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RESUMO 

Os óleos essenciais são fontes de substâncias que podem ser utilizados em 

diversas áreas. Na região amazônica, a maioria dos óleos essenciais é de interesse 

comercial desconhecido. A pesquisa realizada visa desenvolver estudos para 

extração e análise de óleos essenciais de plantas utilizadas como condimentos e 

especiarias na região do Alto Solimões-AM. O estudo foi realizado nos municípios de 

Benjamin Constant e Atalaia do Norte, envolvendo três etapas: 1) Localização, 

coleta e seleção do material biológico; 2) Extração de óleos; 3) Análises químicas. 

As plantas mais utilizadas são conhecidas popularmente como: Alho, Cebola, 

Cebolinha; Canela; Chicória, Coentro, Hortelã, Pimentão, Pimenta de cheiro, Tomate 

e Urucum. Os melhores rendimentos obtidos foram na Canela, Urucum e Alho. A 

principal finalidade da utilização destes condimentos e temperos aponta a 

necessidade de divulgar informações sobre os princípios ativos e as possíveis 

aplicações que podem ser atribuídas a elas, visando a exploração sustentável da 

biodiversidade. 

Palavras-chave: Condimentos, óleos essenciais, princípio ativo. 
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ABSTRACT 

.           

Essential oils are sources of substances that can be used in various fields. In the 

Amazon region, most of the essential oils of commercial interest is unknown. The 

research aims to develop studies for extraction and analysis of essential oils of plants 

used as condiments and spices in the Alto Solimões-AM. The study was conducted 

in the cities of Benjamin Constant and Watchtower North, involving three steps: 1) 

Location, collection and selection of biological material, 2) Extraction of oil, 3) 

Chemical analysis. The plants used are more popularly known as Garlic, Onion, 

Chive, Cinnamon, Chicory, Coriander, Mint, Pepper, Hot peppers, tomatoes and 

Annatto. The best yields were obtained in Cinnamon, Annatto and Garlic. The main 

purpose of the use of condiments and seasonings highlight the need to disseminate 

information about the active principles and possible applications that can be assigned 

to them, aiming at sustainable use of biodiversity. 

 

Keywords: spices, essential oils, the active ingredient. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os óleos essenciais vêm sendo amplamente estudados como fonte de 

substâncias químicas que podem ser utilizados nas mais diversas áreas. A Floresta 

Amazônica possui uma grande biodiversidade que é fonte de produtos naturais em 

todo o planeta, isso gera grande interesse das indústrias em utilizar matéria-prima 

proveniente da região. 

A região do Alto Solimões mostra-se com grande potencial na produção de 

óleos essenciais, visto a grande biodiversidade existente que ainda não foi 

estudada. Uma fonte especialmente importante e interessante é aquela descoberta 

pela população local, ao longo dos milênios de ocupação humana na Amazônia. 

Plantas utilizadas como condimentos, temperos e especiarias contêm 

grande quantidade de óleos essenciais e são bastante comuns na região do Alto 

Solimões. Grande parte dessas plantas é cultivada em hortas caseiras tradicionais e, 

sob condições únicas de clima, insolação, ação microbiana e pluviosidade da região, 

poderão apresentar composições químicas diferenciadas. 

A pesquisa realizada visa desenvolver estudos para extração e análise de 

óleos essenciais de plantas utilizadas como condimentos e especiarias na região do 

Alto Solimões-AM. Dessa forma, um pressuposto para a escolha das plantas a 

serem estudadas, levou em consideração o levantamento de dados junto aos 

moradores de Benjamin Constant e Atalaia do Norte para identificação das plantas 

utilizadas como condimentos e temperos, que são de uso comum. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Condimentos e temperos 

Condimento é um termo geral para sementes, frutas, botões, cascas e raízes 

de plantas, especialmente aqueles provenientes de áreas tropicais que melhoram 

um alimento pela adição de cor, aroma e sabor condimentado, estimulando o 

apetite, eliminando cheiros desagradáveis de alimentos e auxiliando a digestão 

(JETRO, 2011). Segundo Santos (2006), os condimentos são geralmente usados na 

culinária para modificar o sabor e o aroma dos alimentos e, também, para decorá-

los. 

Na região do Alto Solimões, os métodos de cultivo de plantas utilizadas 

como condimentos, adotados pela população local seguem um padrão tradicional. 

Kaneko (2006) ressalta que: 

 

Uma das formas tradicionais de produção de hortaliças nas várzeas é a 
utilização de canteiros suspensos (jiraus), preenchidos com o solo local ou 
compostos preparados pelos próprios agricultores a partir de materiais 
disponíveis na região, permitindo a produção de hortaliças continuamente, 
durante o ano todo. Esta prática de agricultura familiar tem sido repassada 
de geração para geração. 
 

