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     A Melaleuca alternifolia é uma planta nativa da Austrália da família 

Myrtaceae. O óleo essencial de Melaleuca alternifolia vem sendo 

estudado desde o século XX.  Suas principais ações são (MIRANDA, 

2014): 

•Agente anti-inflamatório e antifúngico; 

•Antioxidante;

•Age contra queimaduras e picadas de inseto; 

•Ajuda na recuperação e redução da congestão nasal e sinusite

 

     O terpinen-4-ol (figura 2a) é o principal responsável pelas propriedades 

medicinais do óleo, com excelente ação antisséptica porque compromete 

a fisiologia do microrganismo, e quanto maior sua quantidade maior será 

sua atividade antimicrobiana. O 1,8-cineol (figura 2b), em grandes 

quantidades, proporciona potencial expectorante e descongestionante das 

vias respiratórias. Contudo, a quantidade de terpinen-4-ol e 1,8-cineol são 

inversamente proporcionais.
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Introdução Metodologia

      Determinar qual método de extração do óleo essencial da planta 

Melaleuca alternifolia é o mais eficiente, tanto em volume de óleo, quanto 

na presença de componentes desejados para determinadas aplicações.

Resultados esperados

AgradecimentosObjetivo

Referências BibliográficasFigura 1- Melaleuca alternifolia (OLIVEIRA, 2015).

Figura 2 – Compostos do Óleo de Melaleuca alternifolia (PubChem, 2021)

     Analisar, estudar e comparar artigos científicos dos principais métodos de 

extração do óleo essencial da espécie Melaleuca alternifolia, e a composição 

dos óleos obtidos pelos diferentes métodos.

     O presente trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica, fazendo 

uso de artigos datados entre 2010 e 2021, salvo trabalhos de literatura 

clássica. Utilizou-se como palavras chaves: Melaleuca alternifolia, 

extração de óleo essencial e constituintes químicos. Como 

instrumentos de pesquisa utilizou-se de livros, artigos, revistas, 

trabalhos acadêmicos e periódicos do “Google Acadêmico”, Scielo, 

notícias e guias de cunho governamental, como CRQ e IBGE, além de 

legislações pertinentes, publicadas em qualquer ano.


