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Resumo 
 

Os óleos essenciais são substâncias voláteis extraídas de plantas e são formados 

principalmente por fenilpropanóides e hidrocarbonetos terpênicos. Possuem variadas ações 

biológicas, como antifúngica, antibacteriana, anti-helmíntica, carrapaticida, antineoplásica 

entre outras. O gênero Baccharis inclui mais de 500 espécies distribuídas dos Estados Unidos 

à Argentina, sendo que 90% ocorrem na América do Sul. Possui importante destaque na 

medicina popular sendo utilizadas principalmente para problemas digestivos. O objetivo deste 

estudo é a extração e análise dos extratos voláteis de espécies do genêro Baccharis. Os 

extratos voláteis utilizados foram obtidos de cinco espécies: Baccharis anomala, B. 

articulata, B. milleflora, B. trimera e B. uncinella. O material vegetal foi coletado no CPCN 

PRÓ-MATA/PUCRS. Foram utilizadas partes aéreas das espécies coletadas de onde foram 

extraídos os compostos voláteis pelo método de destilação por arraste de vapor em escala 

laboratorial. As amostras obtidas na extração foram analisadas por cromatografia gasosa 

acoplada ao espectrômetro de massas (CG/EM) equipado com uma biblioteca de espectros de 

referência. Quanto à composição química, identificada por CG/EM, dos óleos essenciais 

obtidos, observou-se que os componentes majoritários para as cinco espécies de Baccháris 

são: B. mileflora (20,6% espatulenol), B. uncinella (18,7% espatulenol, 11,7% óxido de 

cariofileno), B. anômala (31,5% espatulenol + óxido de cariofileno), B. trimera (14,1% 

espatulenol, 9,9% óxido de cariofileno, 9,1% palustrol), B. articulata (29,0% β-pineno, 13,2% 

limoneno). Pode-se observar que em quatro espécies estudadas o composto majoritário foi o 

espatulenol, sendo ele característico desse gênero. A B. articulata apresentou um perfil 
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cromatográfico diferente em relação às demais plantas estudadas, não apresentando em 

grande quantidade nenhum dos compostos identificados nas demais. 

 