 

Nesse contexto, reitera-se ao pensamento de Miguez et al. (2005) ao 

destacar que as  sociedades  tradicionais fundamentam  suas atividades  num  vasto  

conhecimento  empírico  que  possuem  do  ecossistema  em  que  vivem, o qual é 

adquirido e acumulado através de várias gerações. 
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2.2 Óleos essenciais 

Os óleos essenciais existem em diversos órgãos das plantas principalmente 

nas folhas (REVISTA DA MADEIRA, 2003). Constituem os elementos voláteis 

contidos em vários órgãos das plantas e assim são denominados devido à 

composição lipofílica que apresentam, quimicamente diferentes da composição 

glicerídica dos verdadeiros óleos e gorduras (SIANI, 2000). 

Segundo Santos et al. (1998), os óleos essenciais são constituídos por 

várias substâncias orgânicas. O autor ressalta que o conjunto dessas substâncias 

químicas voláteis, presentes nos óleos essenciais, é formado de classes de ésteres 

de ácidos graxos, mono e sesquiterpenos, fenilpropanonas, álcoois aldeidados e, em 

alguns casos, por hidrocarbonetos alifáticos, entre outros. 

Os óleos essenciais são misturas complexas, com muitos constituintes, 

contendo proporções variáveis de ésteres, éteres, álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas 

e hidrocarbonetos de estrutura aromática ou terpênica. (OLIVEIRA, 2010). Siani 

(2000) ressalta que, quimicamente, em sua maioria, os óleos essenciais são 

constituídos de substâncias terpênicas e eventualmente de fenilpropanóides, 

acrescidos de moléculas menores, como álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas de 

cadeia curta. 

As funções dos óleos essenciais nas plantas estão diretamente ligadas à 

sobrevivência do vegetal em seu habitat. “Exercendo papel fundamental na defesa 

contra microorganismos e predadores, e também na atração de insetos e outros 

agentes fecundadores” (SIANI 2000). 



8 

 

2.3 Extração de óleo essencial 

“Os óleos essenciais extraídos de plantas vêm sendo usados há milhares de 

anos nas indústrias de perfumes, cosméticos e fármacos de uso medicinal” 

(SANTOS et al., 2004). Segundo Cardoso et al. (2003), todos os povos civilizados e 

tradicionais, no decorrer da história, fizeram uso das essências de plantas 

aromáticas na medicina, culinária e em cerimônias religiosas. Vitti e Brito (2003) 

relatam que as referências históricas de obtenção e utilização desses óleos estão 

ligadas, originalmente, aos países orientais, com destaque para o Egito, Pérsia, 

Japão, China e Índia. 

No entanto, no Brasil, os estudos e a utilização de óleos essenciais 

ocorreram recentemente. Segundo o pesquisador José Otávio Brito, da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), a produção de óleo essencial 

no Brasil teve início ao final da segunda década de 1920, tendo como base o puro 

extrativismo de essências nativas, principalmente do pau-rosa (REVISTA DA 

MADEIRA, 2003). 

“Os métodos de extração variam conforme a localização do óleo essencial 

na planta e com a finalidade de utilização do mesmo” (GIRARD, 2005). Conforme 

Simões et al. (1999), existem cinco métodos de extração de óleos essenciais, a 

saber, os métodos de enfloração, prensagem, extração com solventes orgânicos, 

extração por fluído supercrítico e extração por arraste de vapor d´água. 

A extração por arraste a vapor é bastante viável. Oliveira (2010) descreve o 

funcionamento deste procedimento destacando a diferença do ponto de ebulição 

para separação da mistura: 
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A destilação por arraste de vapor é uma destilação de misturas imiscíveis 
de compostos orgânicos e água. Misturas imiscíveis não se comportam 
como soluções. Os componentes de uma mistura imiscível "fervem" a 
temperaturas menores do que os pontos de ebulição dos componentes 
individuais. Enquanto ambos componentes da mistura estiverem destilando 
junto, o ponto de ebulição ficará constante. Portanto, uma mistura de 
compostos de alto ponto de ebulição e água pode ser destilada à 
temperatura constante e menor que 100°C, que é o ponto de ebulição da 
água. 

 

A vantagem dessa operação é que a mistura entra em ebulição a uma 

temperatura inferior ao seu ponto de ebulição e ao ponto de ebulição da água 

evitando a decomposição térmica da substância (queima da substância) (BORGES e 

ZELENIAKAS, 2009). 

O aparelho de Clevenger modificado é utilizado em um sistema fechado para 

não haver perda de material. Segundo Santos et al. (2004), o modelo do extrator, é 

dimensionado para operar em circuito fechado, e foi projetado com base nos 

cálculos hidrodinâmicos, de modo que seja mantido o equilíbrio do sistema durante o 

período de extração de óleos essenciais. 

