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RESUMO 

Introdução: As cascas de frutas cítricas se destacam como importantes fontes 
de nutrientes e a tangerina (Citrus reticulata) é um dos frutos cítricos mais 
consumidos in natura desencadeando uma demanda de subprodutos que podem 
ser potencialmente aproveitados. As cascas e folhas da canela (Cinnamomum 
verum) são fortemente aromáticas, por destilação a vapor pode-se obter óleo 
essencial que são matérias-primas de amplo emprego nas indústrias de 
alimentos e bebidas, de perfumaria entre outros. A Bambusa vulgaris, possui 
grande apelo estético devido suas propriedades nutritiva e hidratante. Uma 
fragrância é composta de três notas, denominadas notas de cabeça, corpo e 
fundo, que compõe a pirâmide olfativa.O objetivo do presente trabalho foi chegar 
a uma fragrância agradável usando o óleo essencial de tangerina e canela, 
obtendo um produto com característica olfativa Frutal-oriental. Metodologia: A 

tangerina e a canela foram adquiridas em estabelecimentos comerciais da 
cidade de Teresina-PI no mês de setembro e a essência de broto de bambu 
(Bambusa vulgaris) foi adquirida comercialmente. A extração do óleo essencial 
de tangerina e canela foram realizadas por meio de hidrodestilação com extrator 
do tipo clevenger, por um período de 4 h. Para a formulação do perfume do tipo 
Eau de Toilette, foram usados 800 mL de álcool de cereais, 30 mL de 
propilenoglicol, 100 mL de essência de tangerina, canela e broto de bambu na 
proporção de 2:1:1 respectivamente. Para caracterização foi realizados testes 
físico-químicos. Para a estabilidade preliminar foi feito o teste de centrifugação 
onde as amostras foram submetidas a 3000 rpm por 30 minutos. A amostra foi 
submetida ao ciclo gelo-degelo, durante 12 dias (6 ciclos). Resultados e 

Discussão:Obteve-se um perfume com aspecto límpido sem precipitado, de cor 

clara, com o odor de óleos essenciais em cosméticos característico 
apresentando pH 6, densidade 0,86 e teor alcoólico de 84,5°GL a formulação se 
manteve estável quanto ao aspecto, cor, odor e o valor de pH durante condição 
de estresse e ciclo gelo-de-gelo se enquadra nas especificações 
técnicas.Conclusões:Conclui-se que foi possível obter uma formulação estável, 

classificada como Eau de Toilette, a partir de óleos essenciais de tangerina, 

canela e broto de bambu o qual apresentou características leves e marcantes, 
ideal para climas quentes. 

Palavras-chave – Eau de Toilette; subprodutos; fragrância. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Citrus fruit peels stand out as important sources of nutrients and 

tangerine (Citrus reticulata) is one of the most consumed citrus fruits in nature, 

triggering a demand for by-products that can potentially be used. The shells and 

leaves of cinnamon (Cinnamomum verum) are strongly aromatic, by steam 

distillation it is possible to obtain essential oil, which are widely used raw materials 

in the food and beverage, perfume and other industries. Bambusa vulgaris has 

great aesthetic appeal due to its nourishing and moisturizing properties. A 

fragrance is composed of three notes, which are the head, body and bottom 

notes, these notes form the olfactory pyramid. The objective of this work was to 

arrive at a pleasant fragrance using the essential oil of mandarin and cinnamon, 

obtaining a product with Fruity-oriental olfactory characteristic. Methodology: 

Mandarin and cinnamon were purchased in commercial establishments in the city 

of Teresina-PI in September and the essence of bamboo shoot (Bambusa 

vulgaris) was acquired commercially. The extraction of the essential oil of 

mandarin and cinnamon was carried out by means of hydrodistillation with a 

clevenger type extractor, for a period of 4 h. For the formulation of the Eau de 

Toilette type perfume, 800 ml of cereal alcohol, 30 ml of propylene glycol, 100 ml 

of mandarin, cinnamon and bamboo shoots in a proportion of 2: 1: 1 respectively 

were used. For characterization, physical-chemical tests were performed. For 

preliminary stability, the centrifugation test was performed where the samples 

were submitted to 3000 rpm for 30 minutes. The sample was submitted to the 

ice-thaw cycle for 12 days (6 cycles). Results and Discussion: A clear-looking 

scent without precipitate was obtained, with a light color, with the characteristic 

odor of essential oils in cosmetics with pH 6, density 0.86 and alcohol content of 

