
com água ou álcool, é submetida à des-
tilação; e a secagem, processo em que 
o extrato líquido tem o seu solvente 
removido por simples aquecimento e 
evaporação ou submetido a processos 
de spray dryer, drum dryer, eva-
poração e concentração sob vácuo, 
concentração em membranas e outros. 

Outros processos mais sofistica-
dos permitem obter extratos qua-
litativamente superiores, como a 
Extração por Solvente Assistida por 
Microondas (ESAM), a extração com 
CO2 Supercrítico, o VMHD (Vacuum 
Microwave Hydro Distillation) e a 
extração biotecnológica (fermentação 
e bioconversão).

Na extração por solvente assistida 
por microondas, a água contida em um 
produto natural absorve as microon-
das para convertê-las em energia 
térmica. Essa descarga de calor ocorre 
na massa da matéria-prima, provo-
cando um gradiente de temperatura 
do interior em direção ao exterior do 
produto e, então, invertido com relação 
ao aquecimento por condução. Esse 
aquecimento (de dentro para fora do 
produto) explica em grande parte a 
extrema velocidade de difusão das 

moléculas do interior em direção ao ex-
terior do produto. Assim, ao contrário 
da extração sólido-líquido tradicional, 
o gradiente de concentração do soluto 
entre a matéria-prima e o solvente não 
é mais o fator limitante da extração. 
Em consequência, a quantidade de 
solvente necessária à extração é re-
duzida ao mínimo.

Na extração pelo processo VMHD, 
sob o efeito conjugado do aquecimento 
seletivo das microondas e do vácuo 
aplicado de forma sequencial, a água 
de constituição da matéria-prima 
entra brutalmente em ebulição. Os 
compostos voláteis são carregados na 
mistura azeotrópica formada com o 
vapor d’água própria à carga.

O processo com CO2 supercrítico 
tem, atualmente, a preferência de mui-
tas indústrias. No estado crítico, o CO2, 
nem  líquido, nem gasoso, possui um 
ótimo poder de extração, modulável à 
vontade, atuando-se sobre a pressão e 
a temperatura de trabalho. As grandes 
vantagens da extração por CO2 super-
crítico é que o CO2 é quimicamente 
inerte, natural e não tóxico (BIO); além 
disso, as temperaturas de trabalho são 
baixas, não requerendo o dispêndio de 

muita energia e os extratos e refinados 
obtidos não tem solvente residual. O 
processo é particularmente adaptado 
para os compostos lipofílicos. 

A extração com fluídos supercríti-
cos (SFE) é também conhecida como 
extração por CO2. De forma simplista, 
o processo utiliza o CO2 sob alta pres-
são, até o ponto onde torna-se líquido. 
É este CO2 líquido que age como 
solvente para extrair óleo, extrato e 
resina do produto ou matéria-prima 
original. O processo pode ser aplicado 
tanto para recuperar um extrato uti-
lizável, quanto para eliminar resíduos 
ou impurezas. Neste último caso, a 
parte não extraída é a que será usada.

As aplicações industriais da extra-
ção de produtos naturais com fluídos 
supercríticos são numerosas e tradi-
cionais na indústria alimentícia. As 
mais conhecidas são a decafeinização 
de chá e café, a extração de lúpulo para 
fabricação de cerveja e os extratos de 
especiarias. Esse processo também 
é aplicado na extração de aromas, na 
eliminação de matérias graxas e na 
deterpenação dos cedros. O processo 
SFE apresenta vantagens e desvan-
tagens. O CO2 é um fluído barato, não 
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ADIÇÃO DE 
EXTRATOS 
VEGETAIS EM 
ALIMENTOS
Atualmente, os extratos vegetais estão 
cada vez mais em evidência. Sinônimo 
de naturais, podem ser encontrados em 
produtos alimentícios, farmacêuticos e 
cosméticos.

DEFINIÇÃO E OBTENÇÃO

Extratos são preparações concen-
tradas de diversas consistências 
possíveis, obtidas a partir de 
matérias-primas vegetais secas, 
que passaram ou não por trata-

mento prévio (inativação enzimática, 
moagem, etc.) e preparadas por 

processos envolvendo um solvente. 
Isso implica basicamente em duas 
etapas no processo de fabricação: 
a separação dos compostos especí-

ficos de um meio complexo (a droga, 
ou parte da planta utilizada, raiz, 

caule, folha) com a utilização de um 
solvente; e a concentração, por eli-
minação mais ou menos completa 

dos solventes.
É possível definir tradicional-

mente um extrato pela relação en-
tre a quantidade de mate-

rial tratado e a quan-
tidade de extrato 

obtida. 

