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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estudar a estabilidade de fragrâncias desenvolvidas com base 

na flora aromática amazônica, através de análises físico-químicas e organolépticas, não só das 

fragrâncias voláteis, mas também dos óleos fixos isolados e incorporados em um produto. 

Estes óleos que por si só possuem um cheiro característico, foi utilizado neste estudo como 

uma fragrância. Para determinar a estabilidade, foram realizados testes em tempo zero, 

centrifugação, preliminar e acelerado. Em cada um deles, foram feitas análises físico-

químicas (densidade, pH, índices de acidez e peróxido, alcalinidade e umidade) e 

organolépticas (cor, odor e aspecto). A metodologia utilizada para determinar os índices de 

acidez, peróxido e alcalinidade foi a titulação, o pH foi determinado por potenciometria e a  

umidade por gravimetria de volatilização indireta. As características organolépticas foram 

observadas visualmente e através do olfato. A estabilidade das amostras de óleo está 

relacionada aos limites estabelecidos pela ANVISA em valores máximos de acidez e 

peróxido, 4,0 mgKOH/g e 15 meq/kg, respectivamente. Além disso, as características 

organolépticas devem permanecer inalteradas. Os índices de acidez dos óleos de andiroba e 

castanha-do-brasil em tempo zero foram 49,39mg KOH/g e 0,799 mg KOH/g, 

respectivamente. Os índices de peróxido foram 18,88meq/Kg e 3,991meq/Kg. No óleo de 

andiroba, além de ocorrer mudanças organolépticas, foi obtido índices de acidez e peróxido 

acima do permitido pela legislação. Em tempo zero, o óleo da castanha-do-brasil apresentou 

índices aceitáveis, sendo submetido ao estudo de estabilidade. No ensaio preliminar os 

resultados obtidos para os índices de acidez, peróxido e umidade foram 0,799 mgKOH/g, 

7,835 meq/kg e 1,363%. No estudo acelerado o óleo foi armazenado por 30 e 60 dias em 

temperaturas diferentes, na estufa a 45ºC e no freezer a 5 ºC. O índice de acidez ficou dentro 

do limite estabelecido pela ANVISA nos ciclos de 30 e 60 dias, 1,064 e 1,144 mgKOH/g, 

respectivamente. O índice de peróxido determinado ficou acima do permitido nos ciclos de 30 

e 60 dias. As amostras armazenadas no freezer mantiveram as características organolépticas, 

em ambos os ciclos. Apesar do teor de acidez e peróxido do óleo de andiroba está acima do 

permitido pela legislação, ele foi utilizado na preparação de sabonetes, A e B. O pH dos 

sabonetes ficou numa de 10,1 a 10,4, estando dentro do padrão estabelecido pela legislação. 

Porém, as propriedades organolépticas dos sabonetes sofreram alterações. As densidades das 

fragrâncias sintéticas, F1e F2, em tempo zero, foram 0,89 g/mL e 0,92 g/mL, e após os testes 

preliminares 0,90 g/mL e 0,91 g/mL. As características organolépticas das fragrâncias não 

sofreram alterações.  



 
 

ABSTRACT 

 

This work has aim to study the stability of fragrances developed based on Amazon aromatic 

flora, through physical-chemical and organoleptic characteristics, not only of volatile 

fragrances, but also of fixed oils isolated and incorporated into a product. These oils which 

alone possess a characteristic smell was used in this study as a fragrance. To determine the 

stability, tests were performed in zero time, centrifugation, preliminary and accelerated. In 

each this tests, analysis physico-chemical (density, pH, acidity and peroxide levels, humidity 

and alkalinity) and organoleptic properties (color, odor and appearance) was performed. The 

methodology used to determine the levels of acidity, peroxide and alkalinity was titration, the 

pH was determined by potentiometry and humidity by indirect volatilization gravimetry. The 

organoleptic characteristics were observed visually and by smell. The stability of oil samples 

is related to the limits established by ANVISA on maximum acidity and peroxide, 4.0 

mgKOH/g and 15 meq/kg, respectively. Furthermore, the organoleptic properties should 

remain unchanged. The acidity level of the Andiroba and Brazil nut oils, in zero time, were 

49.39 mg KOH/g and 0.799 mg KOH/g, respectively. The peroxide levels were 18.88 meq/kg 

and 3.991 meq/ Kg. In andiroba oil, apart from occur organoleptic changes, was obtained 

acidity and peroxide levels above those permitted by law. At time zero, the oil of the Brazil 

nut showed acceptable levels, being subjected to stability study. In the preliminary test, the 

results for acidity, peroxide and humidity were 0.799 mgKOH/g, 7.835 meq/kg and 1.363%. 

