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Wagner Alessandro dos Reis

Abstract

The consumption of processed foods promotes a high sodium intake, which can lead to the emergence of diseases such as hypertension, 
in addition to mitochondrial dysfunction. The herbs and spices, when consumed regularly, contribute to the reduction of salt intake and 
improve mitochondrial energy. Due to their high content of polyphenols, they can activate proteins and transcription factors related to 
mitochondrial biogenesis, thermogenesis and energy production. However, most of the studies conducted to date were experimental and 
used herbs and spices in the form of extract or any of its components. Therefore, it is necessary to carry out more controlled and randomized 
clinical trials in humans, conducted to determine the quantity to be consumed in the form of food to exercise their therapeutic effects.

Keywords: Herbs, spices, mitochondria, mitochondrial biogenesis, thermogenesis, oxidative phosphorylation, adenosine triphosphate.

Uso de ervas e especiarias 

potencializando a energia mitocondrial

Use of herbs and spices potentializing the mitochondrial energy

Resumo

O consumo de alimentos industrializados favorece uma alta ingestão de sódio, o que pode levar ao surgimento de doenças como 
hipertensão arterial, além de disfunção mitocondrial. As ervas e especiarias, quando consumidas regularmente, contribuem com a 
redução do consumo de sal e melhoram a energia mitocondrial. Devido ao seu alto teor de polifenóis, podem ativar proteínas e fatores de 
transcrição relacionados com a biogênese mitocondrial, termogênese e produção de energia. Contudo, a maioria dos estudos realizados 
até o momento é experimental e utilizou as ervas e especiarias na forma de extrato ou algum dos seus componentes isolados. Portanto, 
é necessária a realização de mais ensaios clínicos controlados e randomizados em humanos, que sejam conduzidos para determinar a 
quantidade diária a ser consumida na forma de alimento para exercer os seus efeitos terapêuticos

Palavras-chave: Ervas aromáticas, especiarias, mitocôndria, biogênese mitocondrial, termogênese, fosforilação oxidativa, adenosina 
trifosfato. 
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Introdução

No contexto atual, o perfil alimentar da po-
pulação brasileira é preocupante, pois supera as 
recomendações de consumo de energia, proteína, 
gordura, açúcar e sódio devido ao maior consumo 
de alimentos ultraprocessados1. Esses alimentos 
têm sido considerados como um dos fatores que 
aumentam a prevalência de obesidade e outras 
doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemias 
e câncer2-4.

A busca por alimentos industrializados 
contribui com uma alta ingestão de sódio, sendo 
o consumo excessivo desse mineral associado com 
aumento da pressão arterial5 e com a disfunção 
respiratória mitocondrial, por inibir a capacidade 
de fosforilação oxidativa dos complexos I e II da 
cadeia transportadora de elétrons (CTE)6.

As mitocôndrias são organelas celulares 
responsáveis pela produção de energia (na 
forma de adenosina trifosfato e– ATP) por meio 
da fosforilação oxidativa, além de exercerem 
outras funções celulares como manutenção do 
estado redox, homeostase do cálcio, sinalização 
intracelular, mitofagia (degradação seletiva de 
mitocôndrias danificadas) e metabolismo de 
aminoácidos, lipídios e glicose7. Em contrapartida, 
danos mitocondriais diminuem o status de 
energia celular (estresse energético), aumentam a 
produção de espécies reativas de oxigênio (estresse 
oxidativo), geram perturbações do equilíbrio 
iônico, perda de estruturas mitocondriais (como o 
citocromo c) e indução de apoptose, o que culmina 
em lesão e morte celular8.

Nesse sentido, o uso de ervas e especiarias 
no preparo dos alimentos pode ser uma boa 
alternativa para reduzir o consumo excessivo 
de sal9 e, devido ao seu alto teor de polifenóis, 

modular vias que favorecem a saúde mitocondrial 
e produção de energia como biogênese, 
termogênese e manutenção do estado oxidativo 
intramitocondrial10.

