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INSETICIDA UTILIZANDO ÓLEO ESSENCIAL DA CITRONELA 

RESUMO 

O capim-limão, também conhecido como citronela (Cymbopogon winterianus, 

Grameas/Poaceae) é uma planta que contem em suas folhas óleos essenciais, 

tradicionalmente usadas em cosméticos e repelentes, com grande poder de repelir insetos 

voadores e mosquitos, incluindo o Aedes egypti. Segundo o médico toxicologista 

Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Tecnológica (CEATOX) do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, 26/02/2016, o uso excessivo de repelente 

convencionais prejudica a saúde, principalmente das crianças. Tendo em vista o bem- 

estar populacional, fez-se a busca por uma alternativa sustentável para os repelentes 

convencionais de forma que, a segurança não acabe quando a preocupação com a saúde 

seja impulsiva, logo então, será extraído da citronela por meio de destilação usando o 

método arraste a vapor, que também é utilizada na extração industrial, assim, que seja 

capaz de separarmos o óleo essencial. Para que usando o óleo essencial da citronela seja 

estudado a eficiência e o aperfeiçoamento de seu poder repelente. Por mais que, a 

citronela tenha um cheiro agradável aos humanos, ele é desagradável aos mosquitos. 
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OBJETIVO 

Esse trabalho terá como objetivo levar segurança a saúde usando do inseticida feito 

através da extração do óleo essencial da citronela encontrada na planta capim-limão, de 

modo, que o consumidor tenha a alternativa de substituir repelentes convencionais  em 

seu dia a dia, não apenas visando repelir os insetos, como também retirar a possibilidade 

de contrair doenças pelo uso de inseticida modificado geneticamente. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao que se sabe, recentemente no final de 2017 ao início de 2018 houve um surto de 

casos de febre amarela no Brasil, mais precisamente no sul do país. Essa situação tem 

apavorado a população e ainda mais quem gosta de ter um momento de lazer em área mais 

tropical, dessa forma, também tendo um uso excessivo no dia a dia de repelentes modificados 

geneticamente, causando assim, doenças, tais como, irritabilidade, intoxicação e, em casos 

mais graves, convulsões, arritmia e até coma, sendo as crianças as mais prejudicadas, como 

afirma o médico toxicologista Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Tecnológica 

(CEATOX) do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo,26/02/2016. Sabe- 

se que produtos modificados podem prejudicar a saúde, onde fez necessário a preocupação de 

poder produzir repelente orgânico que possa servir como alternativa a população dos 

repelentes convencionais. O uso de plantas aromáticas é tão antigo quanto a história da 

humanidade, usadas também no meio medicinal, na cosmética e em cerimonias religiosas. 

Portanto, tendo conhecimento de toda a força do capim-limão, resolvemos escolher o óleo 

essencial do capim-limão para que assim produzíssemos o repelente orgânico. Com o 

desenvolvimento das indústrias químicas, tem sido fabricado em larga escala os óleos 

sintéticos, ainda fora de ser comparados a produtos naturais, onde o óleo essencial tem 

diferentes compostos complexos. O Capim-limão(Cymbopogon winterianus) é uma planta da 

família Gramíneas/Poaceae, possui entre 0,6 a 1,0% de óleo essencial em suas folhas, e tem 
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como composto principal o geraniol(C10H18O) que sendo estudado mais intensivamente em 

tempos recentes, vem-se comprovando suas benfeitorias a saúde, como aponta o estudo “The 

antitumor effects of geraniol: Modulation of cancer hallmark pathways” publicado em 2016 

no Library of Medicine – National Institutes of Health, ao comprovar que o geraniol pode ser 

usado para combater o câncer, como câncer de mama, por ser capaz de suprimir o crescimento 

das células do tipo MCF-7, porém, o componente responsável pela ação repelente é o 

citronelol. Usado comumente em repelentes orgânicos, o óleo da citronela é um poderoso 

repelente de insetos voadores e mosquitos, incluindo o Aedes aegypti. Diante do que foi 

colocado, o projeto visa a extração do óleo essencial para que tenha o aperfeiçoamento por 

meio de incorporação de óleos fixos e estudos experimentais com o sagu da mandioca, com 

finalidade de obter os melhores resultados, tais eles, maior tempo do aromatizador e melhor 

eficiência. 

Para a realização do projeto deve-se escolher para melhor eficiência na extração do óleo 

essencial da planta, as folhas e caules frescos, como mostra a Figura 1, ou menos ressecadas 

possíveis, e picando-as como mostra a Figura 2 ou, moendo-as para facilitar a extração por 

meio de destilação pelo método arraste a vapor usada industrialmente. 

 

 

Figura 1: Planta da citronela Figura 2: Citronela picada 

 

A extração do óleo essencial é por meio do processo de arraste a vapor, onde 

através das folhas e caules da citronela já picada ou moídas, insere dentro de um balão 

com água apoiado em uma manta aquecedora responsável por controlar a temperatura 

desejada da solução até que entre em ebulição como ilustra a Figura 3, e ao entrar em 

ebulição, faz-se o processo de arrastamento do óleo essencial pelo tubo por meio de 

vapor, que passa pelo condensador. Após a condensação do vapor o fluido volta para uma 
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vidraria de recolhimento para que seja identificado um fluído com duas fases, nele 

contendo a água e já o óleo essencial presente. 

 

 

Figura 3: Método arraste a vapor para extração do óleo essencial da citronela. 

 

Em seguida, retira o líquido da vidraria de recolhimento e coloca em um funil de 

separação como apresenta a Figura 4, para que durante a separação, não tenha perdas 

significativas. 

 

Figura 4: separação do óleo da água usando o funil de separação. 

 

DISCUSSÃO 

Será coletado as informações sobre o tempo e eficiência do aroma do óleo da citronela e 

dados obtidos das pesquisas, com estudos focados voltados para a obtenção de resultados 

específicos tais como, melhoria da eficiência, melhoria da liberação do aroma usando 

sagu de mandioca e prolongamento do tempo do aroma, e ver como reage a óleos fixos e 

ao álcool. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

O que espera dos resultados preliminares é, ausência de transgênicos, formas para 

incorporação da citronela em sachês, melhoria na eficiência com o uso de sagu de 

mandioca, técnica barata e fácil com possibilidades de qualquer pessoa preparar um 

aromatizador usando óleo essencial de boa qualidade. Sabe-se que, a cada 1 kg de 

capim- limão obtém cerca de 10 mL a 12 mL de óleo essencial. 
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