Conforme Akisue (2010), esse aparelho extrator de óleo essencial, possui 

características que permitem o seu emprego, tanto para óleos mais densos, como 

menos densos que a água. Este aparelho é mais compacto, robusto, requer menor 

aquecimento do material e possibilita condensação adequada do óleo essencial. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Delineamento da pesquisa  

O estudo foi realizado no período de agosto de 2010 a julho de 2011, nos 

municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte no estado do Amazonas, 

situados a 1.118 km e 1.138 km de distância da capital Manaus respectivamente. 

Inicialmente foi aplicado o Questionário I (Anexo I), através de uma 

amostragem aleatória simples, a 15 moradores de Benjamin Constant e 15 de 

Atalaia do Norte, para identificação das plantas que são de uso comum, utilizadas 

como condimentos e temperos. Dentre estes, foi aplicado o Questionário II (Anexo I) 

aos que cultivavam pelo menos uma planta utilizada como condimento e tempero, 

visando a identificação dos métodos adotados durante o cultivo das plantas 

enfocadas na pesquisa. 

Após a análise quantitativa dos dados houve a escolha das 13 plantas que 

são mais utilizadas para realização da extração e análise dos óleos essenciais. 

3.2 Localização, coleta e seleção do material biológico 

As espécies foram coletadas no mercado municipal e em plantações 

caseiras dos moradores entrevistados. As propriedades foram escolhidas baseando-

se na disponibilidade de plantas para a coleta do material vegetal (Tabela 1). 

PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO 

P1 Rua Frei Ludovico, Coimbra - Benjamin Constant. 

P2 Rua Edimar Magalhães, Cidade Nova. Benjamin Constant. 

P3 Rua José Tamaio, Colônia 2. Benjamin Constant. 

P4 Rua Cunha Gomes, Centro. Atalaia do Norte. 

P5 Rua Frei Ludovico, Coimbra. Benjamin Constant. 

Mercado Municipal Avenida Castelo Branco, Centro. Benjamin Constant. 

Terceiro Ciclo Rua Cunha Gomes, Centro. Atalaia do Norte  

Tabela 1 – Áreas de coleta do material vegetal. 
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O material vegetal foi coletado em maior quantidade para a extração de óleo 

essencial pelo método laboratorial. As plantas foram adquiridas nas seguintes 

propriedades:  

P1: Pimentão e hortelã; P2: Pimenta cheirosa; P3: Urucum; P4: Coentro; P5: Canela;  

Mercado Municipal: Chicória; Pimenta cheirosa; Coentro; Alho; Tomate; Cebola; 

Cebolinha; Terceiro Ciclo: Cebolinha. 

As principais plantas utilizadas como condimentos e temperos estão 

descritas na Tabela 1. Dentre elas, apenas uma é endêmica da região, o urucum 

cujo “o nome popular tem origem na palavra tupi “ru-ku”, que significa “vermelho” 

(JOÃO, 2009)". 

Família Nome Popular Nome científico 

LILIACEAE 

Alho Allium sativum L. 

Cebola Allium cepa L. 

Cebolinha Allium fistulosum L. 

LAURACEAE Canela Cinnamomum zeylanicum Blume 

ASTERACEAE (Compositae) Chicória Chicorium endívia L. 

APIACEAE (Umbelliferae) Coentro Coriandrum sativum L. 

LAMIACEAE (Labiadas) Hortelã Mentha spicata L. 

SOLONACEAE 

Pimentão Capsicum annuum L. 

Pimenta de cheiro Capsicum odoriferum Vell 

Tomate Lycopersicum esculentum Mill 

BIXACEAE Urucum (coloral) Bixa orellana L. 

Tabela 2. Plantas mais frequentemente utilizadas como condimentos e temperos pelos moradores de 
Benjamin Constant e Atalaia do Norte – AM 

3.3  Extração de óleos em laboratório:  

Foi utilizado o método de hidrodestilação para a extração de óleos 

essenciais através do aparelho de Clevenger modificado, que consiste na extração 

por arraste a vapor de água. 
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Foi utilizado um balão volumétrico contendo 500 mL de água destilada 

juntamente com o material vegetal fresco e triturado (variando de 30g a 100g 

levando em consideração o volume de cada espécie).  

O tempo de extração variou de 130 a 240 min. No fim da extração, obtém-se 

o hidrolato, uma mistura de óleo e água (PEISINO et al., 2005). Para separação do 

óleo essencial da água que foram coletados, utilizou-se o solvente éter etílico. Após 

a evaporação do solvente a amostra foi armazenada em vidros de penicilina 

devidamente esterilizados para as análises químicas dos óleos coletados. 

