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Resumo 

O uso de especiarias tem se difundido cada vez mais, por proporcionar um 

alimento com características sensoriais que agradam o paladar, visto que a 

utilização de substâncias naturais, de origem vegetal, torna o alimento mais 

atrativo ao consumidor por não apresentarem efeito tóxico, mesmo quando 

empregadas em concentrações relativamente elevadas. Além dos benefícios 

proporcionados à saúde, diversos estudos têm demonstrado o efeito inibidor de 

especiarias no desenvolvimento de microrganismos deterioradores e 

patogênicos veiculados por alimentos. Com esse intuito, e com base nas novas 

tendências dos consumidores por alimentos naturais, as indústrias vêm 

aumentando a utilização das especiarias, sendo que várias pesquisas estão 

sendo realizadas com a finalidade de obterem-se quantidades adequadas para 

a utilização destas, afim de que possam desempenhar sua ação antioxidante e 

antimicrobiana sobre os alimentos. Objetivo: realizar estudo químico e biológico 

dos óleos essenciais de especiarias coletadas na região metropolitana de 

Manaus. Metodologia: Inicialmente foram coletadas 14 espécies de especiarias 

na Feira Orgânica de Manaus, sendo estas: Alfavaca, Chicória de caboclo, Erva 

de jabuti, Hortelãzinho, Jambú, Manjericão branco, Manjericão roxo, Mastruz e 

Vicky. Em seguida foi realizado em triplicata extração dos óleos essenciais de 

cada espécie coletada através do equipamento clevenger modificado. 

Posteriormente foi realizado nos mesmo analise cromatográfica por CG-FID e 

CG-EM. Resultado e discussão: Dentre as 14 espécies submetidas a extração, 

5 não apresentaram óleo, sendo estas: Beldroega, Bertalha, Cariru, Espinafre da 

Amazônia e Taioba. Dentre os 9 que apresentaram óleos, podemos destacar a 

Alfavaca cujo rendimento foi de 1% enquanto que as demais espécies 

apresentaram rendimento entre 0,02 – 0,3%. Conclusão: Podemos concluir que 

5 das 14 espécies não apresentaram óleo no momento da sua extração. Todavia, 

das 9 espécies que apresentaram óleo a alfavaca apresentou rendimento de 1% 

destacando-se desse modo das demais espécies.  

Palvras chaves: Especiarias; Óleos essenciais; Hidrodestilação, Cromatografia 

gasosa por ionização de chama 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A utilização de substâncias naturais, de origem vegetal, torna o alimento 

mais atrativo ao consumidor por não apresentarem efeito tóxico, mesmo quando 

empregadas em concentrações relativamente elevadas. Além dos benefícios 

proporcionados à saúde, diversos estudos têm demonstrado o efeito inibidor de 

especiarias no desenvolvimento de microrganismos deterioradores e 

patogênicos veiculados por alimentos (PEREIRA, 2005). 

O uso de especiarias tem se difundido cada vez mais, por proporcionar um 

alimento com características sensoriais que agradam o paladar. Com esse 

intuito, e com base nas novas tendências dos consumidores por alimentos 

naturais, as indústrias vêm aumentando a utilização das especiarias, sendo que 

várias pesquisas estão sendo realizadas com a finalidade de obterem-se 

quantidades adequadas para a utilização destas, afim de que possam 

desempenhar sua ação antioxidante e antimicrobiana sobre os alimentos 

(STEURER, 2008). 

Os consumidores contemporâneos têm buscado consumir alimentos de 

alta qualidade, naturais, mais saudáveis, frescos, livres de aditivos e com menor 

quantidade de sal, gordura e ácidos, além de sofrerem o menor processamento 

possível. Porém, estes devem apresentar vida-de-prateleira longa e inocuidade 

com relação à presença de microrganismos patógenos e suas toxinas (GOULD, 

1995 apud BEDIN; GUTKOSKI; WIEST, 1999). 

