
LITERATURA CIENTÍFICA

B I O V I T A L

LAVANDA
INTENSE OE
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LAVANDA INTENSE OE
Óleos essencias
Os óleos essenciais são misturas complexas, líquidas, voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e produzi-
das pelo metabolismo secundário das plantas (Millezi et al. 2013). Para obtenção de óleos essenciais, toda 
a planta ou somente parte dela pode ser utilizada, como as raízes e rizomas (gengibre), folhas (hortelã, 
orégano e eucalipto), cascas e ramos (canela, cânfora), flores (jasmim, rosa, violeta e lavanda), frutos e 
sementes (laranja, limão, pimenta, noz-moscada) (Fornari et al. 2012).

Os óleos essenciais, também conhecidos como óleos etéreos e óleos voláteis, pela facilidade em dissipar 
quando em contato com o ar, tem em sua composição, dezenas às centenas de tipo de moléculas distintas, 
somente alguns óleos essenciais apresentam alta porcentagem de um único constituinte (Almeida et al. 
2011).

Na composição química dos óleos essenciais encontram-se os terpenos, responsáveis em atribuir as ca-
racterísticas organolépticas. Os principais terpenos de hidrocarbonetos presentes no óleo essencial são 
os monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanóides. Os monoterpenos são os terpenos que constituem 
mais de 80% dos óleos essenciais (Fornari et al. 2012). 

Óleo essencial de Lavanda
Pertencente à família Lamiaceae e ao gênero Lavandula, a lavanda é encontrada como arbustos de apro-
ximadamente 60 cm de altura, suas folhas são estreitas e a planta apresenta pequenas flores azuis, que 
medem de 5 a 8mm de comprimento e 3 a 4mm de diâmetro. 

O óleo essencial da lavanda é extraído a partir de folhas e flores das plantas. Segundo a Farmacopeia Euro-
peia, os constituintes majoritários do OE são o linalol (20-50%), o acetato de linalila (25-46%), o terpine-
-4-ol (3- 5%), e outros em menor concentração.

Propriedades do óleo essencial de Lavanda
Diversas atividades biológicas comprovadas são atribuídas ao linalol, como anti-inflamatório, analgésico, 
ansiolítico, antidepressivo e outros (Alves, 2018). 

Diversos benefícios são relatados ao óleo essencial de lavanda, como:
• Combate a queda de cabelo;
• Alivia dores de cabeça;
• Combate náuseas e enjoos;
• Ajuda a tratar irritações na pele, como alergias e dermatites.
• Equilibra a oleosidade da pele, assim, evitando acnes.

Indicações
• Aromaterapia
• Aplicação tópica e massagem
• Perfume/Fragância

Dosagem
Até 3%.

Propriedades físico-químicas
Cor: Amarelo pálido
Aparência: Liquido límpido
Odor: Característico 
Índice de Refração: 1,450 – 1,470
Flash Point: > 71°C
Gravidade específica (d20/20): 0,880 – 0,900
Rotação Óptica: [ -10º; -4°]
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