 

3.4 Análises dos óleos essenciais extraídos: 

O Instituto de Natureza e Cultura não possui os equipamentos necessários 

para a realização das análises. Por este motivo as amostras coletadas na extração 

foram encaminhadas à Manaus para as análises químicas nos laboratórios de 

cromatografia do Grupo de Pesquisas em Química de Biomoléculas da Amazônia 

(Q-BioA), no Departamento de Química da Universidade Federal do Amazonas. 

Os óleos essenciais foram analisados por meio de cromatografia em fase 

gasosa (CG-DIC) e em espectrometria de massas (CG-EM). As técnicas 

cromatográficas foram utilizadas para análise e separação de misturas de 

substâncias voláteis e as técnicas espectrométricas foram utilizadas para medir a 

concentração dos componentes químicos e para verificação do grau de 

contaminação da amostra. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Utilização e cultivo de condimentos e temperos 

Foram entrevistados 15 moradores de Atalaia do Norte e 15 do município de 

Benjamin Constant, tomando como base uma população amostral com uma escolha 

aleatória de indivíduos. 

Com base nos dados obtidos, as principais finalidades da utilização de 

condimentos na culinária local (Gráfico 1) estão relacionadas ao fato de os mesmos 

fornecerem um sabor diferenciado nas refeições correspondendo a 46,2% (n= 24). 

 

 

 

Gráfico 1. Interesse dos moradores na utilização de condimentos e temperos. 

É possível perceber que a preocupação com uma alimentação equilibrada 

não é um aspecto prioritário para a comunidade pesquisada, pois apenas 23,1% (n= 

12) dos entrevistados utilizam esses condimentos com fins nutricionais. Este fato 

pode estar relacionado a falta de informação referente aos benefícios à saúde que 

os mesmos proporcionam. 

Verificou-se também que a utilização destes condimentos com fins 

medicinais corresponderam há apenas 26,9% (n= 14) de moradores que visam essa 

finalidade. É importante destacar que grande parte dos entrevistados desconhece os 

princípios ativos das plantas em questão. 
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Foi fato que as plantas utilizadas como condimentos e temperos não são 

muito valorizadas para outros fins, o que demonstra a necessidade de divulgar 

informações que visem contribuir para um melhor aproveitamento de todos os 

benefícios que se pode obter com a utilização das mesmas. 

Santos (2006) ressalta que os condimentos têm em sua composição química 

elementos importantes para a saúde, como vitaminas e sais minerais, e princípios 

ativos específicos, possíveis de uso terapêutico, sendo utilizados por indústrias 

farmacêuticas na produção de elixires e soluções de uso tópico, entre outros. 

A maioria dos entrevistados, 73,3% (n= 22), cultivavam pelo menos quatro 

tipos de plantas utilizadas como condimento e a principal finalidade da produção é 

para o consumo próprio. É interessante destacar a forma que os entrevistados 

aprenderam a cultivar essas plantas: 50% (n= 15) dos entrevistados aprenderam 

através de experiência própria e os demais 50% (n= 15) com seus familiares. 

O conhecimento tradicional no cultivo vem sendo repassado de geração a 

geração e que, com o passar do tempo, certamente será complementado com novas 

técnicas e pesquisas que contribuirão para que esse conhecimento empírico torne-

se mais enriquecido. 

Outro aspecto comumente adotado pelos entrevistados é a construção de 

canteiros suspensos, apenas 36,3% (n= 8) fazem o cultivo das plantas diretamente 

no solo. As hortas são localizadas nos quintais e variam de tamanho do pequeno ao 

médio. Normalmente, as sementes são colocadas diretamente nos canteiros sem 

haver a produção de mudas. 81,8% (n= 18) realizam a produção direta e 18,2% (n= 

4) produzem primeiramente as mudas antes de introduzi-las nos canteiros. 
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O tipo de adubo utilizado pelos entrevistados é orgânico, conhecido na 

região como “paú”, constituído de matéria em decomposição. A manutenção da 

horta é bastante variável, apenas 45,4% (n= 10) realizam manutenção diária, 27,3% 

(n= 6) realizam manutenção apenas uma vez por semana e os demais 27,3% (n= 6) 

de duas a três vezes por semana. 

4.2 Extração de óleo essencial pelo método laboratorial 

Os óleos essenciais foram obtidos em diferentes proporções de acordo com 

a espécie utilizada. Na Tabela 3, estão descritas a quantidade de massa fresca 

utilizada, o tempo de duração da extração e o volume de óleo essencial coletado. É 

importante ressaltar que algumas espécies não forneceram uma quantidade 

necessária que possibilitasse a coleta e, por conseguinte, as análises do óleo 

essencial extraído. 

O Cálculo de rendimento (TO) baseia-se no teor de óleo essencial em 

porcentagem (mL de óleo essencial em 100 g de biomassa úmida), dado pela 

seguinte fórmula: TO=VoBm x 100. Onde, Vo = volume de óleo essencial lido 

diretamente na escala do tubo separador e Bm = biomassa vegetal. 