Os óleos essenciais presentes nas especiarias são compostos que 

apresentam propriedades antimicrobianas, antivirais, antimicótica, 

antitoxigênicas, antiparasíticas e inseticidas. São fluídos oleosos e aromáticos 

extraídos de diferentes partes de plantas (flor, caule, folha, fruto, broto, semente, 

tronco ou raiz) através de diversos processos como destilação a vapor, pressão 

a frio e extração com dióxido de carbono supercrítico, sendo a destilação a vapor 

o método comercialmente utilizado (BURT, 2004 apud KRUGER, 2006). 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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As especiarias são substâncias vegetais de origem indígena ou exótica, 

aromáticas ou de sabor forte, picante, utilizadas para realçar o gosto dos 

alimentos ou adicionar-lhes os princípios estimulantes nelas contidos 

(GERMANO; GERMANO, 1998). São utilizadas em alimentos diariamente, 

sendo que sua concentração é determinada pela preferência de sabores 

(BEDIN; GUTKOSKI; WIEST, 1999). 

Especiarias ou condimentos vegetais são os produtos constituídos de 

partes de espécies vegetais, como raízes, rizomas, bulbos, cascas, folhas, 

flores, frutos, sementes e outras partes das plantas, possuidoras de substâncias 

aromáticas ou picantes, com ou sem valor alimentício, utilizadas para agregar 

sabor ou aroma aos alimentos e bebidas (ANVISA, 2005; BEDIN; GUTKOSKI; 

WIEST, 1999). 

A identificação cientifica correta das espécies é fundamental para o 

desenvolvimento das ciências básicas e aplicada, bem como garantir a 

integridade das transações comerciais (MARTINS-DA-SILVA; RCV). A falta de 

identificação botânica ou a identificação botânica incorreta pode anular todo um 

trabalho. Além disso, pode gerar informações incorretas, levar a conclusões 

errôneas e uso indevido de uma espécie (VERDAM;SILVA, 2010). 

A ISO (Internacional Standardazation Organization) define óleos 

essenciais, ou, óleos voláteis, como produtos obtidos como parte de plantas 

através de destilação por arraste com vapor d’água. As essências podem ser de 

origem natural ou sintética. As de origem natural são geralmente extraídas de 

plantas, flores, raízes ou animais, enquanto as sintéticas tentam reproduzir no 

laboratório os aromas naturais (CANESSO GUIMARÃES; CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA e GOMES DE ABREU, 2000).  

Os óleos essenciais são encontrados nas partes aéreas (folhas e ramos 

finos), cascas, troncos, raízes, frutos, flores, sementes e resinas (Zoghbi et al. 

1998). Há milhares de anos, os óleos essenciais vêm sendo extraídos de plantas 

e usados nas indústrias de perfumes, cosméticos e fármacos de uso medicinal. 

A importância econômica que as plantas aromáticas representam à Região 
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Amazônica está associada à aplicação de seus óleos essenciais e uso de seus 

aromas em processos tecnológicos (SANTOS, 1999). 

Nos últimos anos, estudos científicos têm sido conduzidos com o objetivo 

de identificar as substâncias químicas que compõem os óleos essenciais de 

plantas da Amazônia brasileira (Viana et al. 1998; Zoghbi et al. 1998).  

Em Manaus e nos municípios vizinhos, ha uma quantidade não exata de 

especiarias estudadas, portanto, a partir das especiarias que forem trabalhadas 

e submetidas a análises de identificação e caracterização, esse cenário poderá 

mudar, além disso, uma melhor compreensão dessas especiarias, bem como a 

extração de óleos essenciais, entre outros benefícios, poderá trazer benefícios 

à saúde e para a economia regional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOLOGIA  



8 
 

 

3.1 Obtenção das amostras 

 

 As especiarias foram coletadas na Feira orgânica de Manaus, Levando-

se em consideração a origem, finalidade e demanda dos mesmos.  

