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Introdução 

As plantas produzem óleos essenciais, que são de 

suma importância para sua sobrevivência, 

exercendo funções como autodefesa, atração, 

proteção contra perda de água entre outras
1
. 

O processo de secagem é utilizado para diminuir os 

processos biológicos que degradam os vegetais que 

foram colhidos, conservando grande parte de suas 

propriedades físicas e química
2
. 

A espécie estudada é conhecida popularmente 

como Vick do Cerrado (Bacopa monnierioides), é 

uma planta de uso na medicina popular, existem 

poucos dados na literatura sobre o óleo essencial 

desta planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

influencia do tempo de secagem das folhas de 

Bacopa monnierioides sobre o teor de óleo 

essencial. 

Resultados e Discussão 

Os tratamentos foram iniciados no dia 19 de 
novembro de 2012, com seis tempos de secagem 
(0, 1, 2, 4, 8, 16), as plantas foram secas em estufa 
de circulação de ar a 40°C. 
Para a extração de óleo essencial, utilizou-se o 
método da hidrodestilação com aparelho tipo 
clevenger, foi utilizado 100g de folhas frescas e o 
experimento foi feito em triplicata. A determinação 
do teor de umidade foi realizada pelo do método 
gravimétrico, segundo a metodologia de 
BANDEIRA
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Figura 1. Efeito do tempo de secagem (dias) a 
40°C, sobre o teor umidade das folhas de Bacopa 
monnierioides. 
O teor de óleo essencial foi calculado com base no 
peso da matéria seca, o peso da matéria seca foi 
determinado deixando o material vegetal, 100g de 

folhas na estufa a 40 
o
C até atingir massa constante, 

usando como referência a metodologia de 
ROSADO
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Figura 2. Efeito do tempo de secagem (dias) a 
40°C, sobre o teor de óleo essencial das folhas de. 
Bacopa monnierioides. 
A análise estatística mostrou que o teor de óleo 
essencial comportou-se de forma linear e a perca de 
umidade das folhas de forma exponencial. Ambos 
com coeficientes de determinação superior a 86%. 
O óleo essencial de outra espécie da mesma família 
apresente como compostos majoritários o trans-
cariofileno, α-humuleno, γ-muuroleno e o trans-
cariofileno
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Conclusões 

Estes resultados mostram que nas condições 

avaliadas quase metade do óleo essencial é perdida 

em apenas vinte quatro horas de secagem e, 

portanto, novas condições de temperatura e fluxo de 

ar para secagem desta espécie têm que ser 

avaliados para reduzir estas perdas.  
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