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RESUMO 

Introdução: A indústria de perfumaria tem se e cada vez mais crescente, como 
destaca a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos. Segundo o órgão, as fragrâncias são responsáveis por 15% do 
faturamento das empresas de cosméticos, além disso, nos últimos anos, a 
preferência do consumidor por produtos de origem natural fomentou o estudo e 
desenvolvimento de produtos inovadores, com grande valor estratégico no 
mercado. Diante disso, o objetivo do trabalho foi elaborar uma eau colônia, a 
base de produtos naturais (óleo essencial da umburana) e sintético (óleos 
essenciais de manjericão e patchouli). Metodologia: A extração do óleo 
essencial da Amburana cearensis foi realizada através da técnica de 
maceração das cascas por três dias, o produto resultante foi submetido à 
filtração a vácuo e concentrando em rotaevaporador. O extrato obtido foi 
solubilizado com os ingredientes líquidos, permanecendo por 15 dias em 
maceração, e por fim, adicionou-se 15 mL de água, obtendo-se a deo colônia. 
Posteriormente, as formulações obtidas foram submetidas a ensaios de 
estabilidade preliminar, como: ciclo gelo/degelo e centrifugação. Foram 
analisadas variáveis como características organolépticas, pH e densidade. 
Resultados e Discussão: Obteve-se um produto que demonstrou estabilidade 
preliminar quanto as características organolépticas, sem alterações nos valores 
do pH e com densidade dentro dos padrões, no valor de 1,06 g/cm3.  
Conclusões: O produto obtido encontrou-se dentro dos padrões exigidos, 
sendo um produto promissor. 
Palavras-chave – Perfume; Cosméticos; Produto natural.  

______________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Introduction: The perfumery industry has been growing and growing, as 
highlighted by the Brazilian Association of the Personal Hygiene, Perfumery and 
Cosmetics Industry. According to the agency, fragrances are responsible for 
15% of the revenue of cosmetic companies, in addition, in recent years, 
consumer preference for products of natural origin has encouraged the study 
and development of innovative products, with great strategic value in the 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

market. Therefore, the objective of the work was to elaborate a colony eau, 
based on natural products (essential oil of umburana) and synthetic (essential 
oils of basil and patchouli). Methodology: The extraction of the essential oil of 
Amburana cearensis was carried out through the technique of maceration of the 
shells for three days; the resulting product was subjected to vacuum filtration 
and concentrated in a rotary evaporator. The obtained extract was solubilized 
with the liquid ingredients, remaining for 15 days in maceration, and finally, 15 
mL of water was added, obtaining deo colony. Subsequently, the formulations 
obtained were subjected to preliminary stability tests, such as: ice / defrost cycle 
and centrifugation. Variables such as organoleptic characteristics, pH and 
density were analyzed. Results and Discussion: A product was obtained that 
demonstrated preliminary stability in terms of organoleptic characteristics, 
without changes in pH values and with density within the standards, in the value 
of 1.06 g / cm3. Conclusions: The product obtained was within the required 
standards, being a promising product. 

Keywords - Perfume; Cosmetics; Natural product. 

_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoa, Perfumaria e Cosméticos) as fragrâncias já são 15% na composição 
do faturamento de empresas cosméticas, representando o segundo lugar nas 
vendas do país. É um mercado promissor que vêm colocando o Brasil entre os 
países que mais produzem e vendem cosméticos no mundo (SPEZIALI, 2012). 
Com isso o apelo pelo uso desses produtos ganha valor estratégico no 
mercado. Além disso, o uso consciente de matéria prima natural e o 
reaproveitamento de materiais para confecção de diversos produtos, agregam 
valor aos mesmos (MIGUEL, 2011). 
 Os óleos essenciais podem ser extraídos de diversas partes das plantas 
tais como flores, folhas, raízes e cascas de frutos, possuem aplicabilidade em 
diversas áreas da indústria, destacando a perfumaria como fixadores, 
fragrâncias e aromas. Esses compostos secundários podem produzir odores 
devido sua composição química (BIZZO; HOVELL; REZENDE, 2009).   

Amburana cearensis é uma planta arbórea, popularmente conhecida no 
nordeste brasileiro como “umburana-de-cheiro”, “imburana-de-cheiro”, “cumaru” 
e “cumaru-do-Ceará”, tendo sua ocorrência desde a região nordeste até o 
Brasil central, predominantemente em regiões de caatinga e na floresta pluvial 
de Minas Gerais e no Vale do Rio Doce, possuindo importante papel no bioma 
da caatinga nordestina (ALMEIDA et al., 2010).  

 O óleo essencial é obtido por destilação a vapor das folhas secas, 
gerando um líquido viscoso âmbar ou laranja escuros com odor herbáceo – 
terroso que melhora com o tempo. O óleo essencial de Patchuli é oriundo da 
família Lamiaceae (Labiatae), com notas olfativas amadeiradas, é originário de 
uma erva arbusto perene de 1 metro de altura com galhos fortes e peludos, 
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grandes, fragrantes, folhas forradas de pelos e flores brancas tingidas com 
púrpura. (BARROS, 2007). 

O manjericão (Ocimum basilicum L. - Lamiaceae) é uma planta 
medicinal e aromática, podendo ser utilizada in natura e/ou processada. O seu 
óleo essencial, extraído principalmente das folhas e inflorescências, apresenta 
o linalol como componente majoritário sendo este utilizado como produtos 
farmacêuticos, cosméticos e flavorizantes (ALCANTARA et al., 2018).  

