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Resumo 

 

O gênero Baccharis possui uma grande diversidade de espécies que são usualmente 

encontradas na América do Sul, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, Uruguai e 

Argentina. Essas plantas são amplamente utilizadas na medicina popular (carqueja) e, 

segundo a literatura, possuem óleos essenciais. Os óleos essenciais são substâncias voláteis 

com importantes propriedades biológicas e odoríferas, possuindo um vasto campo de 

aplicação incluindo s indústrias de alimentos, farmacêutica e de perfumaria. A extração por 

arraste a vapor é um método bastante tradicional utilizado para obtenção de óleo essencial em 

função da sua simplicidade e baixo custo.  

As espécies de Baccharis estudadas foram B. articulata, B. megapotamica, B. 

tridentata, B. trimera e B. usterii e o experimento foi realizado em escala laboratorial. A 

unidade extratora é composta de uma caldeira, um vaso de extração e um clevenger. A 

geração de vapor é realizada através de uma resistência elétrica imersa em água, o material 

vegetal fica depositado no vaso formando um leito fixo possibilitando a interação do vapor 

com a matriz sólida e o clevenger é responsável pela condensação e coleta do óleo além de 

promover a recirculação de água. 

 O material coletado foi analisado através de cromatografia gasosa acoplada a um 

espectrômetro de massas para identificação e quantificação dos compostos presentes na 

mistura. Dessa forma, observou-se que alguns compostos majoritários são comuns para mais 

de uma espécie e outros não. Foi também gerado um perfil olfatométrico que possibilitou a 

identificação dos tempos de retenção de determinados compostos de interesse mostrando que 

os odores predominantes não são, necessariamente, dos compostos majoritários. Estes 

compostos e suas proporções para cada uma das espécies: B. trimera, B. tridentata, B. 
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articulata, B. megapotamica e B. usterii são, respectivamente, acetato de carquejila (47,04% e 

49,42%), β-pineno (16,70%), spathulenol (15,32% e 42,85%). 

As curvas de rendimento foram montadas a partir do volume de óleo coletado em 

função do tempo de extração, e foi realizado o ajuste de um modelo matemático considerando 

a difusão em partícula. Os parâmetros desconhecidos do modelo foram calculados via rotina 

instalada em software matemático. Esses dados são importantes, pois podem predizer o 

comportamento do processo extrativo em outra escala que possa vir a ser utilizada no futuro.  

 


