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CPT - Plantas Medicinais
Cursos em OVO e manual sobre Plantas
Medicinais e Aromáticas
www.cpt.com.br

Emfal Óleos Concentrados
Unha Completa Óleos Concentrados p/
Indústria Cosmética/Farmacêutica
www.Emfal.com.br

61eos Essenciais
Variedade em
produtos 100%
puros Distribuidor
Sovimpex (France)
www.ferquíma.com.br

61eo de
Eucalipto
Conheça a maior
produtora de Õíeo
de Eucalipto do
Brasil.
www.destilariameneghet

)
Aromalife
Aromaterapia
Óleos essenciais
e vegetais puros.
Terapeutas,
esteticistas e
usuários
www.aromalife.com.br

Neem do
Triângulo
Compra e Venda
de sub produtos.
Conheça nossos
produtos do
Neem.
www.neemdotriangulo.a

Clique aqui para
receber GRÁTIS

Embrapa avalia fonte alternativa
de linalol: a sacaca

Extracão/Uma Só Máquina
soft press:sem vapor ,sem solvente caroço
de algodão com Unter,etc.
www.granjatec.com.br
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Entre as espécies mantidas na Coleção de Plantas
Medicinais, Aromáticas e Condimentares da Embrapa
Amazônia Ocidental, no km 29 da Rodovia AM 010,
Manaus (AM), a sacaca (Croton cajuçara Benth.) está
representada por 16 acessos, coletados em oito
municipios da Região Norte, nos Estados do Acre,
Amazonas e Pará. Estes acessos de sacaca e os de
sacaquinha, uma outra espécie do mesmo gênero,
compõem o Banco de Germoplasma do gênero Croton. A
sacaca é uma planta aromática pertencente à família
Euphorbiaceae, de porte arbustivo, com altura variando
de 3,5 a 4,5 metros, quando adulta. É cultivada em
quintais e pode fornecer folhas para extração de óleo
essencial a partir dos 6 a 8 meses.

O óleo essencial de sacaca é bastante rico em linalol,
substância muito valorizada pela indústria de perfumes,
como constituinte de fragãncias do tipo lavanda. O preço
de cem mililitros de linalol com 97% de pureza é
oferecido a cerca de US$14,00 em catálogos de
fornecedores internacionais e um grama desta
substância, quando extremamente purificada e testada
por cromatografia a gás, é vendida por US$ 326,00. No
passado, o pau-rosa foi a principal fonte deste álcool
terpênico, mas a exploração do pau-rosa, por
extrativismo não planejado, colocou-o em risco de
extinção. Por isto, há quase trinta anos, foi realizada uma
busca entre espécies da Amazônia por fontes alternativas
de linalol, o que resultou no interesse pela sacaca. Em
experimento conduzido durante o ano de 1995, na Sede
da Embrapa Amazônia Ocidental, o óleo essencial de
folhas de plantas de sacaca cultivadas foi extraído por
hidrodestilação e analisado por cromatografia a gás. O
rendimento em óleo variou de 0,31 a 0,40% (base seca) e
o teor de linalol encontrado variou de 30,12 a 44,70%,
dependendo do acesso testado.

A sacaca tem também propriedades medicinais.
Recentemente, a trans-deidrocrotonina, uma substância
purificada da casca da planta mostrou-se eficaz no
controle da hiperglicemia e da hiperlipemia induzida em
ratos e camundongos. Atividades anti-inflamatória,
contraceptiva, antineoplásica e protetiva da mucosa do
estômago também foram relacionadas com a presença
da mesma substância, a trans-deidrocrotonina, na planta.
Além disto, existem relatos sobre a atividade
antimicrobiana relacionada à presença de linalol no óleo
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Neem do
Triângulo
Compra e Venda
de sub produtos.
Conheça nossos
produtos do
Neem.
www.neemdolriangulo.CI

Emagrecer 13 kg
urgente
Novo
emagrecedor a
base de ervas
Aprovado por + de
50.000 clientes.
www.Campones-Omelh(

Terra Forte
Florestal
Mudas clonadas
de eucalipto.Quem
disse q dinheiro
não dá em
árvores!
www.lerraforteflorestal.c,

Softwares de
gestão
Agroindústrias e
fazendas. Gestão
de toda a cadeia

____ de produção
www.paranasistemas.co

destinada à manutenção dos acessos com os objetivos de
conservar o germoplasma de sacaca e de continuar os
estudos de variabilidade, visando a seleção de genótipos
superiores para a produção de biomassa (folhas) e de
óleo essencial. A realização de experimentos foi
retomada em 2002, com nova coleta de dados referentes
à produção de óleo essencial e a análise inicial da
variabilidade genética utilizando marcadores moleculares.
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3. Forno solar para zona
rural asew

4. Novo método de ressonância
magnética para determinação
do teor de gordura
intramuscular em carnes
frescas e.84%

5. Escola Técnica Aberta do Brasil
vai oferecer cursos técnicos à
distância 7.94%

6. Núcleo de Criadores de
Terneiros de Corte de Bagé
com nova diretoria 6.35%

7. Agrodefesa de Goiàs anuncia
concurso para 320 cargos de
fiscal estadual
agropecuàrio 6.12%

8. Cultivo de Tomate em
Estufa 4.99%

9. Produção de Queijo Reino,
Cottage, Coalho e Ricota 4.54%

10. Tempo bom no Canal
Rural 4.31%

Vis~ lhe Geoblogosphere

Click to get FEEDJIT


