
Óleos essenciais são substâncias naturais extraídas das

plantas. Existem várias técnicas para a extração e

pesquisas científicas. Também podem ser utilizados no

tratamento de aromaterapia – utilização de óleos

essenciais e outro tipo de fragrâncias com o intuito de

melhorar o bem-estar.

Ao extrair a essência é encontrado o hidrolato ou água

floral que possui características especiais e únicas, ricos

em princípios ativos, pois a água é obtida durante a

destilação das plantas aromáticas.

• Promover o acesso ao conhecimento sobre as plantas

medicinais;

• Produzir essências e óleos para fins cosméticos e

medicinais;

• Estudar as propriedades químicas presentes nas

plantas medicinais;

A pesquisa revelou que dos 120 participantes 53% não

têm conhecimento sobre plantas medicinais (gráfico 1). Em

relação ao uso de plantas medicinais constatou-se que,

apenas 38% fazem ou já fizeram o uso (gráfico 2). Os

dados comprovam que os participantes apresentam

conhecimento escasso acerca das plantas medicinais e

dos seus benefícios.

As propriedade que examinamos foram os hidrolatos e as

essências das plantas (Eucalipto, Erva doce e Laranja

d’água). As quantidades de biomassas utilizadas e a

produção de essências e hidrolatos estão descritas na

tabela 1. Utilizamos os hidrolatos e as essências como

base aromática para a produção do sabão ecológico.

Tabela 1 – Quantificação das propriedades analisadas.
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Aos nossos orientadores e professores Edicarlos e

Geiziane Pires que nos auxiliaram durante todo o projeto.

Conclui-se que, plantas medicinais com propriedades

farmacológicas são bastante úteis quando manipuladas da

maneira correta. Podendo assim, substituir o uso de

produtos químicos e industrializados.
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• Coleta de plantas e flores;

• Estudo das aplicabilidades de plantas coletadas;

• Confecção e montagem do destilador artesanal;

• Produção de essências;

• Fabricação de sabão ecológico;

• Pesquisa para coleta de dados.
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GRÁFICO 2
PESSOAS QUE FAZEM O USO DE 

PLANTAS MEDICINAIS OU 
TERAPÊUTICAS
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Plantas
Biomassa 

(Kg)

Essência 

(ml)

Hidrolato 

(ml)

Eucalipto 700g 4 ml 600 ml

Erva doce 500g 1,5 ml 250 ml

Laranja 

d’água
600g 5 ml 350 ml