Diante do exposto, o objetivo da presente 
revisão foi reunir informações acerca da atuação 
de algumas ervas e especiarias em mecanismos 
envolvidos com a saúde mitocondrial, com foco em 
ações potencializadoras da produção de energia. A 
revisão da literatura foi realizada a partir de artigos 
pesquisados no PubMed com uso dos descritores 
em inglês “spices”, “mitochondria”, “organelle 
biogenesis”, “oxidative phosphorylation”, 
“adenosine triphosphate”, “thermogenesis”. 
Estes descritores foram definidos após pesquisa 
aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

Propriedades funcionais das ervas e 
especiarias

As ervas e especiarias podem ser definidas 
como qualquer parte de uma planta usada na 
culinária devido às suas propriedades aromáticas11. 
De maneira didática, podem ser chamadas de 
ervas quando são provenientes de folhas frescas 
ou secas e de especiarias quando provenientes de 
outras partes como raízes, cascas, bagas, brotos, 
sementes, estigmas e flores12.

Além de ofertar aroma e sabor aos alimentos 
em virtude da presença de óleos essenciais 
específicos, são excelentes fontes de compostos 
bioativos com propriedades antioxidantes, como 
os compostos fenólicos, flavonoides, compostos 
contendo enxofre, taninos, alcaloides e diterpenos 
fenólicos13. Conforme a Tabela 1, as ervas e 
especiarias secas possuem bem mais fenólicos 
totais do que as suas respectivas versões frescas.

Tabela 1. Conteúdo de fenólicos totais de ervas e especiarias secas e frescas.
Ervas e especiaria Conteúdo de fenólicos totais (mg/100 g)

Ervas Coentro (Coriandrum sativum L.)

Endro (Anethum graveolens L.)

Orégano (Origanum vulgare L.)

Salsa (Petroselinum crispum)

Alecrim (Rosmarinus officinalis L.)

Sálvia (Salvia officinalis L.)

Tomilho (Thymus vulgaris L.)

2260
158,90
1250

208,18
6367

935,34
1584
89,27
2518

1082,43
2919

185,20
1815

1173,28

Seco
Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
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Considerando sua composição, estudos mostram 
que as ervas e especiarias podem agir como 
estimulantes digestivos, com ações antibacterianas, 
anti-inflamatórias, antivirais, anticancerígenas, 
hipolipidêmicas, antidiabéticas14,15 e moduladoras 
de vias ativadoras da termogênese e biogênese 
mitocondrial10.

A termogênese inicia após a ativação de canais 
iônicos receptores de potencial transitório (TRP), 
que estimulam o sistema nervoso simpático 
(SNS) a liberar noradrenalina e ativar a proteína 
desacopladora 1 (UCP-1) no tecido adiposo, a qual 
desvia o gradiente de prótons do espaço entre as 
membranas mitocondriais, dissipando a energia 
na forma de calor16. A ativação de canais TRP 
também gera o escurecimento do tecido adiposo 
branco (TAB), levando à formação do tecido 
adiposo bege, o qual possui características do 
tecido adiposo marrom (TAM), como aumento da 
expressão de UCP-1, da densidade mitocondrial, 
da vascularização e da capacidade termogênica17,18.

A biogênese mitocondrial, por sua vez, é o 
conjunto de instruções moleculares que levam 

as células a substituir ou aumentar as suas 
mitocôndrias por meio da proliferação de organelas 
pré-existentes e envolve a cooperação de genomas 
nucleares e mitocondriais19. Esse processo 
é regulado pelo coativador transcricional do 
receptor ativado por proliferador de peroxissoma 
gama (PGC-1α)20. Este ativa fatores de transcrição 
como o fator respiratório nuclear 1 (NRF-
1) e fator respiratório nuclear 2 (NRF-2), 
receptor alfa relacionado ao estrogênio (ERR-α) e 
receptor ativado por proliferador de peroxissomo 
α (PPARα), o que aumenta a expressão de 
proteínas mitocondriais e do fator de transcrição 
mitocondrial A (TFAM), que será transportado 
para a mitocôndria21,22. Na mitocôndria, o TFAM 
controla a replicação, transcrição e manutenção 
do DNA mitocondrial (mtDNA)10,22 (Figura 1). 
As outras proteínas sintetizadas pela célula, 
associadas com as proteínas codificadas pelo 
mtDNA, farão parte da CTE e produção de energia 
ou participarão de outras vias envolvidas com a 
função mitocondrial22.