Conhecidos os princípios ativos de 
determinada droga vegetal opera-se, 
muitas vezes, a sua retirada por um 
solvente, obtendo-se, assim, formas 
terapêuticas mais convenientes ao ma-
nuseio e administração. Os processos 
mais utilizados para tanto incluem a 
maceração, que consiste no simples 
contato da droga vegetal com o líquido 
extrator por um período determinado; 
a infusão, onde água fervente é adi-
cionada à planta; a decocção, quando 
chega-se à fervura da água em contato 
com o vegetal; a digestão, onde o con-
tato droga-solvente é mantido a uma 
temperatura de 40 a 60 graus; a per-
colação, processo que pela dinâmica e 
artifícios possíveis permite uma maior 
e mais eficiente extração, sendo que a 
passagem do líquido extrator através 
da droga moída, com o controle do 
fluxo e variação da mistura dos sol-
ventes extratores, otimiza o processo; 
a destilação, onde a planta, em contato 
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com água ou álcool, é submetida à des-
tilação; e a secagem, processo em que 
o extrato líquido tem o seu solvente 
removido por simples aquecimento e 
evaporação ou submetido a processos 
de spray dryer, drum dryer, eva-
poração e concentração sob vácuo, 
concentração em membranas e outros. 

Outros processos mais sofistica-
dos permitem obter extratos qua-
litativamente superiores, como a 
Extração por Solvente Assistida por 
Microondas (ESAM), a extração com 
CO2 Supercrítico, o VMHD (Vacuum 
Microwave Hydro Distillation) e a 
extração biotecnológica (fermentação 
e bioconversão).

Na extração por solvente assistida 
por microondas, a água contida em um 
produto natural absorve as microon-
das para convertê-las em energia 
térmica. Essa descarga de calor ocorre 
na massa da matéria-prima, provo-
cando um gradiente de temperatura 
do interior em direção ao exterior do 
produto e, então, invertido com relação 
ao aquecimento por condução. Esse 
aquecimento (de dentro para fora do 
produto) explica em grande parte a 
extrema velocidade de difusão das 

moléculas do interior em direção ao ex-
terior do produto. Assim, ao contrário 
da extração sólido-líquido tradicional, 
o gradiente de concentração do soluto 
entre a matéria-prima e o solvente não 
é mais o fator limitante da extração. 
Em consequência, a quantidade de 
solvente necessária à extração é re-
duzida ao mínimo.

Na extração pelo processo VMHD, 
sob o efeito conjugado do aquecimento 
seletivo das microondas e do vácuo 
aplicado de forma sequencial, a água 
de constituição da matéria-prima 
entra brutalmente em ebulição. Os 
compostos voláteis são carregados na 
mistura azeotrópica formada com o 
vapor d’água própria à carga.

O processo com CO2 supercrítico 
tem, atualmente, a preferência de mui-
tas indústrias. No estado crítico, o CO2, 
nem  líquido, nem gasoso, possui um 
ótimo poder de extração, modulável à 
vontade, atuando-se sobre a pressão e 
a temperatura de trabalho. As grandes 
vantagens da extração por CO2 super-
crítico é que o CO2 é quimicamente 
inerte, natural e não tóxico (BIO); além 
disso, as temperaturas de trabalho são 
baixas, não requerendo o dispêndio de 

muita energia e os extratos e refinados 
obtidos não tem solvente residual. O 
processo é particularmente adaptado 
para os compostos lipofílicos. 

A extração com fluídos supercríti-
cos (SFE) é também conhecida como 
extração por CO2. De forma simplista, 
o processo utiliza o CO2 sob alta pres-
são, até o ponto onde torna-se líquido. 
É este CO2 líquido que age como 
solvente para extrair óleo, extrato e 
resina do produto ou matéria-prima 
original. O processo pode ser aplicado 
tanto para recuperar um extrato uti-
lizável, quanto para eliminar resíduos 
ou impurezas. Neste último caso, a 
parte não extraída é a que será usada.