Diante disso, o objetivo do trabalho foi de elaborar uma eau colônia, a 
base de produtos naturais (óleo da umburana) e sintético (óleos de manjerição 
e patchouli), direcionada ao público masculino. 

 
METODOLOGIA 

 Extração do óleo essencial da Amburana cearensis 

            As cascas da Amburana cearensis foram levadas a secagem na estufa 
em temperatura de 40°C durante 72 horas em seguida e foram submetidas à 
trituração em moinho de facas, em seguida conduziu o material para 
maceração com etanol PA por três dias. Logo após, o material foi levado a 
filtração a vácuo e depois concentrado em rotoevaporador (60°C). 
(FERNANDES et al., 2015) 

 Obtenção da deo colônia 

    Inicialmente o extrato em quantidade suficiente foi solubilizado com os 
ingredientes líquidos, 150 mL de ácool cereal, 11 mL de essência e 15 mL de 
propilenoglicol, permanecendo 15 dias em maceração em frasco de vidro sob 
refrigeração em local escuro, após o período de maceração acrescentou-se 15 
mL de água e o produto foi levado para realizar os testes de estabilidade 
(LIMA, 2007). 

 Estudo de estabilidade preliminar 

 Ciclo gelo e degelo 
A amostra contida em recipiente de vidro e evitando a entrada do ar foi 

levada para aquecimento e refrigeração em dias alternados, atingindo valores 
de 40°C na estufa, durante 24 horas e de 2°C sob refrigeração durante 24 
horas durando 12 dias (BRASIL, 2004). 

 

 Centrifugação 
Esse teste acarreta estresse no produto e foi realizada em 30 minutos, 

na temperatura de com velocidade de 3000 rpm, logo após observa-se 
visualmente a aparência da amostra (BRASIL, 2004). 

 

 Características organolépticas  

 pH e densidade 
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Por serem produtos de base alcoólica as amostras foram submetidas a 
leitura da fita de pH universal, após o termino de cada ciclo. Para a densidade 
utilizou-se picnômetro previamente calibrado, a calibração consistiu na 
pesagem do picnômetro vazio e com água. Em seguida transferiu-se a amostra 
pro picnômetro em temperatura de 20°C e removeu o excesso e foi pesado 
(FARMACOPÉIA, 2010). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo de estabilidade preliminar foi realizado para que fosse possível 

observar a estabilidade do produto provocando estresse por meio da variação 
de temperatura de quente e frio e a partir disso observar os parâmetros 
(ANVISA, 2004). 

Tabela 1: Resultados das características organolépticas observadas ao fim de 
cada ciclo gelo e degelo. 

Ciclos Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 

Cor Amarelo- 

esverdeado 

Amarelo- 

esverdeado 

Amarelo- 

esverdeado 

Amarelo- 

esverdeado 

Amarelo- 

esverdeado 

Amarelo- 

esverdeado 

Odor Estável Estável Estável Estável Estável Estável 

Aparência Límpido Límpido Límpido Límpido Límpido Límpido 

Fonte: Próprio Autor, Laboratório de farmacotécnica da Universidade Federal do Piauí. 

 
Dentre os ensaios de estabilidade, a avaliação das características 

organolépticas constitui um importante parâmetro que determina o padrão de 
aceitação do produto pelo consumidor (ANVISA, 2004). Várias características 
da formulação podem ser afetadas durante os estudos de estabilidade, como a 
mudança na aparência do produto em decorrência do uso de diferentes 
essências, resultando em problemas associados a alterações das 
características organolépticas, tais como aspecto cor e odor (SCHUELLER & 
ROMANOWSKI, 2005) 

Como visto na tabela 01, a deo colônia manteve as características 
organolépticas desejadas durante o estudo de estabilidade preliminar, 
apresentando cor amarelo-esverdeado, com aparência límpida e com odor 
estável. 
Tabela 2: Valor do pH observado ao final de cada ciclo gelo e degelo. 

Ciclos Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 

pH 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Fonte: Próprio Autor, Laboratório de farmacotécnica da Universidade Federal do Piauí. 

 

Na tabela 2, é possível observar que não houve alteração nos valores do 
pH do produto ao término de cada ciclo gelo e degelo, inferindo que o produto 
está estável, pois alteração no pH durante o estudo preliminar diz respeito a 
processos oxidativos e de degradação. Segundo a IACONA (2000), uma 
fragrância é aprovada quando ocorrer variação de pH em relação ao t0 de no 
máximo 25 % (PEREIRA,2008). 
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A densidade do produto encontra-se no valor de 1,05888 g/cm³, 
indicando que o produto se encontra dentro dos padrões exigidos pela ANVISA 
apesar de não possuir uma legislação brasileira no que diz respeito a 
incorporação de óleo em cosméticos. Observa-se também que devido a 
presença do óleo essencial há uma maior dificuldade para se solubilizar em 
etanol, no entanto ao final do processo a densidade encontrou-se próxima da 
densidade do álcool (GOMES,2019). 

 
CONCLUSÕES 

Obteve-se um produto promissor, com uma matéria prima vegetal 
regional. Esta pesquisa inicia uma possibilidade de aplicação tecnológica do 
extrato vegetal, na obtenção de bioprodutos. Contribuindo, assim, com a 
biodiversidade e sustentabilidade da região. 
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