Agostini (2005) ressalta que o ambiente no qual o vegetal se desenvolve 

também influencia na composição química dos óleos essenciais e no seu 

rendimento, a temperatura, a umidade relativa, a duração total de exposição ao sol e 

o regime de ventos exercem influência direta na composição e rendimento. 
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Código Descrição 
Local de 

coleta 
Parte utilizada 

Tempo de 

extração (min) 

Massa 

fresca (g) 

Óleo essencial 

coletado (mL) 

Rendimento 

% 

VL 02 Alho (A. sativum) MERCADO Bulbos 150 102,7 0,3 0,29 

VL 06 Canela (C. zeylanicum) P5 Folhas 120 40 0,5 1,2 

VL 03 Cebola (A. cepa) MERCADO Bulbo 180 100 *0,1 *0,1 

VL 05 Cebolinha (A. fistulosum) MERCADO Folhas e talo 180 .70 *0,1 *0,1 

VL 01 Chicória (C.endívia) MERCADO Folhas e talo 180 50 *0,1 *0,2 

VL 04 Coentro (C. sativum) P4 Folhas e talo 230 30 *0,1 *0,3 

 Hortelã (M. spicata) P1 Folhas e talo 180 15 - - 

 
Pimentão (C. annum) P1 

Folhas 240 30 - - 

Semente e fruto 240 180 - - 

 Pimenta de cheiro (C. odoriferum) P2 Semente e fruto 130 70 - - 

 Tomate (L. esculentum) MERCADO Semente 240 122 - - 

VL 07 Urucum (B. orellana) P3 Semente 180 100 0,35 0,35 

Tabela 3 – Análise de rendimento obtido de acordo com a massa fresca do material vegetal e o volume de óleo essencial coletado. 

*Apresentou um valor inferior que não pode ser determinado com exatidão (uma gota) – Em vermelho estão descritos valores estimados 

- Valores que não puderam ser determinados (Volume não suficiente para a coleta e análise do óleo essencial) 

 

Os melhores rendimentos obtidos correspondem aos óleos essenciais extraídos da Canela (C. zeylanicum), Urucum (B. 

orellana) e Alho (A. sativum). Ressaltando que o rendimento obtido na Cebola (A.cepa), Cebolinha (A. fistulosum), Chicória (C. 

endívia) e Coentro (C. sativum) correspondem a valores estimados devido a coleta de uma gota de óleo essencial. O que aponta a 

necessidade da utilização de uma quantidade maior de massa fresca para a extração. Um fator limitante nesta pesquisa está 

relacionado à capacidade do equipamento utilizado que não permitiu o aumento na massa fresca do material vegetal, levando-se 

em consideração o volume ocupado no balão de destilação. 
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4.3  Óleo essencial de condimentos aromáticos 

As amostras coletadas foram encaminhadas a Manaus para a realização das 

análises químicas que são fundamentais para a verificação da composição e pureza 

dos óleos essenciais. No entanto, os resultados ainda não foram disponibilizados, 

dessa forma os dados descritos na composição química dos óleos essenciais 

extraídos foram obtidos na bibliografia. Destaca-se também que estão descritas 

apenas as espécies que puderam ser coletadas em quantidade suficiente para as 

análises. 

Um fato que prejudicou o cumprimento do cronograma foi o atraso ocorrido 

no primeiro semestre das atividades devido a indisponibilidade do solvente éter no 

Instituto de Natureza e Cultura que atrasou significativamente a extração de óleo 

essencial em laboratório e, por conseguinte, o encaminhamento das amostras para 

a realização das análises em Manaus. Além disso, foram realizadas extrações testes 

a fim de proporcionar uma metodologia adequada para a extração dos óleos 

essenciais. 

4.3.1 Óleo essencial de alho (A. sativum) 

- Rendimento: O rendimento obtido nas análises, 0,29%, está em conformidade 

com os dados obtidos por Craveiro e Craveiro (2003), no qual a extração de óleo 

essencial de Alho obtido por arraste de vapor dos bulbos frescos, representou cerca 

de 0,3% da composição volátil de seu óleo  formada por compostos sulfurados. 

- Composição: Em suas análises, Craveiro e Craveiro (2003) destacam a alicina e o 

disulfeto de dialila e outros componentes importantes incluindo a aliina, sulfóxido de 
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S-metil-L-cisteína, proteínas (16,8% do peso seco), minerais (principalmente 

selênio), vitaminas, glucosinolatos e enzimas. 

A alicina é o componente responsável pelo odor característico do alho e é 

uma forma de defesa contra as agressões vindas do exterior, não estando presente 

no alho intacto produz-se apenas quando o alho é danificado, isto é, quando é 

cortado ou esmagado (MENDES, 2008). 