As aplicações industriais da extra-
ção de produtos naturais com fluídos 
supercríticos são numerosas e tradi-
cionais na indústria alimentícia. As 
mais conhecidas são a decafeinização 
de chá e café, a extração de lúpulo para 
fabricação de cerveja e os extratos de 
especiarias. Esse processo também 
é aplicado na extração de aromas, na 
eliminação de matérias graxas e na 
deterpenação dos cedros. O processo 
SFE apresenta vantagens e desvan-
tagens. O CO2 é um fluído barato, não 
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protegem a qualidade do alimento, 
através da prevenção da deterioração 
de lipídios. Um antioxidante de uso 
alimentar deve ser seguro, neutro em 
coloração, odor e sabor. Deve ainda 
ser efetivo em baixa concentração, 
fácil de se incorporar, capaz de re-
sistir a processamentos e estável no 
produto acabado.

Os antioxidantes podem ser de-
finidos como substâncias que em 
pequenas concentrações, em compa-
ração ao substrato oxidável, retardam 
ou previnem significativamente o 
início ou a propagação da cadeia de 
reações de oxidação. Estes compos-
tos inibem não só a peroxidação dos 
lipídios, mas também, a oxidação de 
outras moléculas, como proteínas, 
DNA, entre outras.

Compostos químicos que possuem 
atividade antioxidante geralmente são 
aromáticos e contém, no mínimo, uma 
hidroxila, podendo ser sintéticos, como 
o butil hidroxianisol (BHA) e o butil 
hidroxitolueno (BHT), largamente 
utilizados pela indústria de alimentos. 
Os naturais, denominados substâncias 
bioativas, incluem os organosulfura-
dos, os fenólicos (tocoferóis, flavonói-
des e ácidos fenólicos), os terpenos, 
carotenóides e o ácido 
ascórbico, que fa-
zem parte da 
constituição 
de diversos 
alimentos.

Diversos autores vêm mencionan-
do que os vegetais da dieta são fonte 
de antioxidantes fenólicos. As frutas, 
hortaliças, grãos e especiarias, além 
de plantas medicinais, são as prin-
cipais fontes de compostos antioxi-
dantes mostradas pela literatura. As 
pesquisas buscam substâncias com 
atividade antioxidante, provenientes 
de fontes naturais, que possam atuar 
sozinhas ou sinergicamente com 
outros aditivos; que funcionem como 
alternativa para prevenir a deteriora-
ção oxidativa de alimentos e limitem 
o uso dos antioxidantes sintéticos e 
agentes conservadores. 

Além disso, vem sendo demons-
trado que estes compostos podem 
atuar como antifúngicos e inibidores 
da produção de micotoxinas, tais 
como a aflatoxina, por atuarem na 
regulação da peroxidação lipídica, ini-
bindo a formação de peróxidos e con-
seqüente estresse oxidativo que está 
relacionado à biossíntese de aflatoxi-
nas. 

Evidências científicas permitem 
afirmar que a propriedade antioxi-
dante de vegetais se deve, principal-
mente, a seus compostos fenólicos. 
Diferentes propostas vêm sendo 
realizadas para avaliar a atividade 
antioxidante de compostos fenólicos, 
mas pouco tem sido feito para deter-
minar o efeito inibidor de compostos 
fenólicos dos mesmos em sistemas 
enzimáticos, particularmente com 
respeito à peroxidase. Esta é uma 
enzima que aparece em células de 
diferentes seres vivos e que tem por 
função oxidar compostos doadores 
de elétrons, tendo como agente 
doador de oxigênio a água oxige-
nada. Bioquimicamente, a função 
desta enzima é proteger as células 
de possíveis danos, e sua atividade 
se manifesta, principalmente, em 
situações de desequilíbrios físico-
-químicos do sistema.

O excesso da ação desta enzima 
pode resultar em danos indesejáveis 
nas células. No caso dos alimentos, 
as principais alterações são perdas 
do flavor, da cor e dos nutrientes. 
A atuação da peroxidase sobre com-
postos doadores de elétrons a torna 
atrativa para se estimar a atividade 
antioxidante de diferentes compos-
tos, como por exemplo, os fenóis.

Os extratos vegetais comerciali-
zados para fins alimentícios têm por 
objetivo atender as tendências nutri-
cionais dos consumidores modernos. 
Normalmente, os mais procurados 
são os mesmos já presentes em le-
gumes, frutas e vegetais conhecidos 
dos consumidores.