In the study accelerated, the oil was stored for 30 and 60 days at different temperatures, in the 

oven at 45ºC and at 5 ºC in the freezer. The acidity level was within the limit established by 

ANVISA in cycles 30 and 60 days, 1.064 and 1.144 mgKOH/g, respectively. The peroxide 

value was above  allowed in cycles 30 and 60 days. The samples stored in a freezer 

maintained the organoleptic properties, in both cycles. Despite the acidity and peroxide levels 

of Andiroba oil is above that allowed by law, it was used in the preparation of soap. The pH 

of soap was 10.1 to 10.4, being within the standard established by law. But the 

organoleptic properties of soap changed. The densities of the synthetic fragrances, F1e F2, at 

time zero, were 0.89 g/l and 0.92 g/ml, and after preliminary tests 0.90g/ml and 0.91g/ml. The 

organoleptic characteristics of the fragrances are unchanged. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo de estabilidade fornece indicações sobre o comportamento da amostra em 

determinado intervalo de tempo, frente a condições ambientais a que possa ser submetida, 

desde a fabricação até o término da validade. Segundo a Monografia da International 

Federation of Societies of Cosmetic Chemists – IFSCC o teste de estabilidade é considerado 

um procedimento preditivo, baseado em dados obtidos de amostras armazenadas em 

condições que visam a acelerar alterações passíveis de ocorrer nas condições de mercado. 

Como em todo procedimento preditivo os resultados não são absolutos. Portanto, a 

estabilidade é relativa, pois varia com o tempo e em função de fatores que aceleram ou 

retardam alterações nos parâmetros do produto. Modificações dentro de limites determinados 

não configuram motivos para reprovar o produto. 

O estudo da estabilidade de produtos cosméticos contribui para (ANVISA 2004) 

orientar o desenvolvimento da formulação e do material de acondicionamento adequado, 

fornecer subsídios para o aperfeiçoamento das formulações, estimar o prazo de validade e 

fornecer informações para a sua confirmação, auxiliar no monitoramento da estabilidade 

organoléptica, físico-química e microbiológica, produzindo informações sobre a 

confiabilidade e segurança dos produtos.  

Para monitorar as reações de degradação e prever o prazo de validade da matéria 

prima, condições forçadas de armazenamento são utilizadas (PROENÇA, 2006)e os testes são 

conduzidos sob condições que permitam fornecer informações sobre a estabilidade do produto 

em menos tempo possível. Para isso, amostras são armazenadas em condições que acelerem 

mudanças passíveis de ocorrer durante o prazo de validade. Estes testes são divididos em duas 

fases, sendo eles preliminares e acelerados, podendo assim avaliar a formulação em etapas, 

buscando indícios que levem a conclusões sobre sua estabilidade (ANVISA 2004). 

O estudo de estabilidade preliminar consiste na realização do teste na fase inicial do 

desenvolvimento do produto, utilizando-se diferentes formulações de laboratório e com 

duração reduzida. Emprega condições extremas de temperatura com o objetivo de acelerar 

possíveis reações entre seus componentes e o surgimento de sinais que devem ser observados 

e analisados conforme as características específicas de cada tipo de produto. Devido às 

condições em que é conduzido, este estudo não tem a finalidade de estimar a vida útil do 

produto, mas sim de auxiliar na triagem das formulações (ANVISA 2004). 

Já o estudo de estabilidade acelerada é empregado também na fase de 

desenvolvimento do produto utilizando-se lotes produzidos em escala laboratorial e piloto de 
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fabricação, podendo estender-se às primeiras produções. Emprega geralmente condições 

menos extremas que o teste anterior. Serve como auxiliar para a determinação da estabilidade 

da formulação. É um estudo preditivo que pode ser empregado para estimar o prazo de 

validade do produto. Pode ser realizado, ainda, quando houver mudanças significativas em 

ingredientes do produto ou do processo de fabricação, em material de acondicionamento que 

entra em contato com o produto, ou para validar novos equipamentos ou fabricação por 

terceiros (ANVISA 2004). 

Para testar a estabilidade das amostras foram realizados ensaios organolépticos, 

detectáveis pelos órgãos dos sentidos, tais como aspecto, cor e odor; e ensaios físicos 

químicos – operações técnicas que consistem em determinar uma ou mais características de 

um produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. 

 Os ensaios organolépticos fornecem parâmetros que permitem avaliar, de imediato o 

estado da amostra em estudo por meio de análises comparativas, com objetivo de verificar 

alterações como separação de fases, precipitação e turvação, possibilitando o reconhecimento 

primário do produto. Deve-se utilizar uma amostra referência mantida em condições 

ambientais controladas, para evitar modificações nas propriedades organolépticas (ANVISA 

2008). 

Diante do exposto, há necessidade de se fazer estudo da estabilidade, através de 

ensaios físico-químicos e organolépticos, das amostras, antes de serem incorporados e depois 

de serem incorporados em um produto, tendo como principal objetivo determinar a qualidade 

desta matéria prima. Neste estudo realizamos ensaios físico-químicos e organoléticos dos 

óleos de andiroba e castanha-do-brasil e em duas fragrâncias que mimetizam aromas da flora 

amazônica.  