- Aplicações: Seu uso é principalmente atribuído nas indústrias farmacêutica, 

fitoterápica, alimentícia e em alguns casos em cosmética. Mendes (2008) afirma que 

a alicina quando produzida elimina fungos e inibe o desenvolvimento de bactérias 

que se encontrem á sua volta devido  ao  seu  poder  antioxidante. 

Ao longo dos anos vários estudos in vitro demonstraram que a alicina tem 

uma forte atividade antibacteriana, antifúngica, antiparasitária contra um vasto 

espectro de microrganismos (ROSS et al; YIN apud MENDES 2008) e ação também 

ao nível de redução do colesterol e da pressão sanguínea (ROGER apud MENDES 

2008). 

4.3.2 Óleo essencial de canela (C. zeylanicum) 

- Rendimento: O rendimento obtido foi de 1,2% que parece ser um resultado 

coerente de acordo com a literatura, pois o rendimento de óleo essencial de C. 

zeylanicum varia de 0,7 a 1,2% (GUENTHER, PURSEGLOVE et al, VERNON e 

RICHARD apud KOKETSU et al., 1997) nas folhas. 

Koketsu et al. (1997), obteve um rendimento superior, correspondendo a 

2,0%. No entanto em sua metodologia utilizou 600 g de folhas durante 10 horas de 
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extração. O que nos leva a perceber que este resultado é inferior levando-se em 

consideração o tempo de extração e a biomassa utilizada, pois o resultado obtido 

corresponde a um rendimento de 1,2% com apenas 40g de material vegetal em um 

período de 2hs. Ressaltando que, ao término deste tempo, era possível observar 

grande quantidade de óleo essencial que poderia ser coletada. 

- Composição: “A composição do óleo essencial é muito variável, de 60 a 90% de 

aldeído cinâmico e 10% de eugenol na casca e 10% de aldeído cinâmico e 60 a 95% 

de eugenol nas folhas” (ABREU, 2006). 

- Aplicações: Alguns trabalhos, como por exemplo Abreu (2006) ao avaliar o 

controle de Alternaria solani em tomateiro (Lycopersicon esculentum) com óleos 

essenciais, verificou a atividade antimicrobiana e antibacteriana do óleo da folha de 

C. zeylanicum. “O óleo essencial das folhas de canela, também pode ser utilizado 

segundo suas propriedades terapêuticas como relaxante muscular, anti-inflamatório, 

para dor muscular e articular, fibromialgia, reumatismo, artrite, artrose, lombalgia, 

tendinite” (TERRA FLOR, 2011). 

Devido ao seu aroma forte e agradável, também pode ser utilizado na 

indústria de perfumaria sendo considerado com o poder de reduzir a sonolência, a 

irritabilidade, a dor e enxaqueca frequentes. Também atua contra as dores artríticas, 

musculares e reumáticas, combate o estresse e é muito utilizado para massagens. 

 4.3.3 Óleo essencial de cebola (A. cepa) 

- Rendimento: O óleo essencial extraído da cebola apresentou um valor que não 

pode ser determinado com exatidão (uma gota), dessa forma, o valor estimado do 

rendimento obtido corresponde a 0,1%. O que nos mostra que não é bastante viável. 
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- Composição: Segundo Corrêa et al. (1998), a cebola possui um óleo essencial 

rico em compostos sulfurados (cepaenos). Em seus extratos, foram encontrados 

inulina e sais minerais, tais como: cálcio, ferro, sódio, potássio, flúor, enxofre e 

fósforo. Entre os flavonóides, encontram-se quercetósido, taninos, ácido  glicólico  e 

traços de vitaminas A, B e C. 

- Aplicações: Conforme dados da EMBRAPA (2007) a ação terapêutica das plantas 

do gênero Allium, como a cebola tem sido atribuída aos compostos orgânicos 

sulfurados. A cebola, em função dos baixos teores de proteína, ácidos graxos e 

carboidratos, não têm valor nutricional relevante, porém pode ser utilizada como 

condimentar e medicinal. 

4.3.4 Óleo essencial de cebolinha (A. fistulosum) 

- Rendimento: O óleo essencial extraído da cebolinha também apresentou um valor 

que não pode ser determinado com exatidão (uma gota), dessa forma, o valor 

estimado do rendimento obtido correspondendo a 0,1% não aponta o real 

rendimento proporcionado nesta espécie. 

- Composição: Óleo essencial volátil, composto por cerca de 53 constituintes,  

como  ajoeno,  alicina  e aliina (EMBRAPA, 2007) . Conforme Trevisan e Vernier 

(2011) a cebolinha contém diversos compostos antioxidantes, como os flavonoides e 

as saponinas, substâncias sulfuradas, como a alicina, além de vitaminas e sais 

minerais.  