As plantas acumulam em seus te-
cidos numerosos metabólitos secun-

dários que não  são necessários 
para a sua fisiologia, mas 

63FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 39 - 2016www.revista-fi .com

inflamável, sem risco de explosão, não 
produz nenhum resíduo tóxico e tem 
total inocuidade para a mão de obra, 
o ambiente e o consumidor final. É 
quimicamente inerte. Permite obter 
extratos originais da mais alta pureza, 
sem solvente residual. Contudo, essa 
vantagem pode transformar-se em 
inconveniente: os extratos obtidos 
por CO2 supercrítico são diferentes 
dos extratos clássicos e não podem 
simplesmente substituir os produtos 
tradicionais; requerem uma adaptação 
e o estudo de novas aplicações. Outras 
desvantagens do processo incluem o 
alto custo dos equipamentos e o risco 
inerente à utilização de altas pressões.

Por outro lado, uma das maiores 
vantagens é, sem dúvida, a ausência 
total de solvente no processo extrativo 
e, consequentemente, no produto aca-
bado. Os solventes orgânicos podem 
ser tóxicos e conter certas impurezas 
decorrentes de suas origens, de sua 
síntese e do seu transporte, não sendo 
sempre quimicamente inertes, além 
de poderem modificar as caracte-
rísticas organolépticas dos extratos 
obtidos. Na Europa, por exemplo, foi 
fixado um teor máximo admissível de 
10 ppm para uma série de solventes 
tóxicos. Alguns solventes não podem 
entrar na composição de produtos 
alimentícios. Outros são submetidos 
a certas restrições, como o metanol 
utilizado como desnaturante do eta-
nol e do isopropanol. A extração com 

CO2 supercrítico permite, em certos 
casos, atender melhor às exigências 
legais. Também evita a fase térmica 
do processo - fase estressante para o 
produto - durante a qual os resíduos 
do solvente são retirados. 

Os extratos obtidos pelo processo 
de CO2 supercrítico são mais concen-
trados e podem ser usados em menor 
quantidade. Um exemplo é a camomi-
la alemã ou Matricaria recutita (syn. 
Chamomila recutita L.). Trata-se 
de uma das mais populares e bem 
documentadas matéria-prima vege-
tal. É utilizada na forma de extratos 
hidroalcoólicos, de extratos da des-
tilação com vapor e de extratos por 
processo de CO2. O produto obtido 
pela destilação com vapor apresenta 
uma coloração azul, decorrente do 
camazuleno, um subproduto da ma-
tricina, ingrediente original da planta. 
No processo por CO2, a matricina 
é completamente preservada, não 
ocorre nenhum fenômeno de decom-
posição, produzindo o menos possível 
de bioativo  camazuleno. O extrato 
apresenta aroma fresco e mais típico 
da camomila, do que o equivalente 
obtido por destilação a vapor.

O objetivo da extração é a utilização 
dos produtos orgânicos para a produ-
ção de compostos naturais com ele-
vado valor agregado para alimentos, 
cosméticos e/ou farmacêutica, devido 
as suas propriedades funcionais, anti-
microbianos ou antioxidantes.

OS EXTRATOS VEGETAIS 
COMO INGREDIENTES 

O uso de matérias-primas de 
origem vegetal para a obtenção de ex-
tratos é uma  atividade de grande in-
teresse para a indústria de alimentos. 
Nos grandes mercados consumidores 
mundiais pode-se encontrar com 
frequência os mais diversos produtos 
possíveis com um toque vegetal: be-
bidas carbonatadas formuladas com 
especiarias e sucos de frutas, águas 
minerais vitaminadas, chocolate com 
óleos essenciais de frutas, produtos 
lácteos, barras energéticas, snacks, 
biscoitos, doces, sopas, derivados de 
carne, entre outros. Oferecer extratos 
purificados é um meio de agregar 
mais valor a determinados produtos. 

De um modo geral, utiliza-se na in-
dústria alimentícia extratos nos quais 
todas as moléculas são extraídas na 
sua totalidade, sem que nenhuma seja 
especificamente isolada. 

Atualmente, os extratos naturais 
são usados como antioxidantes pela 
indústria alimentícia. Devido à cres-
cente demanda do uso de ingredientes 
naturais, os extratos estão cada vez 
mais em foco, como uma excelente 
alternativa para substituir os antioxi-
dantes sintéticos, pois possuem a ca-
pacidade de melhorar a estabilidade 
oxidativa dos produtos alimentícios 
e, em muitos casos, aumentar a vida 
útil dos mesmos. Os antioxidantes 
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protegem a qualidade do alimento, 
através da prevenção da deterioração 
de lipídios. Um antioxidante de uso 
alimentar deve ser seguro, neutro em 
coloração, odor e sabor. Deve ainda 
ser efetivo em baixa concentração, 
fácil de se incorporar, capaz de re-
sistir a processamentos e estável no 
produto acabado.