 

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

2.1 PLANTAS 

2.1.1. Andiroba 

A andiroba (Carapa guianensis Aublet.), da família botânica Meliaceae, pode ser 

encontrada no Brasil em toda a bacia Amazônica, preferencialmente nas várzeas e áreas 

alagáveis, mas também são encontradas em locais bem drenados de terra firme. É uma árvore 

de grande porte (atinge 30m de altura), com flores brancas, frutos redondos, folhas grandes e 

escuras e sementes grandes e angulares (SILVA, 2005). Pode produzir de 180 a 200kg de 

sementes por ano. As sementes possuem aproximadamente 60% de sua massa em óleo. 
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2.1.2. Castanheira 

Árvore da família botânica Lecythidaceae, de grande porte, flores brancas, o fruto é 

globoso “ouriço”, chegando a pesar 1,5Kg e abriga de 12 a 22 sementes. As sementes são 

chamadas de castanha-do-pará, castanha-do-brasil, castanha-do-maranhão, tocari e tururi 

(FERREIRA et al., 2006). 

 

2.2  ÓLEOS 

Os óleos são enquadrados na categoria fixos e essenciais ou voláteis. Do ponto de 

vista químico, os óleos fixos são glicerídeos de ácidos graxos de cadeia longa com a seguinte 

formula geral apresentada na Figura 1.  

 
Figura 1 Fórmula molecular dos glicerídeos de ácidos graxos. 

Os óleos fixos são solúveis nos solventes orgânicos usuais, tais como clorofórmio, 

benzeno e hexano e são insolúveis na água. Os glicerídeos dos ácidos de peso molecular 

médio e elevado são praticamente inodoros e insípidos; os dos ácidos de peso molecular baixo 

apresentam caracteres organolépticos particulares (cor, cheiro, sabor, etc.). Devido aos seus 

altos pontos de ebulição e baixas tensões de vapor não é possível separá-los por destilação 

simples sem se decomporem, e nem são destiláveis pelo vapor de água (BRUNETON, 1995). 

Os óleos essenciais são substâncias naturais, aromáticas e voláteis que possuem 

inúmeras funções dependendo da sua localização na planta. Estes óleos podem ser obtidos a 

partir de métodos de extração tais como, destilação por arrastamento de vapor d’água, 

extração a frio das cascas dos cítricos, entre outros (BARROS, 2007). São exemplos de óleos 

essenciais: o óleo de pinho, o óleo da casca de laranja, o óleo de andiroba, o óleo de 

marmeleiro, o óleo da casca da castanha de caju e outros (CANDEIA, 2008). 

As análises químicas e físico-químicas normalmente realizadas nos óleos são 

importantes para demonstrar certas propriedades como: o teor de ácidos graxos livres (AGL), 

a presença de óleos de alta proporção de ácidos graxos de baixa massa molecular, a medida de 

grau de insaturação e oxidação em presença de oxigênio (AKINTAYO, 2004).  

Os índices de acidez e de peróxido são usados como parâmetros de avaliação da 

qualidade do óleo e dependem das condições de manuseio e armazenagem durante as etapas 

de beneficiamento. Quando estas condições não são adequadas pode ocorrer o aumento na 
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temperatura, aumentando a acidez do óleo, escurecimento, alterações no sabor e odor e 

alterações estruturais (PIGHINELLI, 2007).  

Para que os óleos sejam comercializados para empresas de cosméticos é necessário 

obedecer aos limites dos níveis de acidez e de peróxido estabelecidos pela RDC 270/2005 da 

ANVISA (Brasil, 2005),  que determina os índices máximos de acidez e peróxido de 4,0 mg 

KOH/g e 15 meq/kg, respecticamente. 

Outra característica avaliada na estabilidade é a umidade, que expressa a pureza da 

substância em estudo (BELLAVER & ZANOTTO, 2004). 

 

2.2.1. Óleo de Andiroba 

É composto basicamente por glicerídeos do ácido esteárico, palmítico e oleico. 

Possuem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, antiparasíticas, emolientes, 

cicatrizantes e inseticidas (CASTRO, 2007).  Na Figura 2 podemos encontrar as estruturas 

dos três ácidos. 

 
Figura 2 Fórmula molecular dos ácidos 

 

O óleo de andiroba vem sendo utilizado em algumas regiões do corpo para baques, 

inchaços, reumatismo e cicatrização e recuperação da pele, também pode ser usado como 

repelente contra moscas e mosquitos (GOMES, 2010), em velas para espantar o mosquito que 

transmite a dengue, na fabricação de sabão e como combustível, no interior, para a 

iluminação. O óleo de andiroba possui densidade, a 15ºC, de 0,9147 g cm-3, viscosidade 

cinemática, a 1000 ºC, de 10,5802 cSt e poder calorífico médio de 9.531,51 cal g-1 (GOMES, 

2010).  