 
Tabela 1 – Espécies selecionadas e coletadas para a extração dos seus respectivos 
óleos essenciais 
 

3.2 Excicata das amostras 

 

 Separou-se parte das amostras de especiarias coletadas, para a 

realização da excicata e acondicionamento no herbário do instituto nacional de 

pesquisa da Amazônia – INPA 

3.3 Obtenção dos óleos 

 

 Para a obtenção dos óleos foi realizado hidrodestilação no Clevenger 

modificado, o mesmo procedimento foi realizado em triplicata para cada amostra 

representada na tabela 1 

AMOSTRAS COLETADAS PESO LOCAL 

1. Alfavaca 1 Kg Feria Orgânica 

2. Beldroega 1 Kg Feria Orgânica 

3. Bertalha 1 Kg Feria Orgânica 

4. Cariru 1 Kg Feria Orgânica 

5. Chicoria de Caboclo 1 Kg Feria Orgânica 

6. Espinafre da Amazonia 1 Kg Feria Orgânica 

7. Erva de Jabuti 1 Kg Feria Orgânica 

8. Hortelazinho 1 Kg Feria Orgânica 

9. Jambu 1 Kg Feria Orgânica 

10. Manjericão Branco 1 Kg Feria Orgânica 

11. Manjericão Roxo 1 Kg Feria Orgânica 

12. Mastruz 1 Kg Feria Orgânica 

13. Taioba 1 Kg Feria Orgânica 

14. Vicky 1 Kg Feria Orgânica 
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 Primeiramente separou-se as folhas do galho, cortando-as em seguida 

em fragmentos menores com o auxilio de uma tesoura visando um melhor 

acondicionamento no balão de fundo redondo. Posteriormente, pesou-se as 

folhas previamente cortadas e adicionou-se as mesmas em um balão de fundo 

redondo com capacidade de   3 L. Com o auxilio de uma proveta mediu-se 1,5 L 

de agua destilada e adicionou-se no balão com as amostras.  

 Em seguida ligou-se as manta ao qual está acoplado o cleveger, na 

temperatura 6, após a extração da primeira gota de óleo, baixou-se a 

temperatura para 4 realizando-se a contagem de 4 horas de extração a partir da 

primeira gota.  

 Após 4 horas de extração, coletou-se em um frasco previamente pesado 

o hidrolato, e em outro o óleo, adicionando-se sulfato no frasco com óleo, após 

24 horas transferiu-se o óleo para outro frasco limpo e previamente pesado no 

intuito de retira-lo do frasco ao qual adicionou-se sulfato, posteriormente  

acondicionou-se o mesmo no congelador do grupo Q-bioma do laboratório de 

produtos naturais para posterior utilização em ensaios biológicos e antioxidantes 

bem como caracterização por cromatografia gasosa em cromatógrafo com 

detector de ionização por chama. 

3.4 Caracterização dos óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais obtidos (tabela 1) foram analisados através de 

cromatografia gasosa em cromatógrafo com detector de ionização por chama, 

utilizando coluna capilar DB-5 (30 m X 0,20 mm X 0,18 µm), tendo hidrogênio 

como gás de arraste (fluxo de 1,0 mL/min) e temperaturas programadas: 60 a 

240°C, a 3°C/min. Os mesmo também foram analisados por espectrometria de 

massas em cromatógrafo acoplado a detector seletivo de massas , utilizando-se 

coluna capilar HP5-MS (30 m X 0,25 mm X 0,25 m), tendo como gás carreador 

o hélio (1,0 mL/min) e temperaturas programadas: 60 a 240°C, a 3°C/min. O 

modo de operação utilizado foi o impacto de elétrons a 70 eV.  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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 No Brasil há várias pesquisas que relatam a existência de diferentes 

características químicas entre os óleos essenciais de espécies distintas e até 

mesmo entre espécies iguais, porém cultivadas em diferentes regiões 

geográficas do globo terrestre.  

 

Tabela 2 – Identificação botânica e Rendimento das extrações dos óleos de especiarias 

 

 No presente trabalho, inicialmente realizou-se um levantamento de campo 

entre as principais feiras de Manaus (Adolpho Lisboa, Feira do Manoa, Feira do 

parque 10, feira orgânica de Manaus, entre outros), onde pudemos observar que 

a maioria dos feirantes não cultivavam suas mercadoria, além de fazerem usos 

AMOSTRAS COLETADAS IDENTIFICAÇÃO BOTANICA PESO 

(folhas) 