Ervas e especiaria Conteúdo de fenólicos totais (mg/100 g)

Especiarias Canela (Cinnamomum verum)
Cravo (Syzygium aromaticum)

Coentro (Coriandrum sativum L.)
Gengibre (Zingiber officinale)

Noz-moscada (Myristica fragans)
Cúrcuma (Curcuma longa L.)

9700
16047,25

357,36
473,50
204,66
1905
2117

-
-
-

Seco
Fresco

-
-

Fonte: Adaptado de Opara e Chohan9.

AG: ácidos graxos; TCA: ciclo do ácido 
tricarboxílico; NADH: nicotinamida adenina 
dinucleotídeo; FADH2: flavina adenina 
dinucleotídeo; mtDNA: DNA mitocondrial; 
ADP: adenosina difosfato; ATP: adenosina 
trifosfato; CTE: cadeia transportadora 
de elétrons; PGC-1: receptor ativado por 
proliferador de peroxissoma gama; RXR: 
receptor retinoide X; PPARα,: receptor ativado 
por proliferador de peroxissomo α; ERR: 
receptor relacionado ao estrogênio; NRF-1/2: 
fator respiratório nuclear 1 e 2.
Fonte: Adaptado de Scarpulla, Veja e 
Kelly20.

Figura 1. Controle da biogênese mitocondrial pelo PGC-1α.
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Ervas e especiarias que potencializam a 
energia mitocondrial

Açafrão-da-terra (Curcuma longa)

A cúrcuma ou açafrão-da-terra é conhecida 
por suas ações antioxidante, anti-inflamatória, 
hepatoprotetora, anticancerígena, antimicrobia-
na e neuroprotetora23,24. Possui curcuminoides 
(curcumina, demetoxicurcumina e bisdemetoxi-
curcumina), além de sesquiterpenos, diterpenos 
e triterpenos24.

A curcumina é o principal componente bioativo 
do açafrão e constitui cerca de 5% dos seus 
componentes totais25. É uma molécula lipofílica 
e fotossensível, de baixa biodisponibilidade oral, 
que deve, portanto, ser associada à piperina da 
pimenta-do-reino (Piper nigrum) para ter a sua 
biodisponibilidade aumentada26-28. 

Na melhora da produção de energia celular, 
a curcumina pode ativar a proteína quinase 
dependente de AMP (AMPK) e aPGC1-α e 
aumentar a expressão gênica de UCP-1, o que 
leva ao escurecimento do tecido adiposo branco, 
ao aumento do catabolismo lipídico, do gasto 
energético e da biogênese mitocondrial29.

No trabalho realizado por Ray Hamidie et 
al.30, a combinação de 50 ou 100 mg/kg/dia de 
curcumina com exercício de resistência, por 
28 dias, aumentou a fosforilação da AMPK, a 
expressão de sirtuína 1 (SIRT-1) e a desacetilação 
da PGC-1α, o que culminou em aumento da 
expressão de subunidades do complexo IV da 
CTE, número de cópias de mtDNA e atividade da 
enzima citrato sintase nos músculos gastrocnêmio 
e sóleo de ratos. 

O papel protetor da curcumina contra a 
nefrotoxicidade induzida por gentamicina em 
ratos foi identificado no estudo de Negrette-
Guzmán et al.31, onde houve maior ativação 
de PGC-1α e translocação nuclear de NRF-2, 
levando a manutenção das funções mitocondriais 
e biogênese.

Em outro estudo32, ratos alimentados com uma 
dieta rica em gordura e suplementada com 2,5% 
ou 5% de extrato de cúrcuma por quatro semanas 
tiveram um aumento da expressão de RNAm de 

lipase de triglicerídeos adiposos (ATGL) e lipase 
sensível a hormônio (LSH), o que pode ser útil 
na mobilização de gordura e seu uso como fonte 
de energia. 

