
http://lulaquimico.wordpress.com/ 

Baunilha por todo lado! 
 
Luis Fernando Pereira 
lula5@terra.com.br  

 

Você já percebeu quantos produtos com cheirinho de 
baunilha nós temos em casa? Essência para bolos, aromati-
zantes de ambiente, sabonetes, óleos de massagem, cremes 
para a pele, velas perfumadas, além, é claro, de sorvete de 
baunilha! Sabia que quase toda receita de chocolate leva 
baunilha? Até comida para bebês e coca-cola com gostinho 
de baunilha começaram a aparecer nos 
supermercados nesses últimos tempos! 

Haja baunilha, não é? E de onde 
será que vem tamanha quantidade dessa 
essência tão agradável? Você sabe? Ori-
ginalmente, ela vem das orquídeas de 
baunilha (Vanilla planifolia – imagem cen-
tral), que crescem principalmente no Méxi-
co. 

Para aumentar a produção dessa 
essência, tentou-se, em vão, levar essas 
orquídeas para outras áreas tropicais. O 
problema é que a polinização dessas 
orquídeas é feita por uma espécie de 
abelha encontrada somente no México! 
Para complicar ainda mais, suas flores só 
se abrem um dia por ano! 

Polinização complicada, essa... 
Por isso, em 1841, alguns agricultores 
começaram a fazer a polinização manual-
mente, e a Vanilla planifolia pôde florescer 
em outras regiões do planeta. Graças a 
essa técnica, outras regiões, como Mada-
gascar e Taiti, também passaram a colabo-
rar para a produção da baunilha. 

Atualmente, cada vagem dessas 
orquídeas é extremamente valiosa. Colhi-
das ainda verdes, as vagens não têm o 
aroma característico da baunilha. Para que 
o aroma surja, elas são colocadas na água 
quente, deixadas sob o sol, depois na 
sombra, e guardadas em uma caixa fecha-
da até que fiquem mais escuras, macias e 
perfumadas. É nesse processo que a mo-
lécula de vanilina, a principal responsável 
pelo conhecido cheirinho de baunilha, é 
liberada. Entre plantar e ir parar nas prate-
leiras dos supermercados pode-se levar 
uns 5 anos! Todo esse trabalho faz da 
baunilha a segunda essência mais cara do 
mundo, perdendo somente para o açafrão. 

 

 

 

Baunilha de laboratório 

A vanilina – molécula de fórmula C8H8O3 – é o com-
ponente majoritário da baunilha, que tem seu aroma e sabor 
plenos vindos, na realidade, de uma mistura de mais de 300 
substâncias! 

No final do século XIX, químicos alemães sintetiza-
ram um substituto para a baunilha: vanilina pura. Como as 
moléculas de vanilina são todas iguais, não interessa se vie-
ram da natureza ou de um tubo de ensaio; a essência sintética 
é, em todos sentidos, quase tão boa quanto a essência natu-
ral. É claro que as outras 300 substâncias devem fazer algu-

ma diferença...  

Atualmente, essa molécula de vanili-
na pode ser produzida a partir de amendoins 
(até mesmo de suas cascas), grapefruit, cra-
vo-da-índia, farelo de arroz, da madeira e até 
de carvão! Ainda bem, porque a baunilha 
natural jamais daria conta do recado. Só para 
você ter uma ideia, a vanilina sintética é res-
ponsável por 95% do suprimento mundial de 
essência de baunilha! 

Observe a ilustração abaixo.  Como a 
vanilina artificial é muito mais barata que a 
natural, ela oferece uma maneira mais eco-
nômica de aromatizar uma comida ou bebida 
com a essência da baunilha. Essa substituição 
do aroma natural de baunilha pela vanilina 
sintética é segura e legal, desde que essa 
informação conste da embalagem do produto. 
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E os criminosos atacam 

Mas o preço vinte vezes menor da vanilina sintética é 
uma tentação para alguns. Vender essa vanilina como se 
fosse extrato natural de baunilha pode dar um belo lucro. E 
isso tem ocorrido. 

  O que os criminosos não esperavam é que os mo-
dernos recursos da Química pudessem detectar esse crime. 
Como? Baseado no fato de que nem todos os átomos de 
carbono têm a mesma massa.  

O carbono surge na natureza como uma mistura de 
isótopos: 98,9% são de carbono-12 e apenas 1,1% de carbo-
no-13 (os números 12 e 13 são chamados de números de 
massa e correspondem à soma de prótons e nêutrons nos 
núcleos desses átomos). Contudo, a relação entre esses dois 
isótopos é levemente diferente na molécula de vanilina produ-
zida pelas orquídeas – um pouco mais rica que o normal em 
carbono-13 – e aquela produzida artificialmente. Isso acontece 
devido a uma diferença bioquímica entre a fotossíntese da 
Vanilla planifolia e a da maioria das outras plantas, matérias-
primas –diretas ou indiretas – da vanilina sintética. Assim, 
medindo a relação 12C:13C  por meio de uma técnica chama da 
espectrometria de massa, os cientistas têm sido capazes de 
identificar os falsos "extratos de baunilha natural" que são, de 
fato, feitos de vanilina artificial. 

Mas essa história não para por aqui. Quando os cri-
minosos descobriram como os químicos estavam reconhe-
cendo as falsificações, eles passaram a ajustar a relação 
12C:13C de modo a coincidir com a da vanilina natural! Sabe 
como? Removendo o grupo metóxi (-OCH3), que geralmente 
contém 12C, e colocando em seu lugar um outro grupo igual, 
só que com 13C em vez de 12C! Dá para acreditar?  

Dessa maneira, o teor de 13C sobe, e a relação 
12C:13C fica igual à da baunilha natural. 

Está pensando que os químicos se deram por venci-
dos? Não mesmo! Eles desenvolveram uma técnica que lhes 
permite retirar o grupo metóxi da molécula estudada e analisar 
o átomo de carbono presente ali. Se encontrarem uma alta 
porcentagem de 13C, a falsificação fica comprovada! 

  

Há vanilina até em remédios 

Nos dias de hoje, a vanilina tem sido usada na pro-
dução de remédios que combatem o mal de Parkinson e a 
pressão alta. Ela também é um dos três aromas mais usados 
para disfarçar o gosto ruim dos medicamentos. Além disso, os 
herbalistas têm utilizado a vanilina como um calmante. É mui-
ta utilidade, não é? 

Mas é claro, foi a popularidade do seu sorvete que 
elevou a baunilha ao posto de essência mais adorada do 
mundo. Contudo, não devemos nos esquecer que é a Quími-
ca, essa ciência muitas vezes injustiçada, que traz esse aro-
ma tão agradável, todos os dias, para a vida de todos nós. 

*** 

Artigo do autor Luis Fernando Pereira, publicado no 
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