adicionados
à dieta de galinhas poedeiras influenciam positivamente no sistema imunológico das aves, na
microbiota intestinal, na qualidade dos ovos, no estresse oxidativo, estresse ambiental e no
tempo de postura.
Vários extratos aromáticos influenciam o sistema imunológico das aves, incluindo o
eugenol, que estimula a camada interna de muco, o que leva a um espessamento do muco que,

por sua vez, confere resistência à colonização por bactérias patogênica. O eugenol parece
modular a microbiota intestinal das galinhas poedeiras (Wlodarska et al., 2015).
Microcápsulas de óleo de orégano apresentou um efeito positivo na dieta das galinhas
poedeiras (100 mg / kg de alimento), aumentando o número de lactobacilos e bifidobactérias,
e reduzindo os níveis de Escherichia coli e Salmonella em galinhas ao longo de um período
de sete semanas (He et al., 2017).
No estudo de Upadhyaya et al. 2015, onde administrou-se o OE trans-cinamaldeído
(1,5% volume / peso) na ração de galinhas infectadas com Salmonella por um período de 66
dias, levou a uma redução de 44% no número de cascas e gemas de ovos positivos para
Salmonella.
A temperatura pode ocasionar estresse nas aves durante a sua vida produtiva, o que
leva a perda de produtividade. Akbari et al. (2016) demonstraram que galinhas poedeiras
criadas em condições de baixa temperatura (6,8ºC) e alimentadas com uma combinação de
óleo essencial de hortelã-pimenta e tomilho tiveram melhor desempenho (aumento da
produção de ovos e massa de ovo) e qualidade do ovo comparado ao grupo controles. O
mesmo resultado promissor foi encontrado por Bozkurt et al. (2012ª) quando administrou um
blend de óleos essenciais de orégano, louro, sálvia e semente de erva-doce na ração das
galinhas sob estresse térmico a 30ºC durante um período de 20 semanas.
Suplementação de rações para galinhas com combinações de tomilho, hortelã, alecrim
e endro (200 mg / kg), alecrim e tomilho (0,9%) ou tomilho (9 g / kg) ou alecrim (6 g / kg)
resultaram na diminuição do estresse oxidativo (Alagawany et al., 2017).
Muitos estudos mostram que o uso da suplementação da dieta de galinhas poedeiras
com óleos essenciais, parecem afetar positivamente a produção e o peso dos ovos.
Swiatkiewicz et al. (2018a) observaram um aumento de 3,6% na produção de ovos ao longo
de um período de 46 semanas em galinhas que foram alimentadas com uma mistura de óleos
essenciais de ervas (alho, orégano e alecrim), já o estudo de He et al. (2017) com a inclusão
de óleo essencial de orégano microencapsulado na dieta das galinhas, aumentou o peso dos
ovos.
Alguns estudos relatam que compostos aromáticos aumentam a qualidade e a cor da
gema dos ovos (Jahanian et al., 2015) e também a espessura da casca, o que torna os ovos
menos frágeis. El-Hack e Alagawany (2015) observaram que 9 g / kg de pó de tomilho

resultou em um aumento de 17% na porcentagem de casca e aumento de 20% na espessura da
casca em relação aos controles.
Como a tecnologia inovadora da HYG Flavors podem ajudar na nutrição animal?
Devido a sua alta volatilidade, os óleos essenciais na forma líquida adicionados em
ração animal, podem ser facilmente evaporados e degradados quando estes são expostos ao
ar, luz e temperaturas inadequadas (Turek & Stintzing 2013). Pensando nisso, a solução que
pode beneficiar a inclusão dos óleos essenciais em pó na ração animal vem da empresa HYGFlavors®, que desenvolveu uma técnica inovadora e diferenciada que transformar óleos
essenciais líquidos em um pó fino e homogêneo, sem aquecimento, o que garante a integridade
das moléculas dos óleos essenciais e a fácil inserção na ração animal. Na forma de pó, as
gotículas micronizadas de óleos essenciais ficam presas a uma matriz apropriada, o que torna
esse produto mais resistente à degradação e oxidação por exposição ao ambiente. Facilmente
conseguimos incorporar os óleos e seus mixes na ração animal, com doses precisas.
Desse modo podemos concluir que o uso dos óleos essenciais adicionado como
suplemento na dieta das aves e suínos, podem contribuir na melhoria da saúde e bem-estar
animal podendo impactar positivamente na produtividade do setor. Sendo assim, podemos
contar com a tecnologia inovadora de empresas como a HYG Flavors® que estão engajadas
na melhora da produtividade animal e segurança alimentar.
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