Pimenta vermelha (Capsicum spp.)

As pimentas vermelhas pertencem ao 
gênero Capsicum e possuem altos níveis de 
vitamina C, carotenoides, compostos fenólicos e 
compostos pungentes chamados capsaicinoides 
(dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina e 
capsaicina), sendo a capsaicina o principal 
componente, responsável por cerca de 70% do 
ardor das pimentas vermelhas33-35.

A capsaicina possui efeitos analgésicos, anti-
pruriginosos, antiapoptóticos, anticancerígenos, 
neuroprotetores, antioxidante e anti-inflamató-
rios36. Liga-se alostericamente ao receptor de 
potencial transitório vaniloide 1 (TRPV-1), altera 
as suas propriedades e aumenta o influxo celular 
de Ca2+, o que gera a liberação de catecolaminas 
(norepinefrina e epinefrina), o escurecimento do 
TAB, indução da termogênese e biogênese mito-
condrial33,34,36-39.

Em modelo animal, foi identificado que o 
influxo de cálcio após estímulo de TRPV-1 por 
capsaicina ativou a proteína quinase dependente de 
Ca2+/calmodulina II (CAMKII), que, por sua vez, 
levou à fosforilação de AMPK e a subsequentes 
fosforilação e ativação da SIRT-1, que ativou o 
PGC-1α, o qual aumentou a transcrição de UCP-1 
e favoreceu o aumento do gasto energético40.

Em um antigo estudo41, o consumo agudo 
de 10 g de pimenta vermelha em pó associado 
com uma refeição rica em carboidrato (HC) ou 
gordura (HF) aumentou significativamente a 
termogênese induzida pela dieta e a oxidação 
lipídica, particularmente após a refeição HF. 
Esses efeitos foram associados a liberação de 
catecolaminas e ativação de receptores β3-
adrenérgicos. 

Já em um estudo de coorte publicado mais 
recentemente (n=16.179)42, o consumo de pimenta 
vermelha foi associado a uma redução de 13% no 
risco instantâneo de morte, possivelmente devido 
à ação da capsaicina na ativação de TRPV-1, capaz 
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de melhorar o catabolismo lipídico e a termogênese 
e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, 
metabólicas e pulmonares. 

Dados da Pesquisa de Saúde e Nutrição 
da China (CHNS), onde adultos entre 20 e 75 
anos foram acompanhados entre 1991 e 2011 
(n=12.970), mostraram que o consumo de pimenta 
(20, 20,1-50, >50,1 g por dia) está inversamente 
associado à incidência de sobrepeso e obesidade43.

No Brasil, as espécies Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens, Capsicum chinense e 
Capsicum baccatum são cultivadas em todo o 
país, oferecendo pimentas vermelhas variadas em 
tamanhos, cores, sabores e pungência44.

Canela (Cinnamomum spp.)

A canela possui ações antioxidante, anti-
inflamatória, hipolipemiante, antimicrobiana, 
anticancerígena, hipotensora, antiobesidade e 
hipoglicemiante devido à presença de compostos 
resinosos como cinamato, ácido cinâmico e 
cinamaldeído e óleos essenciais como trans-
cinamaldeído, acetato de cinamil e eugenol45,46.

Dentre esses compostos, o cinamaldeído está 
relacionado com aumento da termogênese por 
ativar o receptor de potencial transitório anquirina 
1 (TRPA-1), outro membro da família dos canais 
TRP47,48. Além disso, pela mesma rota bioquímica, 
o cinamaldeído aumenta o gasto energético 
devido à maior expressão de UCP-1 em ratos49. 
Corroborando essas informações, ratos obesos 
tratados com extrato de canela (500 mg/kg de 
peso corporal) por 15 dias consecutivos tiveram 
aumento significativo da expressão de UCP-1 
no tecido adiposo subcutâneo e redução do peso 
corporal, sugerindo que a canela tem um efeito 
positivo no escurecimento do TAB50.

