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Introdução 
Os óleos voláteis são os principais odoríferos 
encontrados em várias partes de plantas. Como 
evaporam quando expostos ao ar em temperaturas 
comuns, são chamados óleos voláteis, óleos 
essenciais ou essências. É utilizado porque os óleos 
voláteis representam "essências" ou componentes 
odoríferos das plantas. A qualidade do óleo 
essencial é variável de um gênero a outro, de uma a 
outra espécie, podendo-se encontrar vegetais que 
possuem essências quimicamente diferentes em 
várias de suas partes. Os óleos essenciais são 
compostos por uma complexa mistura de 
componentes orgânicos, frequentemente 
envolvendo de 50 a 100 ou até mais componentes 
isolados. Avalia-se a produção brasileira de óleos 
essenciais em 45 milhões de dólares, o que 
corresponde a 13,1% da produção mundial. O maior 
problema ao desenvolvimento da agroindústria 
produtora de óleos essenciais é a concorrência com 
similares sintéticos. Felizmente, a indústria que mais 
necessita deste, a alimentícia, tem substituído os 
produtos sintéticos por naturais, em função das 
exigências atuais dos mercados.  

Resultados e Discussão 
O processo experimental realizou-se com diferentes 
produtos naturais, sendo eles: óleo de canela, óleo 
de erva cidreira, óleo de eucalipto, óleo de erva doce 
e óleo de cravo da índia. Utilizando de metodologias 
clássicas, extraiu-se o óleo de eucalipto através de 
hidrodestilação: Para esse método, foi utilizado o 
aparelho de Clevenger. A amostra foi colocada em 
um balão volumétrico com 500mL de água. Após o 
tempo de destilação, o óleo junto com a água, que 
teve a função de arrastar o óleo, foi recolhido em um 
funil de separação, onde foram adicionados 30ml de 
diclorometano, por três vezes. O óleo junto com o 
solvente foi recolhido e a estes, foi adicionado 
MgSO4 para secagem do produto. Filtrou-se e o 
filtrado que foi rota-evaporado para remoção do 
solvente. Também utilizou-se o processo de 
extração por arraste de vapor, para erva cidreira e 
cravo da índia, o óleo extraído foi colocado em um 
rbalão o qual passa uma corrente de vapor d’água e 
arrasta seus vapores até o condensador onde volta 
ao estado líquido e são recolhidos em um recipiente. 
A mistura então é seca com MgSO4 pois por ser óleo 
é imiscível em água.  

A óleo essencial de canela e erva doce também 
foram extraídos através da extração líquido-líquido, 
Extrator Soxhlet.  

 
Figura 1.  Espectro de infravermelho do citronelal , 
extraído do óleo de eucalipto. 
A grande vantagem da técnica e caracterização por 
infra vermelho (IV), os espectros dos óleos se 
mostraram muito fiéis na predominância da espécie 
química de cada um. Os espectros de infravermelho 
confirmaram essa afirmação reforçando a 
observação realizada através de cromatografia de 
camada delgada (CCD). 

Conclusões 
Pode-se concluir através do trabalho, que a 
característica química de cada óleo essencial pode 
ser identificada durante os experimentos, através de 
cromatográfica em camada delgada (CCD) e 
espectroscopia na região do infravermelho.  A 
técnica foi desenvolvida dentro da disciplina de 
Química de Produtos Naturais, permitiu os 
estudantres reconhecerem os métodos de extração 
de óleos essencias, anetol (erva-doce ou funcho), 
aldeído cinâmico (canela), citronelal (eucalipto 
citreodora), eugenol (cravo da índia) e citronelol 
(erva cidreira). Permitiu inclusive a quantificação 
empírica dos componentes, mesmo não sendo o 
objetivo principal do estudo. 
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