Os antioxidantes podem ser de-
finidos como substâncias que em 
pequenas concentrações, em compa-
ração ao substrato oxidável, retardam 
ou previnem significativamente o 
início ou a propagação da cadeia de 
reações de oxidação. Estes compos-
tos inibem não só a peroxidação dos 
lipídios, mas também, a oxidação de 
outras moléculas, como proteínas, 
DNA, entre outras.

Compostos químicos que possuem 
atividade antioxidante geralmente são 
aromáticos e contém, no mínimo, uma 
hidroxila, podendo ser sintéticos, como 
o butil hidroxianisol (BHA) e o butil 
hidroxitolueno (BHT), largamente 
utilizados pela indústria de alimentos. 
Os naturais, denominados substâncias 
bioativas, incluem os organosulfura-
dos, os fenólicos (tocoferóis, flavonói-
des e ácidos fenólicos), os terpenos, 
carotenóides e o ácido 
ascórbico, que fa-
zem parte da 
constituição 
de diversos 
alimentos.

Diversos autores vêm mencionan-
do que os vegetais da dieta são fonte 
de antioxidantes fenólicos. As frutas, 
hortaliças, grãos e especiarias, além 
de plantas medicinais, são as prin-
cipais fontes de compostos antioxi-
dantes mostradas pela literatura. As 
pesquisas buscam substâncias com 
atividade antioxidante, provenientes 
de fontes naturais, que possam atuar 
sozinhas ou sinergicamente com 
outros aditivos; que funcionem como 
alternativa para prevenir a deteriora-
ção oxidativa de alimentos e limitem 
o uso dos antioxidantes sintéticos e 
agentes conservadores. 

Além disso, vem sendo demons-
trado que estes compostos podem 
atuar como antifúngicos e inibidores 
da produção de micotoxinas, tais 
como a aflatoxina, por atuarem na 
regulação da peroxidação lipídica, ini-
bindo a formação de peróxidos e con-
seqüente estresse oxidativo que está 
relacionado à biossíntese de aflatoxi-
nas. 

Evidências científicas permitem 
afirmar que a propriedade antioxi-
dante de vegetais se deve, principal-
mente, a seus compostos fenólicos. 
Diferentes propostas vêm sendo 
realizadas para avaliar a atividade 
antioxidante de compostos fenólicos, 
mas pouco tem sido feito para deter-
minar o efeito inibidor de compostos 
fenólicos dos mesmos em sistemas 
enzimáticos, particularmente com 
respeito à peroxidase. Esta é uma 
enzima que aparece em células de 
diferentes seres vivos e que tem por 
função oxidar compostos doadores 
de elétrons, tendo como agente 
doador de oxigênio a água oxige-
nada. Bioquimicamente, a função 
desta enzima é proteger as células 
de possíveis danos, e sua atividade 
se manifesta, principalmente, em 
situações de desequilíbrios físico-
-químicos do sistema.

O excesso da ação desta enzima 
pode resultar em danos indesejáveis 
nas células. No caso dos alimentos, 
as principais alterações são perdas 
do flavor, da cor e dos nutrientes. 
A atuação da peroxidase sobre com-
postos doadores de elétrons a torna 
atrativa para se estimar a atividade 
antioxidante de diferentes compos-
tos, como por exemplo, os fenóis.

Os extratos vegetais comerciali-
zados para fins alimentícios têm por 
objetivo atender as tendências nutri-
cionais dos consumidores modernos. 
Normalmente, os mais procurados 
são os mesmos já presentes em le-
gumes, frutas e vegetais conhecidos 
dos consumidores.

