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Resumo 

 

 

O estudo da extração de Lycopodium clavatum L. com dióxido de carbono 

supercrítico, ainda sem relatos na literatura, será o enfoque deste trabalho. Pretende-se 

definir as melhores condições do processo supercrítico para obtenção de um extrato rico 

em licopodina, citada na literatura como uma opção para tratamento do mal de 

Alzheimer devido aos efeitos de inibição da acetilcolinesterase e antioxidante (Konrath 

et al., 2012) o que vem justificar seu uso como o alvo desta pesquisa. 

O experimento foi realizado em uma unidade piloto de extração supercrítica, 

com 100 g de planta seca e moída a pressões de 120 bar, 200 bar e 300 bar e 

temperatura constante de 50°C. A curva de extração, definida como massa versus o 

tempo, foi determinada experimentalmente amostrando uma quantidade de extrato a 

cada 10 minutos. O tempo total do experimento foi definido em função da variação da 

massa de extrato, isto é, o experimento encerrou quando foram obtidos três valores de 

massa de extrato equivalentes medidos em um intervalo de 10 min. Foi levantada a 

curva de extração apenas na condição de 200bar e modelada matematicamente através 

de um resultado baseado nos princípios da transferência proposto por Sovová. Nesse 

modelo, o fenômeno de transporte se dá basicamente em dois períodos distintos, o 

primeiro regulado pelo equilíbrio de fase e o segundo pela difusão interna nas 

partículas. 

As plantas se encontravam secas e moídas em liquidificador industrial. O 

solvente utilizado foi dióxido de carbono 99,9% (Air Products). 

A partir da obtenção do extrato, procedeu-se análise em cromatografia gasosa acoplada 

ao espectrofotômetro de massa (CG/MS), onde os componentes da amostra foram 

identificados a partir dos seus índices de retenção. Também foi realizada uma 

comparação dos padrões de fragmentação nos espectros de massas com os armazenados 

nos bancos de dados de CG-ES (Adams, 2007). 

Observou-se que na pressão de 120 bar não havia licopodina no extrato e os 

obtidos a 200 bar e 300 bar apresentaram licopodina em baixas concentrações. Em 

função de a licopodina apresentar duas configurações estruturais, isto é, básica e de sal, 

possivelmente o baixo rendimento obtido na extração esteja relacionado com a baixa 

afinidade entre a forma química na qual o alcaloide encontra-se na planta e o CO2. Com 

isso, o uso de um co-solvente adequado poderá garantir melhor rendimento. 
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