84.5 ° GL, the formulation remained stable as to appearance, color, odor and pH 

value during stress conditions and ice-ice cycles meet the technical 

specifications. Conclusions: It was concluded that it was possible to obtain a 

stable formulation, classified as Eau de Toilette, from essential oils of mandarin, 

cinnamon and bamboo shoot which presented light and striking characteristics, 

ideal for hot climates.Keywords - Eau de Toilette; by-products; fragrance. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma fragrância é composta de três notas, que são as notas de cabeça, corpo e 
fundo, essas notas formam a pirâmide olfativa. A parte superior da pirâmide 
ficam as notas de cabeça representando 15 a 25% da fragrância, são aquelas 
notas que se volatilizam primeiro no momento da aplicação do perfume, sendo 
também as primeiras a serem sentidas pelo usuário quando o frasco é aberto. 
As notas de corpo é a parte intermediária do perfume perfazendo de 30 a 40% 
da fragrância, e leva um tempo maior para ser percebida, as essências de corpo 
dão personalidade ao perfume sendo responsável pelas características finais do 
produto. A nota de fundo é a parte menos volátil, é também denominada ‘fixador’ 
do perfume devido permanecer por algumas horas na superfície de aplicação e 
correspondem de 40 a 55% da fragrância (LUCCA, 2010). 

 

As cascas de frutas cítricas se destacam como importantes fontes de óleos 
essenciais e a tangerina (Citrus reticulata) é um dos frutos cítricos mais 
consumidos in natura, com a possibilidade de utilização em diversos setores. A 
transformação da fruta em geleias, doces, sucos e licores no mercado é intensa 
gerando muitos resíduos, com potencial de aplicação no desenvolvimento de 
novos produtos ( ALMEIDA et al., 2012; FIGUEROLA et al., 2005; JÚNIOR et 
al., 2006; SILVA et al., 2011). 
As folhas e casca da canela (Cinnamomum verum) são fortemente aromáticas. 
Por destilação a vapor pode-se obter óleo essencial tanto das cascas quanto das 
folhas. O óleo essencial da casca de canela é rico em aldeído cinâmico, 
enquanto que o das folhas apresenta composição diferente, sendo fonte de 
eugenol. Os óleos essenciais obtidos a partir das cascas e das folhas, e também 
a oleoresina, são matérias-primas de amplo emprego nas indústrias de alimentos 
e bebidas, de perfumaria e farmacêutica (MALSAWMTLUANGI et al., 2016). 

 

O bambu da espécie Bambusa vulgaris, que embora seja muito presente no 
Brasil, é originário da China. Uma variação desta espécie é a Bambusa vulgaris 

"vittata", que possui grande apelo estético. Os brotos do Bambu-Brasileiro vêm 
sendo muito utilizado devido suas propriedades nutritiva e hidratante, por ser rico 
em aminoácidos, minerais, vitamina A, B e C e silício que confere filme protetor 
nos fios de cabelo, sendo assim muito utilizado em shampoo, condicionador, 
entre outras formulações cosméticas (SEMMLER, 2011). O objetivo do presente 
trabalho foi chegar a uma fragrância agradável usando o óleo essencial de 
tangerina e canela, obtendo um produto com característica olfativa Frutal- 
oriental, que seja leve e calmante. 
METODOLOGIA 

Obtenção do Material vegetal: A tangerina (Citrus reticulata) e a canela 

(Cinnamomum verum) foram adquiridas em estabelecimentos comerciais da 
cidade de Teresina-PI, no mês de setembro, em seguida foram encaminhadas 
para o processo de extração. Já a essência de broto de bambu (Bambusa 

vulgaris) foi adquirida comercialmente. Extração dos óleos essenciais: Os 

frutos de tangerina foram higienizados e descascados, onde 350 g das cascas 
picadas foram homogeneizadas com 1 L de água destilada em balão de fundo 
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redondo, e acoplado ao extrator do tipo clevenger, para a hidrodestilação por um 
período de 4 h. Passado esse tempo o óleo foi coletado e armazenado em frasco 
âmbar sob refrigeração. Do mesmo modo foi realizado a hidrodestilação da 
canela em pó 35,9 g em 500 ml de água por um período de 4 h. Passado esse 
tempo o óleo foi coletado e armazenado em frasco âmbar sob refrigeração. 

