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INTRODUÇÃO: 
Este trabalho descreve os processos de extração dos 
óleos essenciais de Cymbopogon winterianum, 
Cinnamomum zeylanicum e Syzygium aromaticum, 

conhecidas popularmente como citronela, canela e 
cravo-da-índia, respectivamente – plantas amplamente 
encontradas nos municípios do Território do Baixo Sul 
da Bahia, região na qual está inserido o IF Baiano 
Campus Valença. As espécies Cymbopogon 
winterianum, Cinnamomum zeylanicum e Syzygium 

aromaticum conhecidas popular e respectivamente 
como: Canela e Citronela, as quais serão explicitadas 
neste trabalho, são espécies bem distintas, entretanto 
possuem características econômicas semelhantes. A 
citronela, Cymbopogon Winteranius é uma planta 

aromática da família das gramíneas que ficou bem 
conhecida por fornecer matéria-prima para fabricação 
de repelentes contra insetos. O cultivo dessa espécie 
aromática, dar-se em diferentes regiões geográficas do 
Brasil, uma das vantagens no cultivo da planta é que a 
mesma é bastante resistente a variações climáticas e a 
pragas (HENRIQUE; OLIVEIRA; FERNANDES, 2014). 
A caneleira, Cinnamomum zeylanicum Breyn, é uma 

planta nativa do Sri Lanka, sudoeste da Ásia e 
cultivada em vários países do mundo, inclusive no 
Brasil. A canela é uma especiaria obtida da parte 
interna da casca do tronco e muito utilizada na culinária 
como condimento e aromatizante

 
(ALMEIDA, 1993). Já 

a espécie Syzygium aromaticum pertence à família das 
Mirtaceae e contém um óleo essencial de grande valor 
econômico no mercado, devido ao elevado teor de 
eugenol (seu composto majoritário) o qual é 
largamente usado nas indústrias de perfume, alimento, 
cosméticos, farmacêutica etc.

 
(AFFONSO et al., 2012). 

Os óleos essenciais foram empregados como 
aromatizantes do sabão produzido a partir do óleo de 
cozinha usado.  
MATERIAL E MÉTODOS: 
O projeto foi executado no IF Baiano Campus Valença 

no período que iniciou em 01/08/2015 e finalizou em 
31/07/2016. 
A extração dos óleos essenciais foi feita utilizando o 
método de arraste a vapor. Assim, o material vegetal 
foi colocado em um balão monotubular o qual foi 
conectado a um destilador de Clevenger, sendo 
acoplado em uma manta aquecedora. A mistura foi 
aquecida e destilada durante um período de 
aproximadamente 2,5 horas. Recolheu-se o hidrolato 
(mistura de óleo essencial e água) obtido em um 
erlenmeyer e fez-se a extração do óleo essencial 
empregando-se clorofórmio. A fase orgânica (solvente 
e óleo essencial) foi coletada, separando-a da fase 
aquosa. Finalizando, o óleo essencial foi separado do 
solvente orgânico. Para a produção de sabão, foram 
adicionados, para cada 1 litro de óleo, 400 mL de 
solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) 50% 

(m/v) a 80 ºC e realizou-se a reação de saponificação 
pelo período de 20 minutos e, após esse tempo, foi 
acrescentado 40 mL de amaciante de roupas. 
Homogeneizou-se a mistura novamente por mais 5 
minutos e ao final desse período foi adicionado o óleo 
essencial. A mistura foi então transferida para formas 
plásticas e após 24 horas foi desenformada e cortada 
em cubos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A destilação por arraste a vapor mostrou-se um método 
de extração eficiente para obtenção dos óleos 
essenciais de citronela, canela e cravo-da-índia. Este 
último apresentou maior rendimento dentre as três 
espécies. As mesmas espécies mostraram-se como 
ótima fonte para obtenção de óleos essenciais. E bons 
aromatizadores para os sabões produzidos ao decorrer 
do projeto. O reaproveitamento do óleo de cozinha 
usado proporcionou uma redução nos impactos 
ambientais e agregou valor a um produto que seria 
descartado de forma inadequada, tornando esta 
prática, uma forma de promover a sustentabilidade. O 
sabão obtido mostrou ótimos resultados, com pH 
variando entre 10 – 11, valores aceitos para esse tipo 
de produto

 
(OLIVEIRA, 2011). Os sabões produzidos 

apresentaram resultados satisfatórios. O aroma ficou 
agradável, a quantidade de espuma foi ideal e 
apresentou uma capacidade de limpeza aprazível. Os 
mesmos foram utilizados na limpeza da Instituição, 
gerando um meio econômico na aquisição de materiais 
de limpeza e destino adequado para o óleo de cozinha 
usado. 
CONCLUSÃO:  

O projeto permitiu que alunos do Ensino Básico se 
familiarizassem com técnicas de laboratório e 
aprofundassem os conhecimentos na área de química 
orgânica e analítica, contribuindo assim para a 
popularização da química enquanto ciência. 
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