- Aplicações: Tem ação antimicrobiana, diurética e antitérmica, pois aumenta a 

sudorese (TREVISAN e VERNIER (2011). Também pode ser considerado diurético, 
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descongestionante, anti-séptica, hipotensiva e contra queda dos cabelos. As 

saponinas são tensoativos naturais produzem uma solução coloidal em água que faz 

muita espuma quando agitado, aumentam a absorção e utilização de certos 

minerais, inclusive o silício e são muito usados na limpeza do corpo e cabelo (SDC, 

2011). 

Conforme dados da SDC (2011), os flavonóides são compostos aromáticos, 

responsáveis pela maioria dos corantes amarelos, vermelhos e azuis naturais, 

apresentando propriedades estimulantes da circulação, age na redução da 

fragilidade dos capilares, antinflamatório, fortalece os vasos capilares, 

antiesclerótico, anti-dematoso, dilatador de coronárias, espasmolítico, 

antihepatotóxico, colerético e antimicrobiano. 

4.3.5 Óleo essencial de chicória (C.endívia) 

- Rendimento: O rendimento do óleo essencial extraído da chicória não pode ser 

determinado com exatidão, dessa forma, o valor estimado do rendimento obtido 

correspondendo a 0,2% aproximadamente não aponta o real rendimento 

proporcionado nesta espécie. 

- Composição: A chicória fornece uma grande quantidade de carboidratos, 

provitamina A, vitamina B, B1, B2, ácido fólico e potássio (PEDRO, 2011). 

- Aplicações: Estimula o baço e é recomendada para os problemas de visão em 

geral, fortalece os ossos, dentes e cabelos, ativando as funções do estômago, 

intestino e fígado, estimula também o apetite, ativa ainda a função biliar, quando a 

secreção da bile (responsável por emulsionar a gordura que ingerimos) se mostra 
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escassa, e atua como laxante contra preguiça funcional dos intestinos (PEDRO, 

2011). 

4.3.6 Óleo essencial de coentro (C. sativum) 

- Rendimento: O óleo essencial extraído do coentro também apresentou um valor 

que não pode ser determinado com exatidão (uma gota), dessa forma, o valor 

estimado do rendimento obtido (0,3% aproximadamente) não aponta o real 

rendimento proporcionado nesta espécie. 

- Composição: Seu principal componente é o linalol, mas também contêm geraniol, 

borneol, pinenos e limoneno (QUINARI, 2009). 

- Aplicações: Roger (1998) destaca que, em cosmética e perfumaria, o óleo 

essencial de coentro é utilizado na composição de vários cremes para o rosto e o 

corpo e em vários tipos de saches. 

Segundo Quinari (2009), o óleo de coentro é bastante utilizado na 

farmacopéia para mascarar o paladar de remédios com mau gosto (ex. certos 

purgantes à base de sene), pela indústria de perfumaria e de cosméticos, 

estimulante, neurotônico, anti-infeccioso, antiinflamatório e suas notas quentes (e ao 

mesmo tempo doces) se misturam perfeitamente com os óleos de sálvia esclaréia e 

bergamota. 

4.3.7 Óleo essencial de urucum (B. orellana) 

- Rendimento: Kanjilal e Singh apud Costa (2007) citam um rendimento aproximado 

de 0,07% de óleo essencial das sementes. O valor obtido na extração foi superior, 

correspondendo a 0,35%. 



23 

 

Costa (2007), utilizando 836,70g de material, obteve um rendimento da 

extração do óleo através do aparelho de Soxhlet de 5,04%, em um período de 6 

horas. MATOS et al (1992), nas mesmas condições experimentais, porém por um 

período de 2 horas, obteve um rendimento de 2,30%, que em proporções 

apresentam resultados coerentes entre ambos, uma vez que o período de extração 

foi diferente. 

O resultado obtido nesta extração, através do aparelho de Clevenger 

modificado, apresentou um rendimento levemente superior. Considera-se a 

proporção de que neste experimento foi utilizado apenas 100g de urucum em 

comparação com 836,7g no período de 2hs de extração (MATOS et al, 1992). 

- Composição: De acordo com Satyanarayana et al. apud Costa (2007), os 

componentes presentes no óleo essencial obtido de sementes secas e frescas de B. 

orellana incluem principalmente hidrocarbonetos (66,5%) e sesquiterpenos 

oxigenados (12%). Esses autores também identificaram o α-pineno (9,3%), β-pineno 

(4,8%), α-elemeno (3,3%), ishwarano (30,7%), valenceno (2,7%) e amorfeno (0,2%). 