As plantas acumulam em seus te-
cidos numerosos metabólitos secun-

dários que não  são necessários 
para a sua fisiologia, mas 
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LA ADICIÓN DE EXTRACTOS 
VEGETALES EN LOS ALIMENTOS

Los extractos se concentran las 
preparaciones de diferentes 

consistencias posible, obtenidos 
a partir de materias primas vege-
tales secos, que pasan o no por el 
tratamiento previo (inactivación, 
enzimática, molienda, etc.) y pre-
parando por los procesos que invo-
lucran un solvente. Esto consiste 
básicamente en dos estapas en el 
proceso de fabricación: La sepa-
ración de compuestos específicos 
en un complejo (fármaco, o parte 
de la planta utilizada, raíz, tallo, 
hojas) con el uso de un solvente, y 
la concentración, eliminando más 
o menos completa de disolvente.

Es posible definir tradicional-
mente un extracto de la relación 
entre la cantidad del material 
tratado y la cantidad de extracto 
obtenido.

Conoce a los principios activos 
de determinadas plantas estupe-
facientes opera, muchas veces, 
su retirada por un disolvente, 
obteniendo así las modalidades 
de tratamiento más apropiado 
para el manejo y la administra-
ción. Los procesos más utilizados 
son la maceración, que consiste 
en el mero contacto de la droga 
vegetal con el expulsor de líquido 
durante un periodo especificado; 
la infunsión, donde se añade agua 
hirviendo a la planta; la decocción 
cuando llega el momento de hervir 
agua en contacto con el vegetal; la 
digestión, donde el contacto con 
disolvente-fármaco se mantiene a 
una temperatura de 40 a 60 gra-
dos;  La percolación, un proceso 
que la dinámica y los dispositivos 
hace posible una mayor y más 
eficiente extracción, siendo que el 
paso del fluido a través de la droga 

molida 
con el 
control y 
la variación del 
flujo de la mezcla de 
solventes de extracción, opti-
miza el proceso;  la destilación, 
donde la planta, en contacto con 
agua o alcohol, se somete a destila-
ción; y proceso de secado en el que 
el extracto líquido ha eliminado su 
disolvente por simple calentamiento 
y se somente a procesos de spray 
dryer, drum dryer, la evaporación y 
la concentración al vacío, la concentra-
ción de membrana y similares.

Otros procesos más sofisticados 
para obtener extractos cualitativa-
mente superio, con la extracción por 
solvente asistida por microondas 
(ESAM), extracción con CO2 super-
crítico, o VMHD (Vacuum Microwa-
ve Hydro Distillarion) y la extracción 
de procesos biotecnológicos (fermen-
tación y bioconversión).

 El uso de materias primas de 
origen vegetal para la obtención de 
extractos de una actividad es de gran 
interes para la industria alimentaria. 
En los grandes mercados de consu-
midores en el mundo usted puede 
encontrar a menudo los productos 
más diversos posibles con un toque 
vegetal: Las bebidas carbonatadas 
hechas con las especias y los zumos de 
fruta, aguas minerales vitaminadas, 
choco late con aceites esenciales de 
frutas, productos lácteos, barritas 
energéticas, bocadillos, galletas, dul-
ces, sopas, derivados de carne, entre 
otros. Ofrecen extractos purificados 
es un medio para ofrecer más valor 
a determinados productos.

En general, se usa en la industria 
alimentaria los extractos en los que 
todas las moléculas son extraídos 

en su tota-
lidad, sin 
que ningu-
no de ellos 
es  espe-
cialmente 
aisladas.

E n  l a 
actualidad, 
los extrac-
tos naturales 
son utilizados 
como antioxi-
dantes para la 
industria ali-
mentaria.

No existe una de-
finición clara de los ex-
tractos específicamente para la 
industria alimentaria. En Europa, 
estos extractos debe presentear un 
perfil cromatográfico similar a la 
de la planta, o la extracción pueden 
no ser selectivo, pero el término 
muy selectiva no está claramente 
definido.
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que contribuem para protegê-las 
contra agentes patógenos, preda-
dores e outros fatores de estresse. 
Milhares de moléculas foram iden-
tificadas nas cerca de 350 espécies 
vegetais consumidas pelo ser huma-
no. Esses metabólitos, que teriam 
efeito protetor sobre a saúde, são 
qualificados de fitonutrientes.

Os fitonutrientes presentes em 
alimentos de origem vegetal têm 
um papel essencial na manutenção 
de uma boa saúde. Seu consumo 
pode prevenir diversas patologias 
degenerativas  (cânceres, doenças  
cardiovasculares). 

Hoje, os que mais suscitam in-
teresse são os polifenóis, os carote-
nóides, os fitoesteróis e os glucosi-
nolatos. 