 

2.2.2. Óleo da Castanha-do-Brasil 

O óleo de castanha-do-brasil possuindo em sua composição vitaminas lipossolúveis 

como a vitamina A e a vitamina E, que são indispensáveis na proteção da pele, evitando o seu 

envelhecimento e aparecimento de rugas e flacidez. Com propriedades emolientes, hidratantes 

forma uma película protetora, impedindo a evaporação da hídrica da pele (SEBRAE, 2007). O 

óleo de castanha-do-brasil contém vários nutrientes e proteínas essenciais para o cabelo e a 
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pele, além de ser muito utilizado em produtos farmacêuticos, alimentícios e na produção de 

biodiesel. 

 

2.3 FRAGÂNCIAS 

 O termo fragrância está relacionado ao cheiro ou odor produzido por uma substância 

ou mistura de substâncias, que podem ser de origem natural ou sintética. 

 A fragrância é um complexo sistema de substâncias originalmente extraídas de 

algumas plantas tropicais ou de alguns animais selvagens. Recentemente, o perigo de extinção 

de certas espécies vegetais e animais e a busca de novas essências, inclusive de menor custo, 

conduziu a química dos perfumes aos laboratórios, onde são criados os produtos sintéticos 

que têm substituído paulatinamente os aromas naturais (Dias & Silva, 1996). 

 As fragrâncias que encontramos em detergentes, amaciantes e produtos de limpeza 

são, com frequência, as mesmas usadas na fabricação de perfumes (Dias & Silva, 1996). 

 Ao avaliar um ingrediente de fragrância, deve-se levar em consideração os possíveis 

efeitos sobre a pele, incluindo irritação e sensibilização dérmica, com especial atenção para os 

efeitos da luz solar, caso o ingrediente absorva a radiação ultravioleta. Os possíveis efeitos 

sobre o meio ambiente também devem ser considerados, principalmente em relação às 

quantidades utilizadas e liberadas no meio ambiente conforme o uso (IFRA, 2006). 

 

2.4 SABONETES 

Os sabonetes por atuarem como agentes de limpeza e assim removerem a gordura 

excessiva existente à superfície da pele, acabam por diminuir a camada lipídica cutânea, 

podendo haver uma deslipidação excessiva e ocasionar irritação. Visto que, o manto ácido da 

pele desaparece, elevando o pH da pele de uma faixa  de 4,5 a 6,5 para uma faixa de 9,0 a 

10,5. Por este fato, é compreensível que os sabonetes em barra não devam ter alcalinidade 

excessiva. Portanto, preocupados com esta alteração de pH, a legislação brasileira estabeleceu 

através do Decreto 79.094 de 05/01/1977 o limite de alcalinidade livre em, no máximo, 0,05% 

em NaOH (MIYAMARU, 2007). A alcalinidade é a capacidade que a massa de sabão base 

contendo um álcali forte tem de reagir com o material graxo e neutralizá-lo até um pH 

definido (SILVA, 2011). 

Os óleos podem ser usados para a produção de sabonetes em barra, já que hoje, o 

banho é tratado como um momento especial que vai além da limpeza, pretendendo, também, 

proteger e restaurar a homeostase da pele que é alterada constantemente com as agressões 

diárias. A tecnologia de produção de sabonetes evoluiu, o consumidor se tornou mais 



 

 

exigente. Portanto, é interessante pensar na incorporação de ingredientes especia

possam simultaneamente limpar e proteger a barreira cutânea (BIGHETTI, 2008).

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo Geral 

Determinar a estabilidade das fragrâncias desenvolvidas, através de ensaios 

organolépticos e físico-químicos.

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

Analisar as propriedades organoléticas das matérias prima.

Analisar as propriedades físico

 

3. METODOLOGIA 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS

3.1.1. Andiroba 

O óleo de andiroba foi fornecido pela empresa “COOPFITOS DA AMAZÔNIA”,  

agroindústria de extração de óleos do Manaquiri, loca

situada 64 quilômetros a sudoeste de Manaus, no Amazonas 

ilustrativa são mostro os frutos da andiroba. 

Figura 3 Foto ilustrativa 

3.1.2. Castanheira 

 O óleo da castanha-do

Guimarães, que juntamente com sua equipe extraíram o óleo do fruto, no Laboratório de 

Extração de óleos Essenciais 

desta matéria prima. 

exigente. Portanto, é interessante pensar na incorporação de ingredientes especia

possam simultaneamente limpar e proteger a barreira cutânea (BIGHETTI, 2008).

Determinar a estabilidade das fragrâncias desenvolvidas, através de ensaios 

químicos. 

