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Introdução/ objetivo

A marcela do campo é uma planta aromática nativa do sul do Brasil, de crescimento
espontâneo em beiras de estradas, que se desenvolve na primavera, verão, florescendo no
outono. É pouco exigente em relação ao solo, reproduz-se por sementes, as flores devem ser
colhidas no início da floração. Não necessita de adubação orgânica, podendo atingir até 1,5 m
de altura. Sua coleta é cercada de misticismo e religiosidade, tendo sido instituída a planta
medicinal símbolo do Rio Grande do Sul, desde 2001 (projeto lei no 224 /2001).

A parte utilizada são as sumidades florais (secas) e, dentre os constituintes químicos dos óleos
essenciais temos : 1,8 cineol, cariofeno, óxido de cariofeno, α cadineno, cariatina, germacreno-
D,α-gurjuneno,αguaiano,α himachaleno e o α pineno.

Os óleos essenciais, são compostos voláteis, produtos de metabolismo secundário que
apresentam variações em termos de quantidade e composição, devido a parte da planta,
horário, época de colheita, método de secagem, tratamento pós colheita e local de cultivo
(CASTELLANI,2000). O horário recomendado para a coleta é no período da manhã ou no final
da tarde BEZERRA et al.(2002) obtiveram, um rendimento de óleo essencial de 0,14 a 0,29%,
RETTA et al. (2009) de 0,1 a 0,8% p/v e CEZAROTTO et al. (2009) conseguiu 0,05% no
inverno e 0,10% no verão e  primavera e 0,03% no outono.

O objetivo neste trabalho foi analisar a diferença de rendimento de obtenção de óleo essencial,
obtido da marcela-do-campo, colhida em diferentes períodos do dia.

Materiais e métodos

O material vegetal é procedente da cidade de Rio Grande, balneário do Cassino (32o 11´ 30.5”
S e 52o 9´ 44. 45” O). A extração do óleo essencial foi realizada na Universidade Federal de
Pelotas, utilizando-se arraste de vapor d’água, através do Clevenger modificado. Os capítulos
florais, foram colocados em local sombreado e ventilado sem a presença de raios solares, cuja
temperatura média foi de 25oC, secagem previa a temperatura ambiente por três dias as
amostras foram pesadas (70 g) acrescidas de 1,5 Litros de água Milli –Q, após foi realizada a
extração por quatro  horas em ebulição constante.

Resultados e discussão

As extrações foram realizadas em triplicatas, obtendo-se rendimento foi muito baixo
(0,00014%),  tanto nas marcelas colhidas pela manhã quanto a da tarde. O horário de coleta
não foi o interferente no presente caso, pois  o rendimento foi igualmente baixo, ficando muito
aquém daquele citado  citada pela literatura, que tem uma média de 0,21%.

Conclusão

Não há diferença no rendimento de obtenção de óleo essencial de marcela do campo em
diferentes períodos do dia. O rendimento é muito baixo, independente do período de coleta,
tornando este material comercialmente inviável.
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