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RESUMO

Diversos produtos obtidos de vegetais da região Amazônica, como óleos e extratos, já demonstraram uma gama de aplicações, como produção de 
fármacos, fragrâncias, e até mesmo inseticidas. Dentre as espécies da Amazônia, destaca-se Carapa guianensis Aubl., da família Meliaceae 
conhecida popularmente por andiroba e carapa, a qual possui larga aplicação na medicina popular na região norte do Brasil. O óleo extraído das 
sementes desta espécie são utilizados pelo etnoconhecimento farmacológico de suas propriedades anti-inflamatória e antimicrobiana, além de 
atividade repelente contra carrapatos, pulgas, piolhos e sarnas. Pode ser encontrado na forma pura ou em mistura com outros produtos naturais. 
A composição química do óleo extraído das sementes da andiroba é representado por estearina, ácidos graxos oleico e mirístico e em menor 
quantidade pelos ácidos palmíticos e linoleico. Porém, a qualidade de um produto depende do teor de seus metabólitos presentes, e a variedade 
e complexidade de metabólitos produzidos pelas plantas sofrem influência dos estímulos ambientais, bastante variáveis, de natureza química, 
física e biológica sobre sua composição química, assim como a influência de outros fatores extrínsecos aos vegetais, tais como forma de extração, 
armazenamento e estocagem do óleo. Para garantir o padrão de qualidade de produtos naturais, a literatura indica diferentes métodos de análise 
da composição e características do material vegetal produzido e comercializado. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a variação 
da qualidade física, química e microbiológica de seis amostras comercializadas como óleo de Andiroba (Carapa guianensis Aubl.) no município de 
Manaus – AM, além de analisar o padrão de qualidade da rotulagem do material comercializado. Os estudos físicos e químicos empregaram 
análise do teor de acidez, espectrofotometria em UV-VIS, marcha farmacognóstica e análise por cromatografia em camada delgada comparativa 
(CCDC), e a análise microbiologica foi realizada pela ténica pour plate em meio PCA (Plate Count Agar) seguida de incubação a 35 o C por 24 e 48 
horas. Apenas 16% das amostras (1/6) possuiam a rotulação de acordo com a RDC da ANVISA 10/2010, sendo esta designada sob o código de 
“A4” . O índice de ácidez foi elevado para todas as amostras, exceto para a amostra “A4”, o qual o valor (0,28 mg NaOH.g amostra -1 ) estava 
dentro dos limites aceitáveis para os óleos comercializados. Os testes farmacognósticos apresentaram resultado negativo para compostos 
fenólicos, flavonoides, alcalóides e saponinas em todas amostras. Os valores de Rf para os spots observados em CCDC foram muito similares para 
todas as amostras, exceto para a “A4”, que apresentava menor intensidade em todas as revelações físicas e químicas. Em relação à presença de 
micro-organismos, três amostras mostraram a presença de colônias, sendo estas as amostras A2, A3 e A6. Todas as amostras mostraram picos de 
absorbância na região de 400 nm do espectro visível. Os resultados mostram que a amostra A4 apresenta melhores índices de qualidade que 
foram observados na presente caracterização dos óleos comercializados na região de Manaus-AM.
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