Uma das propriedades que tem 
recebido maior atenção no decorrer 
dos últimos anos concerne ao papel 
de alguns desses compostos contra 
o estresse oxidativo, seja apanhando 
os radicais livres (polifenóis, carote-
nóides), seja estimulando as defesas 
do hóspede contra esse estresse 
(polifenóis, glucosinolatos).

APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA

Os fatores determinantes na 
qualidade dos extratos são a matéria-
prima, os solventes de extração e o 
processo utilizado.

De um modo geral, as indústrias 
que incorporam extratos vegetais em 
seus produtos finais para consumo 
interessam-se cada vez mais nos 
detalhes de sua produção. Não so-
mente analisam o produto em si, mas 
também sua origem e seu processo 
de extração, para poderem, dessa 
forma, assegurar uma completa 
rastreabilidade e uma fabricação 
totalmente controlada.  Assim, os ex-
tratos estandardizados em princípios 
ativos e cada vez mais ricos destes 
compostos, são os mais utilizados.

De modo geral, os extratos são es-
tandardizados em princípios ativos. 
Para se conseguir esta estandardiza-

ção a qualidade das matérias-primas 
é essencial e, por isso, o sourcing é 
extremamente importante.

Os fabricantes devem proceder 
a uma análise prévia de cada lote de 
matéria-prima adquirido e ao contro-
le na recepção. Alguns fabricantes 
costumam titular seus produtos 
por HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography, ou High 
Pressure Liquid Chromatography), 
um dos métodos mais reconhecidos 
e confiáveis.

Não existem métodos normali-
zados para a titulação de extratos 
vegetais. Existem o método  AOAC 
para a medida dos minerais e fi-
bras, uma diretiva europeia para as 
antocianas totais; a farmacopeia 
europeia para o alho; e medidas para 
as atividades antioxidantes: teste do 
DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila), 
3D (Damage DNA Detection Test), 
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), cujos resultados 
permitem medir uma atividade anti 
radicalar.

Inúmeras questões são levan-
tadas quando se considera os in-
gredientes botânicos como aditivos 
alimentícios, incluindo os requisitos 
de regulamentação, segurança e 
identidade, além da eficácia. Uma 
das maiores questões é a estabili-
dade dos ingredientes botânicos em 
alimentos que devem ser tratados 
pelo calor, ar ou pressão.

Ao considerar plantas e seus 
extratos como ingredientes alimentí-
cios, uma das questões fundamentais 
é a determinação da identidade cor-
reta do composto vegetal. Existem 
dois problemas com a identidade que 
pode ser documentado na literatura. 
O primeiro, é o problema da colhei-
ta do gênero correto de plantas. 
Confundir a identidade da planta 
pode ser fatal! A outra questão diz 
respeito à identificação correta das 
espécies de plantas. A eficácia da 
equinácea não pode ser estendida a 
todas as espécies: E. purpúrea, E. 
angustifólia e E. pallida. Os estu-
dos podem ser falhos por analisar 

uma espécie e relatar outra. Essa 
confusão resultou em uma negação 
por parte da German Commission 
(agência regulatória governamental 
alemã) para aprovação de algumas 
preparações de equinácea. A agên-
cia aprovou o uso oral da erva E. 
purpúrea somente das partes aéreas 
(acima do solo) para resfriados, 
infecções do trato respiratório e in-
fecções do trato urinário, bem como 
o seu uso tópico para cicatrização de 
feridas; a raiz da E. pallida (fresca 
ou seca) foi aprovada para uso no 
tratamento de infecções gripais; e 
a raiz da E. angustifólia e as folhas 
da E. pallida não foram aprovadas 
devido à confusão da real identidade 
da planta que foi estudada.

A padronização dos ingredientes 
à base de plantas é uma outra ques-
tão relevante para os fabricantes de 
alimentos e para os consumidores. 
As ervas são cultivadas sob diferen-
tes condições, em locais diferentes e 
em diferentes estações do ano. Essas 
diferenças geográficas e ambientais 
resultam em variações nos níveis 
de compostos ativos, o que levou a 
comunidade de plantadores e produ-
tores de plantas medicinais a apelar 
para a padronização dos produtos 
fitoterápicos. Em alguns casos, o 
composto ativo é desconhecido. 
E, mesmo que o ingrediente ativo 
seja conhecido, existem diversos 
compostos ativos em plantas que 
podem atuar de forma cumulativa 
ou sinérgica. 