No estudo de Pandit e Anilakumar51, o 
tratamento com 250 mg/kg de extrato etanólico 
de canela ou pimenta vermelha por um período 
de 7 dias potencializou de forma significativa os 
mecanismos termogênicos em ratos em comparação 
com o placebo, o que não aconteceu com outras 
especiarias como o gengibre, sementes de coentro, 
açafrão, sementes de gergelim, sementes de 

mostarda, cravo, cominho e cardamomo.

Gengibre (Zingiber officinale)

O gengibre é uma especiaria com várias 
propriedades medicinais já documentadas, como 
anti-inflamatória, antioxidante, antiemética, 
analgésica e antimicrobiana. Essas funções 
se devem principalmente ao 6-gingerol e ao 
6-shogaol, compostos fenólicos não voláteis que 
representam os principais compostos presentes nos 
rizomas52. Contém, também, compostos voláteis 
como zingibereno, β-bisaboleno, α-farneseno, 
β-sesquifelandrona e α-curcumeno e paradol, 
outro composto fenólico53.

Gingerol, shogaol e 6-paradol possuem o 
potencial de ativar os canais TRPV-1 e induzir 
a termogênese, contribuindo, assim, com o 
aumento do gasto energético e a redução da 
gordura corporal47,54,55. Esse efeito do gengibre foi 
confirmado em 80 mulheres obesas saudáveis (18 a 
45 anos e Índice de Massa Corporal – IMC – de 30 
a 40 kg/m2)56. Nesse estudo, foi identificada uma 
redução significativa do IMC, além da insulina 
sérica e do índice HOMA-IR, no grupo que 
consumiu duas cápsulas de 1 g de pó de gengibre 
por dia, 30 minutos antes das refeições, por 12 
semanas (n=39) em relação ao grupo placebo 
(n=31).

Na revisão sistemática realizada para avaliar 
o efeito do gengibre no manejo da obesidade57, 
os principais mecanismos de ação identificados 
foram ativação de TRPV-1, do SNS e liberação 
de norepinefrina (NE), aumento da expressão 
de UCP-1 e termogênese, alta produção de AMP 
cíclico (cAMP) com consequente aumento da 
ativação da LSH e lipólise. Vale ressaltar que, 
dos 27 artigos incluídos, apenas quatro foram 
realizados em seres humanos, sendo necessários, 
portanto, mais ensaios clínicos controlados e 
randomizados para confirmar o real papel dos 
componentes do gengibre no metabolismo 
mitocondrial e outras vias afins.

Além da pimenta, da canela e do gengibre, 
outras ervas e especiarias possuem a capacidade de 
ativar canais TRP específicos, conforme Quadro 1.
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Alho (Allium sativum)

O alho possui diversos compostos bioativos 
como dialil sulfeto, dialil dissulfeto, dialil trissul-
feto, isotiocianato de alila, s-alil cisteína e alicina, 
sendo esta o principal deles13. Esses componentes 
são responsáveis pelas ações hipolipemiantes, an-
tiplaquetárias, procirculatórias, hepatoprotetoras, 
imunoestimulantes, anticancerígenas, quimiopre-
ventivas, antifúngicas e antioxidantes59.

Em ratos com hipertrofia cardíaca induzida 
por isoproterenol (5 mg/kg/dia durante 14 dias), 
o consumo de extrato aquoso de alho e dialil 
dissulfeto (DADS) nas doses de 250 mg/kg/dia 
e 50 mg/kg/dia, respectivamente, por 14 dias, 
induziu biogênese mitocondrial e normalizou a 
atividade das proteínas da CTE devido à ativação 
da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), 
de PGC-1α e maior expressão gênica de TFAM60. 
Em outro estudo61, o funcionamento mitocondrial 
foi melhorado com o consumo de extrato de alho 
(250 ou 500 mg/kg/dia) durante 28 dias por ratos 
obesos resistentes à insulina.

O alho também possui a capacidade de ativar a 
AMPK, conforme estudo realizado por Lee et al.62. 
Nesse estudo, ratos obesos alimentados com uma 
dieta rica em gordura suplementada com 2% ou 
5% de alho por 7 semanas tiveram uma redução do 
peso corporal, da lipogênese e de lipídeos séricos 
e hepáticos, além de aumento da termogênese, 
possivelmente pela maior expressão, via AMPK, 
de mRNA de UCP-1 no TAB, TAM, fígado e no 
músculo esquelético. 