 

propriedades organoléticas das matérias prima. 

Analisar as propriedades físico-químicas. 

COLETA DAS AMOSTRAS 

O óleo de andiroba foi fornecido pela empresa “COOPFITOS DA AMAZÔNIA”,  

agroindústria de extração de óleos do Manaquiri, localizado no município de Manaquiri, 

situada 64 quilômetros a sudoeste de Manaus, no Amazonas – Brasil. Na Figura 3 de forma 

ilustrativa são mostro os frutos da andiroba.  

Foto ilustrativa A- arvore, B- frutos e C- óleo de andiroba
Fonte:www.visitamazonas.am.gov.br 

 

do-brasil foi formecido pelo pesquisador Anderson Cavalcante 

Guimarães, que juntamente com sua equipe extraíram o óleo do fruto, no Laboratório de 

Extração de óleos Essenciais - LABEOS. Na Figura 4 são mostradas imagens ilustrativas 
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são mostradas imagens ilustrativas 
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Figura 4 Foto ilustrativa 1-árvore da castanheira, 2-ouriço, 3-amêndoa da castanha com casca, 4- castanha sem 

casca e 5- óleo da castanha 

Fonte: www.espm.br/centraldecases 

3.1.3. Sabonetes 

 Os sabonetes com e sem incorporação da matéria prima (óleo de andiroba), foram 

preparados a partir de duas marcas diferentes de bases, marca A e marca B, ambas 

transparentes. De cada marca foram produzidos 3 sabonetes, num total de seis sabonetes 

preparados em 3 condições distintas:  (1) Apenas com a base; (2) Base mais o óleo de 

andiroba adicionado antes da fusão da base e (3) Base mais o óleo incorporado após a fusão 

da base. O teor de óleo incorporado foi de 5%. A Tabela 1. indica as condições de preparo dos 

sabonetes.  

 A produção dos sabonetes foi realizada pela pesquisadora Giana Thais Kaufmann, que 

nos forneceu as amostras para análises. 

Tabela 1 – Indicando as condições de preparo dos sabonetes 

MARCAS FORMATO SABONETES CONDIÇÕES DE PREPARO 

A Maçã 

I-A Base pura (fundida) 
 

II-A 
Base com 5% de óleo de andiroba  

(incorporado depois da fusão da base) 
 

III-A 
Base com 5% de óleo de andiroba 

 (incorporado antes da fusão da base) 

B Pera 

I-B Base pura (fundida) 
 

II-B 
Base com 5% de óleo de andiroba 

 (incorporado depois da fusão da base) 
 

III-B 
Base com 5% de óleo de andiroba 

 (incorporado antes da fusão da base) 

 

3.1.4. Fragrâncias 

Duas amostras de fragrâncias, que mimetizam aromas da flora aromática amazônica, 

denominadas F1 e F2, foram desenvolvidas pela pesquisadora Giana Thais Kaufmann, que nos 

forneceu as amostras para análises.  

A fragrância F1 é composta por uma mistura de óleos essenciais de copaíba (cheiro 

predominante, planta da Amazônia), patchouli, cravo, lavanda, capim-limão e laranja doce. A 

amostra F2 foi composta por uma mistura de óleos essenciais de copaíba, vetiver, capim-

limão, pinheiro, cravo, gerânio, terebentina. Além dos óleos essências, as substâncias puras 



 

 

fenitil, álcool benzílico e linalol (

foram usadas na composição das duas fragrâncias.

 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

 Apenas as amostras aprovadas nesta etapa

estabilidade preliminar e acelarado.

 

3.2.1. Óleos 

 Para verificar se amostras estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, 

seguintes análises físico-químicas foram realizadas:

� Índice de acidez: a metodologia empregada foi a titulação ácido

procedimento utilizado foi o descrito nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985).

� Índice de peróxido: a metodologia empregada foi baseada em reações de oxidação

redução, através da iodometria, onde os íons iodeto sofrem oxidação. O procedimento 

adotado foi o estabelecido nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985).

� Determinação da umidade: a metodologia utilizada para a determinação de umidade é 

a gravimetria por volatilização, método indireto,

descrito nas normas analíticas

marca Nova Ética, modelo 400.8

Figura 5 A- Determinação de acidez

 

3.2.2. Sabonetes 

 Os parâmetros analisados das amostras de sabonetes foram:

� Determinação da alcalinidade livre: foi determinado através de uma titulação 

alcalinimétrica, método oficial do guia de controle de qualida

(ANVISA, 2008). Na ausência de alcalinidade livre, determina

oleico, seguindo o procedimento do 

enzílico e linalol (composto majoritário do pau-rosa, planta da Amazônia) 

foram usadas na composição das duas fragrâncias. 

QUÍMICAS EM TEMPO ZERO 

amostras aprovadas nesta etapa foram submetida

inar e acelarado. 

