
 

 

        
 

ÓLEO DE CITRONELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     Introdução 

 A Citronela é uma planta aromática que ficou bem 

conhecida por fornecer matéria-prima (óleo essencial) para a 

fabricação de repelentes contra mosquitos e borrachudos. 

Considerado um ótimo repelente, o Óleo da Citronela é rico 

geraniol e citronelal. 

Há quem pergunte se apenas cultivando a Citronela no 

jardim é possível usufruir do poder repelente da planta. A 

resposta é sim, mas com uma ressalva: para que o resultado seja 

positivo, é preciso plantar a citronela no caminho percorrido pelo 

 
 



 

 

vento, de forma que leve o aroma até o local de onde desejamos manter os mosquitos 

afastados. 

 

 
     Descrição 

A origem da Citronela é do Brasil, América Central, e o seu óleo é produzido no Sri 

Lanka, Indonésia, Java, China, Taiwan, Argentina, Brasil e Índia. 

O método de obtenção é a destilação a vapor das folhas do capim. E o seu rendimento 

é de 100 a 150kg de folhas para extrair 1kg de Óleo Essencial. 

Alguns esclarecimentos: 

Ainda é muito comum a confusão entre a citronela e o Capim-Limão (Cymbopogon citratus) – pelo nome 

científico, já deu para perceber que ambas as plantas pertencem ao mesmo gênero. Embora a aparência seja 

realmente muito próxima, dá para diferenciá-las pelo aroma: o capim-limão apresenta um cheiro mais suave, 

que lembra o limão; enquanto o aroma da citronela é bem intenso. 

Sob o mesmo nome de “Citronela”, são conhecidas diversas plantas, inclusive plantas 

até de famílias diferentes. Isto justifica a confusão existente na literatura em relação aos 

nomes dos referidos óleos essenciais. 

Por exemplo: A Citronela Cymbopogon nardus Rendl, tem uma variedade que se 

chama Flexuosus Hack cujo óleo essencial é denominado Lemongrass das Índias Orientais 

pelos ingleses. Este óleo (lemongrass) proveniente de Malabar (Oeste da Índia) e Cochim (sul 

da Índia) tem 70 a 85% de Citral, ou seja, é um óleo de propriedades terapêuticas diferentes 

daquelas do Lemongrass das Índias Ocidentais extraídos da Erva Cidreira (Cymboogon citratus 

Stapf.), proveniente do sri Lanka, conhecido também como “Vervena”, que tem apenas 21 a 

38% de Citral. Este mesmo óleo – “Cymbopogon nardus vr. Flexuosus Hack” – proveniente de 

Malabar e Cochim é chamado pelos franceses de “Verveine des Indes” (verbena indiana). Isto 

gera confusão com outro óleo de propriedade terapêutica diferente, dez vezes mais caro, 

conhecido como Óleo Essencial de Verbena Verdadeira (Verbena Triphylla L’her ou Líppia 

Citrodora HBK) e popularmente por verbena-limão. Ela é um arbusto da família das 

Verbenáceas e nada tem haver com a Citronela que é uma Gramínea. Temos ainda o caso em 



 

 

que, às vezes, a verbena verdadeira é traduzida também para o nosso idioma como “Verbena 

Citronela”. A Melissa (Melissa Officinalis L.) é chamada na literatura de “Citronelle” pelos 

franceses de “Cedronela” pelos italianos. Por essas razões, vemos que é necessário a 

classificação botânica científica correta para termos certeza de que óleo essencial estamos 

nos referindo. 

 

 

     Propriedades 

•As propriedades medicinais da Citronela são: 

•Ação carminativa, 

•Febrífuga, 

•Sudorífera, 

•Fungicida e Bactericida. 

 

 Sua ação psicológica está ligada a sua sensação refrescante e estimulante. 

 
 

     Indicações 

 • Óleo de Citronela é indicado em quadro de doenças infecciosas, gripe, dor de cabeça, 

sinusite e cansaço. 

 • É muito utilizado pela indústria de sabão, desodorantes, inseticidas e produtos 

sanitários. E pouco usado em perfumaria. 

 • Também é indicado para velas, géis e loções repelente de insetos. Assim como 

aromatização ambiental, sprays para desinfetar lixeiras, para retirar cheiros remanescentes 

de cigarro, em compressas e como difusor.  

 

 

 



 

 

     Contraindicações 

Deve ser evitado por pessoas com problemas de coração, pois sua inalação através de 

difusores acelera os batimentos cardíacos. Também pode causar alergias em pessoas com 

pele sensível. 

 

 
     Concentração Recomendada 

Usar de 3 a 10%. 

 
 
 

     Farmacotécnica 

 Solubilidade: Óleo Mineral e Dipropilenoglicol. 

Sinergias: Mistura bem com Óleo Essencial de Eucalipto Glóbulos, Funcho, Erva 

Cidreira (lemongrass) e vários cítricos como a Laranja Dourada, Laranja Sanguínea, Laranja 

Cidra, Limão. 
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