Alecrim (Rosmarinus officinalis)

O alecrim possui diversos compostos bioativos, 
onde incluem óleo essencial, constituído por cân-
fora, cineol, α-pineno, borneol, canfeno, β-pineno 
e limoneno, além de outros compostos como o 
ácido rosmarínico, ácido cafeico, ácido ursólico, 
ácido carnósico e carnosol63. Exerce diversas ati-
vidades farmacológicas, tais como antioxidante, 
anti-inflamatória, hipoglicêmica, hipolipidêmica, 
hipocolesterolêmica, hepatoprotetora, hipotenso-
ra, antiaterosclerótica e antitrombótica64.

Quadro 1. Ervas e especiarias e seus respectivos compostos agonistas de canais TRP.

Canal TRP Ervas, especiarias e respectivos compostos agonistas de canais TRP

Receptor de potencial transitório 
vaniloide 1 (TRPV-1)

Receptor de potencial transitório 
anquirina 1 (TRPA-1)

Receptor de potencial transitório 
melastatina 8 (TRPM-8)

Alho e cebola (alicina)
Semente de mostarda, rábano, wasabi (alil isotiocianato) 

Cravo-da-índia (eugenol)
Pimenta-de-sichuan (6-paradol, 6-shogaol)

Pimenta-do-reino (piperina)
Alho e cebola (alicina)

Semente de mostarda, rábano, wasabi (alil isotiocianato)
Semente de mostarda (isotiocianato de benzila)

Pimenta vermelha (capsiate)
Orégano (carvacrol)
Capim limão (citral)

Cravo-da-índia (eugenol)
Gengibre (gingerol)

Pimenta-de-sichuan (6-paradol, 6-shogaol)
Pimenta-do-reino (piperina)

Menta (mentol)
Cravo-da-índia (eugenol)

Capim limão (citral)

Fonte: Adaptado de Saito58.
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Em se tratando de ação na saúde e energia 
mitocondrial, o ácido ursólico, também presente 
no manjericão (Ocimum basilicum) e no orégano 
(Origanum vulgare), atua ativando a UCP-1, 
AMPK e PGC-1α no tecido adiposo, aumentando 
o gasto energético e a oxidação de ácidos graxos65. 
Essas funções também podem ser desempenhadas 
pelo ácido carnósico e pelo carnosol, conforme a 
revisão feita por Hassani, Shirani e Hosseinzadeh64.

Ainda, o ácido rosmarínico (AR) (100 mg/
kg/30 dias) aumentou a expressão de genes-
chave envolvidos na biogênese mitocondrial, 
como PGC-1α, SIRT-1 e TFAM, via ativação 
de AMPK no músculo esquelético de ratos 
resistentes a insulina66. O ácido rosmarínico pode 
ser encontrado em outras ervas e especiarias 
como manjerona (Origanum majorana), hortelã-
pimenta (Mentha x piperita), lavanda (Lavandula 
angustifolia)13, sálvia (Salvia officinalis), orégano 
(Origanum vulgare), manjericão (Ocimum 
basilicum) e tomilho (Thymus vulgaris)67.

Tomilho (Thymus vulgaris)

Além de sua aplicação culinária comum, o 
tomilho é usado como antimicrobiano, antitus-
sígeno, espasmolítico, antioxidante68, além de 
anti-helmíntico e estimulante do apetite69. Seus 
principais componentes são timol, carvacrol, 
eugenol, linalol, apigenina, ácido oleânico, ácido 
rosmarínico, ácido cafeico70 e ácido clorogênico71.

O ácido clorogênico é um grupo de compostos 
fenólicos que tem ação antioxidante e melhora o 
metabolismo lipídico e da glicose por favorecer 
a fosforilação de AMPK, além de aumentar a 
oxidação de ácidos graxos72. 