Para verificar se amostras estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, 

químicas foram realizadas: 

Índice de acidez: a metodologia empregada foi a titulação ácido-base, Figura 

edimento utilizado foi o descrito nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985).

Índice de peróxido: a metodologia empregada foi baseada em reações de oxidação

redução, através da iodometria, onde os íons iodeto sofrem oxidação. O procedimento 

ado foi o estabelecido nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985).

Determinação da umidade: a metodologia utilizada para a determinação de umidade é 

a gravimetria por volatilização, método indireto, Figura 5 B. O procedimento utilizado foi o 

crito nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985), fazendo uso de uma estufa da 

Nova Ética, modelo 400.8. 

eterminação de acidez (Titulação), B –Determinação de Umidade (Estufa )
pH ( pHmetro) 

Fonte: Jouline Alfaia de Oliveira 

Os parâmetros analisados das amostras de sabonetes foram: 

Determinação da alcalinidade livre: foi determinado através de uma titulação 

alcalinimétrica, método oficial do guia de controle de qualidade de produtos cosméticos 

(ANVISA, 2008). Na ausência de alcalinidade livre, determina-se a acidez livre em ácido 

seguindo o procedimento do guia da ANVISA (2008). 
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, planta da Amazônia) 

foram submetidas aos estudos de 

Para verificar se amostras estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, as 

base, Figura 5 A. O 

edimento utilizado foi o descrito nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

Índice de peróxido: a metodologia empregada foi baseada em reações de oxidação-

redução, através da iodometria, onde os íons iodeto sofrem oxidação. O procedimento 

ado foi o estabelecido nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

Determinação da umidade: a metodologia utilizada para a determinação de umidade é 

procedimento utilizado foi o 

do Instituto Adolfo Lutz (1985), fazendo uso de uma estufa da 

 
Determinação de Umidade (Estufa ) , C- Determinação de 

Determinação da alcalinidade livre: foi determinado através de uma titulação 

de de produtos cosméticos 

se a acidez livre em ácido 



 

 

� Determinação da umidade: 

umidade dos óleos. 

� Determinação do pH: utilizou

QUIMIS, modelo Q400MT-110/220 V

  

3.2.3. Fragrâncias 

� Determinação de densidade

a densidade utilizou-se o procedimento d

cosméticos (ANVISA, 2008). 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

As características organolépticas aspecto e cor foram analisadas visualmente, e o odor 

através do olfato. As análises f

armazenadas em recipientes de polietileno (óleo de andiroba e sabonetes) e vidro transparente 

(óleo de castanha-do-brasil e fragrâncias), bem vedadas e mantidas em temperatura ambiente

Figura 6. Estas devem manter

aspecto inicial. 

Figura 6: Amostras piloto: (

3.4 ESTUDO DA ESTABILIDADE

O estudo da estabilidade d

centrifugação, ensaios preliminares e ensaios acelerados. Antes 

foram submetidas a análises físico

As análises físico-químicas realizadas foram 

umidade. As avaliações organolépticas

3.4.1. Teste de Centrifugação

As amostras foram submetidas

velocidade de 3.000 rpm durante 30 minutos, em triplicada, numa centrífuga

da marca CENTRIBIO. 

Determinação da umidade: adotou-se o mesmo procedimento da determinação da 

utilizou-se um pHmetro microprocessador de bancada de marca 

110/220 V-10W, Figura 5 C. 

de densidade: é uma relação entre a massa e o volume

se o procedimento do guia de controle de qualidade de produtos 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EM TEMPO ZERO 

As características organolépticas aspecto e cor foram analisadas visualmente, e o odor 

através do olfato. As análises foram realizadas uma vez por semana. As amostras piloto foram 

armazenadas em recipientes de polietileno (óleo de andiroba e sabonetes) e vidro transparente 

sil e fragrâncias), bem vedadas e mantidas em temperatura ambiente

manter-se íntegras durante todo o período de testes, para manter seu 

: ( A) sabonetes e óleo de andiroba (B) óleo de castanha C
Fonte: Jouline Alfaia de Oliveira 

 
ESTUDO DA ESTABILIDADE 

O estudo da estabilidade das amostras é dividido em três etapas: 

centrifugação, ensaios preliminares e ensaios acelerados. Antes e após cada 

foram submetidas a análises físico-químicas e organolépticas.   

químicas realizadas foram densidade, índices de acidez

avaliações organolépticas foram cor, odor e aspecto. 