- Aplicações: Levando em consideração o uso de material vegetal renovável e o 

rendimento obtido, é possível verificar viabilidade na extração do óleo essencial de 

urucum. Ressaltando que “a polpa que envolve a semente é considerada como 

refrigerante e febrífuga, obtendo-se valiosas matérias tintoriais amarela (orelina) e 

vermelha (bixina), esta última, constituindo um princípio ativo cristalizável (CANOVA 

apud JOÂO, 2009). Isso significa que pode-se aproveitar todo o fruto sem 

desperdício de material vegetal. 



24 

 

Segundo Filho (2006) os pigmentos do urucum são bastante utilizados na 

cosmética, na preparação de pós faciais, esmaltes, batons e principalmente, 

bronzeadores, destacando que no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da 

Universidade Federal da Paraíba, o óleo de urucum entra na composição de um 

bronzeador denominado “Bronzeador de Urucum” que vem sendo preparado desde 

1995. 

É coadjuvante de filtro solar devido à presença de carotenóides (porém não 

exerce atividade de Vitamina A) e por ser um bronzeador natural, ajuda a bronzear e 

manter a pele bronzeada dando um tom mais alaranjado a pele (SINEMAE, 2011). 

4.4 Exploração da biodiversidade e mercado 

As empresas veem valorizando os óleos essenciais da plantas amazônicas, 

um exemplo da utilização do óleo essencial de coentro em perfumes, é o Ops!, do 

Boticário e o perfume do Brasil da Natura, com óleos essenciais da biodiversidade 

amazônica. Essas empresas, dentre outras, utilizam em seus diversos produtos 

óleos essenciais de diversas plantas devido a seus princípios ativos, desta forma, 

também investem em pesquisas e inovação de produtos oriundos de fontes naturais. 

Os óleos essenciais podem ser uma alternativa bastante viável para o 

desenvolvimento na região do Alto Solimões, através da exploração sustentável de 

matéria prima bastante valorizada no mercado, que é utilizada nas indústrias 

farmacêutica, cosmética, perfumaria, medicinal, terapêutica, dentre outras.  

Citando como exemplo o projeto Aromas da Mata Atlântica – coordenado 

pela empresa Entrefolhas e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – 



25 

 

desenvolve atividades voltadas para o Apoio ao Desenvolvimento de Modelos de 

Inovação Tecnológica Social, e esta iniciativa já vem gerando impactos positivos na 

região, tanto sociais como ambientais. 

O projeto visa valorizar a agricultura da região de Nova Friburgo contribuindo 

para que se torne um pólo de extração de óleos essenciais do Estado do Rio de 

Janeiro. O curso de capacitação para os agricultores locais foi um marco inicial 

juntamente com a consolidação de parcerias. Dessa forma gera renda e emprego, 

destacando o fato de que os óleos essenciais apresentam alto valor no mercado. 

Na região do Alto Solimões não há iniciativas que visem dar subsídios para o 

desenvolvimento de atividades deste âmbito o que releva a necessidade de 

consolidar parcerias e estudos voltados a este fim de modo a incentivar a exploração 

sustentável de forma organizada e rentável para os produtores. O que contribuiria 

para que a região pudesse ser um pólo da extração de óleos essenciais, gerando 

desenvolvimento e renda para a região. 

 

. 
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5. CONCLUSÃO 

As plantas que obtiveram maior rendimento foram Alho (A. sativum), Canela 

(C. zeylanicum) e Urucum (B. orellana), demonstrando que a comercialização dos 

óleos essenciais destas plantas mostra-se bastante viável, ressaltando o fato de que 

o urucum e a canela possibilitam a extração de óleo essencial sem danificar a 

planta, pois na exploração são utilizados como substratos renováveis. 

O baixo rendimento nos resultados obtidos na extração de óleos essenciais 

de Cebola (A. cepa), Cebolinha (A. fistulosum), Chicória (C.endívia), Coentro (C. 

sativum), Hortelã (M. spicata), Pimentão (C. annum), Pimenta de cheiro (C. 

odoriferum) e Tomate (L. esculentum) indicaram a necessidade da utilização de 

maior quantidade de material vegetal para a obtenção de uma quantidade 

significativa de óleo essencial que possibilite as análises químicas. 

A pesquisa dos óleos essenciais de espécies produzidas regionalmente é 

necessária para descobrir as plantas com potenciais comerciais e assim, buscar 

parcerias para a produção utilizando a mão de obra local, proporcionando emprego 

e melhoria na qualidade de vida da população. Pretende-se a continuidade deste 

trabalho para futuramente serem publicados esses resultados a nível científico e 

também para produção de material escrito para ser distribuído à comunidade, de 

forma simples para que a população tenha acesso a esse conhecimento. 
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ANEXO 1: Questionários 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Questionário aplicado para moradores: Principais plantas utilizadas como 

condimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Questionário aplicado para moradores: Métodos de cultivo. 

 