In vitro, o ácido clorogênico melhorou a 
lesão mitocondrial induzida pelo peróxido de 
hidrogênio (H2O2), além de aumentar a atividade 
dos complexos I, IV e V da CTE73. Em outro 
estudo, o tratamento com ácido clorogênico 
(60 mg CGA/kg/dia) protegeu os ratos contra a 
lesão hepática induzida por lipopolissacarídeos 
(LPS) por melhorar a função mitocondrial, com 

aumento da atividade das enzimas envolvidas na 
fosforilação oxidativa e dos níveis de mRNA de 
AMPK, PGC-1α, NRF1 e TFAM74.

Ervas e especiarias fontes de quercetina 

A quercetina é um flavonoide presente em 
alguns alimentos como cebola, aspargo, brócolis, 
maçã, frutas vermelhas, uvas, vinho, chás e 
algumas ervas e especiarias75. Dentre essas ervas 
e especiarias destacam-se o manjericão (Ocimum 
basilicum), salsa (Petroselinum crispum), 
coentro (Coriandrum sativum), endro (Anethum 
graveolens), orégano (Origanum vulgare), 
cominho (Carum carvi), cardamomo (Elettaria 
cardamomum), pimenta-da-Jamaica (Pimenta 
dioica), pimenta vermelha (Capsicum spp.) e 
lavanda (Lavandula angustifolia)13.

A quercetina é um dos antioxidantes dietéticos 
mais importantes e apresenta diversos efeitos 
biológicos, como atividades anticancerígena, 
hepatoprotetora, antidiabética, anti-inflamatória 
e antibacteriana76. Em um estudo experimental77, 
a quercetina favoreceu a biogênese mitocondrial, 
por meio da ativação de NRF2, e a oxidação de 
ácidos graxos em hepatócitos de ratos alimentados 
com uma dieta rica em gordura, mostrando o seu 
papel na proteção mitocondrial e na melhora do 
status energético celular.

Considerações finais
Esta revisão permitiu verificar que as ervas 

e especiarias, devido a sua diversidade de 
compostos bioativos, podem potencializar a 
energia mitocondrial por meio de muitas vias 
metabólicas, com envolvimento de proteínas 
específicas que ativam fatores de transcrição, o que 
culmina na maior expressão gênica e atividade de 
proteínas da fosforilação oxidativa, da oxidação 
de ácidos graxos e de outras vias mitocondriais, 
além de biogênese mitocondrial. Um resumo das 
ervas e especiarias e as vias onde elas participam 
se encontra na Figura 2.
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Dessa forma, ficou evidente que o seu consumo 
diário, mesmo em pequenas quantidades e de 
maneira diversificada, pode trazer benefícios à 
saúde no que tange à ação mitocondrial, como 
melhora do desempenho esportivo e redução 
da gordura corporal. O consumo das ervas e 
especiarias, então, pode ser feito na forma de 
buquê garni (mix de ervas e especiarias usado para 
aromatizar caldos, molhos e sopas), misturadas 
entre si para produzir temperos diversos (como o 
curry em pó e as ervas finas) ou individualmente, 
no preparo de carnes, vegetais e outros alimentos. 

Sobre o seu consumo no preparo dos alimentos, 
é importante considerar o sinergismo entre algumas 
ervas e especiarias, como é o caso da associação 

da pimenta-do-reino com o açafrão, o que aumenta 
a biodisponibilidade da curcumina78 e da mistura 
de várias ervas e especiarias antioxidantes, o que 
favorece um maior efeito se comparado com os 
ingredientes de forma isolada79,80.

Finalmente, considerando que a maioria dos 
estudos realizados e inseridos nesta revisão 
são experimentais e utilizaram as ervas e 
especiarias na forma de extrato ou algum dos seus 
componentes isolados, ressalta-se a necessidade 
da realização de mais ensaios clínicos controlados 
e randomizados em humanos, principalmente que 
sejam conduzidos para determinar a quantidade 
diária a ser consumida na forma de alimento para 
exercer os seus efeitos terapêuticos.

Figura 2. Ervas e especiarias que potencializam a energia mitocondrial.

Fonte: o próprio autor (dados da pesquisa).
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