Teste de Centrifugação 

As amostras foram submetidas primeiramente ao teste de centrifugação utilizando u

velocidade de 3.000 rpm durante 30 minutos, em triplicada, numa centrífuga
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se o mesmo procedimento da determinação da 

um pHmetro microprocessador de bancada de marca 

elação entre a massa e o volume. Para determinar 

guia de controle de qualidade de produtos 

 

As características organolépticas aspecto e cor foram analisadas visualmente, e o odor 

oram realizadas uma vez por semana. As amostras piloto foram 

armazenadas em recipientes de polietileno (óleo de andiroba e sabonetes) e vidro transparente 

sil e fragrâncias), bem vedadas e mantidas em temperatura ambiente, 

se íntegras durante todo o período de testes, para manter seu 

 
óleo de castanha C- fragrâncias 

três etapas: teste de 

cada etapa as amostras 

de acidez, peróxido e 

primeiramente ao teste de centrifugação utilizando uma 

velocidade de 3.000 rpm durante 30 minutos, em triplicada, numa centrífuga  modelo 80-28 



 

 

Após aprovação no teste de centrifugação

alterações, foram submetidas aos ensaios preliminar e acelerado

 

3.4.2. Ensaios Preliminares 

Para os ensaios preliminares, 

transparente, em triplicata, como mostra na 

em ciclos alternados de 24 horas na estufa a 45 ± 2 ºC, e

durante 12 dias.  

Figura 7:Amostras do c

 

3.4.3. Ensaio de estabilidade acelerada

Para o estudo da estabilidad

ciclos de 30 e 60 dias.  

Para cada ciclo, 30 e 60 dias, a

transparente, em triplicata, 

temperaturas de estresse de 45±2ºC

A estufa utilizada é de marca

BRASTEMP, modelo BVR28

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1  FÍSICO-QUÍMICOS EM TEMPO ZERO

4.1.1. Óleo de Andiroba  

 O índice de acidez encontrado para o óleo de andiroba foi de 49,39 mg KOH/g ou  

24,84%, como mostrado na Tabela 

GOMES (2010), que encontrou valores de índic

Também difere dos valores encontrados por SILVA(2005), índice de acidez próximo de 2 mg 

de KOH/g.. Segundo GOMES os óleos extraídos artesanalmente obtém índices de acidez em 

Após aprovação no teste de centrifugação, isto é, as amostras que não sofreram 

submetidas aos ensaios preliminar e acelerado. 

Para os ensaios preliminares, as amostras foram colocadas em recipientes de vidro 

transparente, em triplicata, como mostra na Figura 7, e submetidos a temperaturas de estresse, 

em ciclos alternados de 24 horas na estufa a 45 ± 2 ºC, e 24 horas no freezer a 5 ± 2 ºC, 

Amostras do ciclo de 12 dias A- óleo de castanha B- fragrâncias F
Fonte: Jouline Alfaia de Oliveira 

 

Ensaio de estabilidade acelerada 

Para o estudo da estabilidade acelerada as amostras foram divididas em lotes para 

Para cada ciclo, 30 e 60 dias, as amostras foram colocadas em recipientes de vid

 como mostrado na Figura 7A. Essas foram submetidas a 

45±2ºC e  5±2ºC, estufa e freezer, respectivamente. 

A estufa utilizada é de marca Nova Ética, modelo 400.8. E o freezer utilizado é de marca 

modelo BVR28. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

EM TEMPO ZERO 

O índice de acidez encontrado para o óleo de andiroba foi de 49,39 mg KOH/g ou  

na Tabela 2. Esse valor está bem acima dos valores determinados por 

GOMES (2010), que encontrou valores de índice de acidez de 4,59mg de KOH/g n

Também difere dos valores encontrados por SILVA(2005), índice de acidez próximo de 2 mg 

. Segundo GOMES os óleos extraídos artesanalmente obtém índices de acidez em 
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, e submetidos a temperaturas de estresse, 
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fragrâncias F1 e F2 

as amostras foram divididas em lotes para 

s amostras foram colocadas em recipientes de vidro 

. Essas foram submetidas a 

, estufa e freezer, respectivamente.  

E o freezer utilizado é de marca 

O índice de acidez encontrado para o óleo de andiroba foi de 49,39 mg KOH/g ou  

. Esse valor está bem acima dos valores determinados por 

e de acidez de 4,59mg de KOH/g na amostra. 

Também difere dos valores encontrados por SILVA(2005), índice de acidez próximo de 2 mg 

. Segundo GOMES os óleos extraídos artesanalmente obtém índices de acidez em 
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torno de 21 a 23 mg de KOH/g da amostra. Isto pode justificar o alto índice de acidez 

encontrado no óleo de andiroba analisado. Portanto, esse óleo, nessas condições, não poderia 

ser comercializado para empresas de cosméticos, tendo em vista que para a comercialização, 

eles devem obedecer ao limite estabelecido pela RDC 270/2005 da ANVISA (Brasil, 2005), 

isto é, ter índice de acidez máximo de 4,0 mg KOH/g. 

 O índice de peróxido foi de 18,88 meq/kg como mostrado na Tabela 2. Este encontra-

se  acima do valor encontrado por VASCONCELOS et al. (2011), de 2,29mEq/Kg, e também 

superior ao nível estabelecido pela RDC 270/2005 da ANVISA (Brasil, 2005),  máximo de 15 

meq/kg. 