Formulação do perfume: Para a formulação do perfume do tipo Eau de Toilette, 

foi necessário 800 mL de álcool de cereais, 30 mL de propilenoglicol que tem 
função de fixador, 100 mL de essência sendo essas de tangerina, canela e broto 
de bambu na proporção de 2:1:1 respectivamente, dentro da proporção foi 
acrescentado os óleos essenciais extraídos. A mistura foi armazenada em frasco 
âmbar durante 10 dias para maturação, após esse período foi adicionado 40 mL 
de água destilada.Caracterização do produto: Para caracterização foi 

realizados testes físico-químicos como triagem de pH que foi verificado com fita, 
teor alcoólico com alcoômetro de bancada, e densidade com picnômetro. 
Características organolépticas como cor, aspecto, odor. Para a estabilidade 
preliminar inicialmente foi feito o teste de centrifugação onde as amostras foram 
submetidas a 3000 rpm por 30 minutos, onde se verifica a mudança das 
características indicando perda de estabilidade. Em seguida a amostra é 
submetida ao ciclo gelo-degelo, que consiste em ciclos de 24 horas a 45 ± 20 

°C, e 24 horas a –5 ± 20 °C - durante 12 dias (6 ciclos). Durante esse período a 
amostra é avaliada quanto às características organolépticas e físico-química. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final da maturação obteve-se um perfume com aspecto límpido sem 
precipitado, de cor clara, com o odor de óleos essenciais em cosméticos 
característico. Apresenta pH 6, densidade 0,86 e teor alcoólico de 84,5°GL. O 
teste de centrifugação revelou um bom comportamento da formulação diante da 
condição de estresse, não ocorrendo mudanças perceptíveis como separação 
de fase ao acúmulo de precipitado. Durante o ciclo gelo-degelo, a formulação se 
manteve estável quanto ao aspecto, cor, odor e o valor de pH. 
As propriedades físico-químicas do uso de óleos essenciais em cosméticos não 
apresentam um padrão definido pela legislação brasileira. Segundo a Anvisa 
(2012) ingredientes com pH igual ou inferior a 2 e igual ou superior a 11,5 são 
considerados produtos irritantes à pele humana, sendo assim o resultado do 
produto final apesar de ser levemente ácido se enquadra nas especificações 
técnicas, sem levar a danos à pele humana. 

Quadro 1: Propriedades físico-químicas e organolépticas da Eau de Toilette 
antes e após o ciclo gelo degelo. 
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Os teste de estabilidade revelaram um produto estável (Quadro 1) com pequenas 
mudanças nos aspectos físico-químicos e organolépticos após os ciclos que não 
interferiram na qualidade do produto final. Trata-se de um produto inovador, 
existem poucas evidências e parâmetros científicos, no entanto o mesmo atende 
aos critérios de especificações da Anvisa, e ajuda no destino de resíduos sólidos 
de indústrias alimentícias o que o torna um produto promissor. 
O desenvolvimento de processos sustentáveis de exploração da biodiversidade 
são alvos de políticas de preservação ambiental, destacando-se o uso de fontes 
renováveis como o óleo essenciais de resíduos como cascas e sobras de frutas 
da indústria alimentícia . O mercado de perfumes e colônias à base de 
ingredientes de origem natural deverá crescer 2,3% ao ano, que também prevê 
a preferência dos consumidores por perfumes em concentrações mais leves, o 
que deve impulsionar a demanda por óleos essenciais e extratos naturais 
(SEBRAE, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que foi possível obter uma formulação estável, classificada como Eau 
de Toilette, a partir de óleos essenciais de tangerina, canela e broto de bambu o 
qual apresentou características leves e marcantes, ideal para climas quentes. 
Ademais, é um produto promissor por utilizar subprodutos de indústrias 
alimentícias. 
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