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RESUMO

A utilização dos óleos essenciais em diversas áreas, tais como na medicina, na perfumaria, na indústria de cosméticos, entre outras, vem 
crescendo significativamente no cenário nacional, devido ao favorecimento da biodiversidade dos recursos naturais e centros de pesquisa 
especializados. O Brasil tem lugar de destaque na produção de óleos essenciais e, ao lado da Índia, China e Indonésia, é considerado um dos 
quatro grandes produtores mundiais. Nesse sentido, o propósito deste trabalho foi estudar e analisar, em escala laboratorial, algumas técnicas de 
extração à quente e a frio destes óleos essenciais, buscando meios de otimizar o processo de produção, afim de produzir em quantidade 
suficiente para que o óleo extraído seja utilizado na produção de sabão ecológico, conferindo fragrância ao mesmo. Para tanto, folhas de 
eucalipto foram usadas como matéria-prima, já que se trata de uso da folhagem e que a mesma não é utilizada pela industria de madeira, 
caracterizando assim como um insumo de baixo custo. As folhas foram separadas e secas, a fim de que se perdesse a maior quantidade de massa 
de água possível, logo após foram pesadas para que o rendimento pudesse ser calculado. Em seguida foram submetidas aos processos de 
destilação por vapor de arraste (simples e com coluna de fracionamento), para extração do óleo. Os resultados mostraram que na destilação 
simples, obteve-se um volume considerável de destilado, em torno de 150 mL, porém com baixa concentração de óleo (menos de 1%) e maior 
concentração de hidrolato. Já na destilação fracionada, obteve-se um produto bem concentrado, mas em menor volume cerca de 50 mL, com 
2,5% de óleo em relação ao volume de destilado obtido. Além dos testes iniciais de rendimento, também foram testados os tipos de água 
utilizados no processo, água natural, água destilada e deionizada. Os resultados mostraram que dentre as três, a água deionizada foi a que 
mostrou um resultado mais satisfatório, visto que, por apresentar-se mais pura e livre de contaminantes, proporcionou como resultado um óleo 
com qualidade superior aos demais testes com água comum e água destilada. Os dados preliminares encontrados até o momento mostram que 
as técnicas de extração ainda precisam ser estudas a fim de melhorar os rendimentos de produção. No entanto, os resultados encontrados estão 
dentre os valores de rendimento encontrados na literatura. Estudos realizados no Departamento de Engenharia Florestal da UFV mostram que os 
rendimentos comerciais giram em torno de 1% a 1,5%, sobre o peso do material destilado. A fim de otimizar o processo de extração e minimizar 
gastos de produção do óleo de eucalipto, estudou-se também métodos de extração a frio. Esse processo consiste em macerar ou cortar a 
matéria-prima e em um frasco âmbar e adicionar uma solução álcool-Glicólico e deixar descansar durante 7 dias, em seguida separa-se o solvente. 
Nesses testes foram usados glicerina e álcool cereal na proporção de 71,4% e de 28,6%, respectivamente. Essas proporções foram as que 
apresentaram os melhores resultados até o momento. Entretanto, outras proporções ainda estão em estudos. Após o período de extração, foi 
observado que o solvente adquiriu o aroma e cor da matéria-prima utilizada. Os resultados mostraram que o rendimento para as essências de 
limão, coentro e hortelã obtiveram o mesmo rendimento que foi, aproximadamente, 78,57%. Quando essas matérias-primas foram substituídas 
pelas de eucalipto o rendimento diminui consideravelmente, ficando em torno de 39,28%, esse baixo rendimento pode estar associado ao fato de 
que a folhas estavam secas, testes ainda estão sendo realizados com as folhas previamente hidratadas a fim de estudar se isso influencia no 
rendimento do produto. Além disso, esses resultados permitirão uma conclusão quanto ao uso de matérias-primas mais hidratadas (limão, 
coentro e hortelã) apresentarem melhores resultados, em termos de rendimento, do que os menos hidratados.
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