O extrato alimentício não é um 
princípio ativo, ou seja, um com-
posto com efeito terapêutico e que 
corresponde a uma molécula ou um 
grupo de moléculas com atividade 
farmacológica testada.

Não existe nenhuma definição 
clara dos extratos especificamente 
destinados ao setor alimentício. 
Na Europa, esses extratos devem 
apresentar um perfil cromatográfico 
semelhante àquele da planta, ou seja, 
a extração não pode ser seletiva, mas 
o próprio termo seletivo não está 
claramente definido.

Extratos Vegetais
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LA ADICIÓN DE EXTRACTOS 
VEGETALES EN LOS ALIMENTOS

Los extractos se concentran las 
preparaciones de diferentes 

consistencias posible, obtenidos 
a partir de materias primas vege-
tales secos, que pasan o no por el 
tratamiento previo (inactivación, 
enzimática, molienda, etc.) y pre-
parando por los procesos que invo-
lucran un solvente. Esto consiste 
básicamente en dos estapas en el 
proceso de fabricación: La sepa-
ración de compuestos específicos 
en un complejo (fármaco, o parte 
de la planta utilizada, raíz, tallo, 
hojas) con el uso de un solvente, y 
la concentración, eliminando más 
o menos completa de disolvente.

Es posible definir tradicional-
mente un extracto de la relación 
entre la cantidad del material 
tratado y la cantidad de extracto 
obtenido.

Conoce a los principios activos 
de determinadas plantas estupe-
facientes opera, muchas veces, 
su retirada por un disolvente, 
obteniendo así las modalidades 
de tratamiento más apropiado 
para el manejo y la administra-
ción. Los procesos más utilizados 
son la maceración, que consiste 
en el mero contacto de la droga 
vegetal con el expulsor de líquido 
durante un periodo especificado; 
la infunsión, donde se añade agua 
hirviendo a la planta; la decocción 
cuando llega el momento de hervir 
agua en contacto con el vegetal; la 
digestión, donde el contacto con 
disolvente-fármaco se mantiene a 
una temperatura de 40 a 60 gra-
dos;  La percolación, un proceso 
que la dinámica y los dispositivos 
hace posible una mayor y más 
eficiente extracción, siendo que el 
paso del fluido a través de la droga 

molida 
con el 
control y 
la variación del 
flujo de la mezcla de 
solventes de extracción, opti-
miza el proceso;  la destilación, 
donde la planta, en contacto con 
agua o alcohol, se somete a destila-
ción; y proceso de secado en el que 
el extracto líquido ha eliminado su 
disolvente por simple calentamiento 
y se somente a procesos de spray 
dryer, drum dryer, la evaporación y 
la concentración al vacío, la concentra-
ción de membrana y similares.

Otros procesos más sofisticados 
para obtener extractos cualitativa-
mente superio, con la extracción por 
solvente asistida por microondas 
(ESAM), extracción con CO2 super-
crítico, o VMHD (Vacuum Microwa-
ve Hydro Distillarion) y la extracción 
de procesos biotecnológicos (fermen-
tación y bioconversión).

 El uso de materias primas de 
origen vegetal para la obtención de 
extractos de una actividad es de gran 
interes para la industria alimentaria. 
En los grandes mercados de consu-
midores en el mundo usted puede 
encontrar a menudo los productos 
más diversos posibles con un toque 
vegetal: Las bebidas carbonatadas 
hechas con las especias y los zumos de 
fruta, aguas minerales vitaminadas, 
choco late con aceites esenciales de 
frutas, productos lácteos, barritas 
energéticas, bocadillos, galletas, dul-
ces, sopas, derivados de carne, entre 
otros. Ofrecen extractos purificados 
es un medio para ofrecer más valor 
a determinados productos.

En general, se usa en la industria 
alimentaria los extractos en los que 
todas las moléculas son extraídos 

en su tota-
lidad, sin 
que ningu-
no de ellos 
es  espe-
cialmente 
aisladas.

E n  l a 
actualidad, 
los extrac-
tos naturales 
son utilizados 
como antioxi-
dantes para la 
industria ali-
mentaria.

No existe una de-
finición clara de los ex-
tractos específicamente para la 
industria alimentaria. En Europa, 
estos extractos debe presentear un 
perfil cromatográfico similar a la 
de la planta, o la extracción pueden 
no ser selectivo, pero el término 
muy selectiva no está claramente 
definido.
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