V/V RENDIMENTO 

Alfavaca Ocimum campetchianum 336g 3,8952mL 1% 

Beldroega Portulaca oleracea 450g ___ ___ 

Bertalha Basella alba L. syn. B. rubra 637g ___ ___ 

Cariru Talinum triangulare (jacq) 
wildd 

632g ___ ___ 

Chicoria de Caboclo Eryngium foetidum 420g 0,0611mL 0,2302% 

Espinafre da Amazônia Amaranthus sp. 500g ___ ___ 

Erva de Jabuti Peperonia pelúcida L. Kunth 430g 0,0822mL 0,0221% 

Hortelazinho Scutellaria agrestis stihill benta 417g 0,1283mL 0,0220% 

Jambu Spilanthes oleracea L. 681g 0,9629mL 0,0205% 

Manjericão Branco Ocimum – sp 427g 1,5839mL 0,3102% 

Manjericão Roxo Ocimum – sp 552g 1,5839mL 0,155% 

Mastruz Chenopodium ambrosioides 450g 1,837mL 0,2205% 

Taioba Xanthosoma spp 600g ___ ___ 

Vicky Mentha canadensis var. 
piperascens 

460g 0,0722mL 0,0202% 
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abusivos de agrotóxicos nos mesmo, com exceção da feira orgânica de Manaus 

localizada na Adrianópolis, o qual os próprios feirantes cultivam suas 

mercadorias no município de agua branca, além de serem obrigatoriamente 

livres de agrotóxicos, para que os mesmos tivessem aprovação de venda de sua 

mercadoria na APOAM- Feira orgânica de Manaus. Com base nisso, optamos 

por coletar amostras somente da Feira Organica de Manaus para realização da 

extração de seus óleos essenciais. 

 Os óleos essenciais obtidos das amostras coletadas demonstraram 

rendimentos entre 0,02% - 0,3% como representado na tabela 2. Dentre as 14 

espécies submetidas à extração, 5 não apresentaram óleo no momento da sua 

extração, sendo estas: Beldroega, Bertalha, Cariru, Espinafre da Amazonia e 

Taioba.  Enquanto que as demais amostras apresentaram óleo no momento da 

sua extração, destacando-se a Alfavaca o qual apresentou o melhor rendimento 

de extração (1%) quando comparada com as demais espécies.  

 Dentre os óleos submetidos a analise por cromatografia gasosa de 

ionização por chama, podemos destacar o vicky, o qual apresentou um 

componente majoritário de 91% (figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 No 

entanto, até o 

momento da 

entrega desse 

relatório não obteve-se o resultado da analise da cromatografia gasosa acoplada 
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ao espectro de massa, por conseguinte não foi possível caracterizar os 

componentes químicos dos mesmo. É importante ressaltar que estes já foram 

submetidos a analises, desse modo, aguardamos o resultado do mesmo para 

realizarmos a caracterização química dos componentes de todas as espécies 

trabalhadas no presente estudo, no intuito de apresentar seus dados 

consolidados no dia estabelecido para a defesa do presente projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Perante as informações supracitadas e os resultados obtidos, podemos 

concluir que, dentre as 14 espécies submetidas à extração não foi possível obter 

o óleo essencial de 5 espécies, sendo estas: Beldroega, Bertalha, Cariru, 

Espinafre da Amazonia e Taioba. Todavia, foram obtidos 9 óleos, destacando-

se a Alfavaca por apresentar 1% de rendimento, enquanto as demais espécies 

tais como: Chicora de Caboclo, Erva de jabuti, Hortelazinho, Jambu, Manjericão 

branco, manjericão roxo, mastruz e vicky apresentaram rendimento entre 0,02% 

- 0,3%. A caracterização dos constituintes químicos dos óleos essenciais não 

consta no presente relatório, devido o atraso na identificação botânica das 

amostras, no entanto os óleos essenciais obtidos estão sendo atualmente 

analisados por cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massa, o qual 

complementarão as informações obtidas na analise realizada na cromatografia 

de ionização por chama. Apesar do programa de iniciação cientifica finalizar-se 

em julho, as perspectivas futuras do presente projeto é continuar realizando 

estudos de caracterização química bem como propriedades biológicas que 

esses óleos possam vir a apresentar, visando contribuir desse modo com a 

comunidade cientifica através de artigos sobre o presente estudo. 
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