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Introdução 

 

Hoje com o desenvolvimento científico temos melhores condições de comprovarmos 

os conhecimentos milenares sobre o uso das ervas e plantas, estabelecer a medicina do futuro 

e buscar nas plantas os princípios ativos (Franco, 1997). Neste trabalho é estudado o óleo 

essencial de Origanum majorama L. (manjerona) que tem uma larga aplicação, tanto para fins 

medicinais devido a suas propriedades terapêuticas, como em alimentos na função de 

condimentos.  

Esse trabalho tem como objetivo realizar pesquisa sobre a extração por arraste a vapor 

do óleo essencial de manjerona a partir das partes da folhas da planta aromática. Os estudos 

consistiram em determinar a curva de extração experimental, rendimento versus tempo, em 

uma unidade laboratorial de arraste a vapor (Xavier et al., 2011), modelar matematicamente o 

processo extrativo, empregando o equacionamento desenvolvido por Crank (1975) que se 

baseia no balanço de massa unidimensional na partícula, e analisar a composição química do 

extrato volátil por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (CG/EM). Uma 

vez que há relatos que a planta aromática estudada tem poder antioxidante (Ecomonou et al., 

1992), foram realizados também ensaios de ação antioxidante pelo método DPPH (Rufino et 

al., 2007). 

 

Metodologia 

 

 Os óleos essenciais foram extraídos, em triplicata, em uma unidade laboratorial de 

destilação por arraste a vapor (Xavier et al., 2011), que é composta por uma caldeira de vidro, 

que tem como objetivo produzir vapor saturado, acoplada a um vaso extrator, o qual contém 

150 g de Origanum majorama L.. O vapor efluente do vaso de extração alimenta o clevenger, 

que tem a função de condensar os vapores oriundos do vaso extrator, e separar a fase oleosa 
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da aquosa. O volume de óleo extraído foi medido em função do tempo de extração até esta 

quantidade apresentar valores constantes. 

Para identificar os compostos do óleo essencial de manjerona, inicialmente as 

amostras do extrato volátil foram secas através a adição de sulfato de sódio e posteriormente 

foram solubilizadas em n-hexano, antes de serem injetadas no CG/EM. Os componentes das 

amostras foram identificados por comparação de seus índices de retenção em relação aos 

resultados de uma série homóloga de n-alcanos (padrões puros). Também foi realizada uma 

comparação dos padrões de fragmentação nos espectros de massas com os armazenados nos 

bancos de dados de CG/EM (Adams, 2007). 

Na análise da atividade antioxidante o óleo essencial foi analisado em três 

concentrações. Em seu estado puro, 100% v/v, em uma concentração de 50% v/v e de 25% 

v/v. Foram transferidos 3,0 ml da solução alcoólica do DPPH para uma cubeta e adicionado 

100 µL da amostra e homogeneizado. A leitura da absorbância foi feita em um 

espectrofotômetro (modelo SP-220 da marca Biospectro) até estabilizar o valor da 

absorbância, gerando uma curva que cai com o passar do tempo, se existir ação antioxidante.  

O modelo matemático desenvolvido por Crank (1975) foi utilizado (Equação 1) para a 

representação da curva de extração do processo de destilação por arraste a vapor. Este é 

baseado no balanço de massa unidimensional na partícula, admitindo que os componentes 

extraídos são homogêneos e constantes em todas as partículas, com condições de contorno 

convectivas. Os valores dos parâmetros foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados.  

                                                                               (1) 

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados da curva de extração do óleo essencial de manjerona, rendimento versus 

tempo, determinado pelo processo de destilação por arraste a vapor, assim como a 

representação matemática do mesmo pelo modelo desenvolvido por Crank (1975), são 

mostrados na Figura 1. O rendimento experimental para o óleo essencial em questão em 

relação à massa de planta aromática é de 0,019% ± 0,03% p/p, enquanto que o desvio 

percentual entre os resultados do rendimento experimental e o calculado pelo modelo é de 

0,02%. Os parâmetros ajustados pela técnica dos mínimos quadrados apresentam os seguintes 

valores: difusividade interna (D), 8,70 x 10
-10

 m
2
/s e coeficiente de transferência de massa (α), 

2,04 x 10
-5

 m/s. 
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Figura 1: Curva de extração da Origanum majorama L.: ( ) modelo matemático ( ) dados experimentais. 

 

 As análises cromatográficas (CG/EM) identificaram 35 compostos, destacando o timol 

(19,75%), o terpineol-4 (11,70%), o g-terpineno (9,72%) e o p-cimeno (5,30) como os 

majoritários. Em relação à ação antioxidante do óleo essencial de manjerona, observou-se 

uma significativa captura do radical livre DPPH, comprovando o potencial antioxidante do 

extrato.  

 

Conclusão 

 

A partir dos resultados deste estudo foi possível concluir que o óleo essencial de 

manjerona apresenta poder antioxidante, fato bastante importante quanto ao uso do mesmo na 

formulação de alimentos. Sendo assim, a etapa de obtenção do extrato volátil em escala 

industrial é o caminho a ser almejado. Logo a modelagem matemática do arraste a vapor pelo 

modelo de Crank (1975) se mostrou eficiente na representação da curva rendimento versus 

tempo e, em conjunto com os parâmetros gerados, são resultados possíveis de ser utilizados 

no scale-up ao processo industrial. 
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