  

Tabela 2 - Caracterizações físico-químicas do óleo de andiroba em tempo zero 

Análises Resultados Valores Máximos 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 49,39 mgKOH/g 4,0 mgKOH/g * 
Índice de Peróxidos (meq/kg) 18,88 meq/kg 15 meq/kg * 
(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005. 

 

 Como os valores dos índices de acidez e peróxido obtidos estão acima do 

recomendado,  antes da incorporação deste óleo em produtos cosméticos, é necessário que ele 

sofra um tratamento químico para reduzir os níveis de acidez e peróxido.  

Estes índices podem sofrer alterações que dependem das formas de extração do óleo e 

armazenagem, portanto é necessário reavaliar estes dois fatores, com o intuito de observar se 

haverá mudança nos valores desses parâmetros, e se eles ficarão dentro dos níveis aceitáveis 

para a utilização e comercialização com fins cosméticos. 

Apesar das amostras de óleo estarem não conforme para serem incorporadas em 

produtos cosméticos, estes foram utilizados na produção de sabonetes, com a finalidade de 

comparar os parâmetros físico-químicos e organoléticos de amostras preparadas com óleo 

não-conforme e sem o óleo incorporada as amostras. 

 

4.1.2. Sabonetes Com e Sem a Incorporação do Óleo de Andiroba  

A legislação brasileira recomenda que os valores de pH de sabonetes devem estar 

numa faixa de 9,0 a 10,4. Na Tabela 3 e 4, são mostrados os valores de pH, índice de 

alcalinidade livre e índice de umidade das amostras A e B.  

Observa-se que o sabonete I-A, sem o óleo incorporado, apresenta pH maior, que os 

sabonetes II-A e IIIA, que contem o óleo incorporado. Como o óleo apresentou características 

ácidas, ao ser misturado com a base que compõe o sabonete, observa-se uma diminuição do 
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pH.  Portanto,  com exceção da amostra I-A, que apresentou um pH de 10,68, as demais estão 

em concordância com a recomendação da legislação brasileira. 

Como os sabonetes não apresentaram alcalinidade livre, foi determinado à acidez livre 

em ácido oleico, Tabelas 3e 4. Observa-se que a acidez livre aumenta quando o óleo é 

incorporado à base. O ideal era que as amostras não apresentassem índice de acidez livre. 

Provavelmente, isto tenha ocorrido devido ao nível de acidez do óleo utilizado na produção 

do sabonete acima do permitido pela legislação.   

As amostras de sabonete I-A, II-A e III-A apresentaram teor de umidade em torno de 

24%. Já as amostras I-B, II-B e III-B apresentaram uma variação no teor de umidade numa 

faixa de 20,3 a 22,8%. 

 

Tabela 3 - Caracterizações físico-químicas dos sabonetes de marco A em tempo zero 

 
Análises 

Resultados  
Valores 

Máximos 
I-A II-A III-A 

Determinação do pH 10,68 10,38 10,44 10,4 * 
Acidez Livre em ácido 
oleico (mgAcoleico/g) 

1,501 
(mgAcoleico/g) 

2,570 
(mgAcoleico/g) 

2,678 
(mgAcoleico/g) 



 

Índice de Umidade (%) 23,924 % 24,014 % 23,999 %   
 (*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2008. 

 () Não estabelecido 

 

 Na tabela 4 podemos observar que o comportamento do pH e do índice de acidez livre 

das amostras de sabonetes I-B, II-B e III-B foram semelhantes ao observado na marca A, 

diferindo apenas nos valores medidos. 

 

Tabela 4 - Caracterizações físico-químicas dos sabonetes de marco B em tempo zero 

 
Análises 

Resultados Valores 
Máximos I-B II-B III-B 

Determinação do pH 10,47 10,15 10,20 10,4 * 
Acidez Livre em ácido 
oleico (mgAcoleico/g) 

1,07 
(mgAcoleico/g) 

2,57 
(mgAcoleico/g) 

2,36 
(mgAcoleico/g) 



 

Índice de Umidade (%) 22,84 % 20,39 % 20,28 %   
(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2008. 

() Não estabelecido.  
 

4.1.3. Óleo da Castanha-do-Brasil 

 Na Tabela 5 podemos observar que o índice de acidez encontrado , 0,799 mgKOH/g, 

encontra-se dentro do limite estabelecido pela ANVISA, 4,0 mgKOH/g. Esse valor 

determinado é diferente dos valores medidos por FERREIRA (2006) e VASCONCELOS 



 

 

(2011), 0,207 mgKOH/g e 0,13 mgKOH/g

relacionadas ao procedimento de extração e armazenamento do óleo.

 

Tabela 5 - Caracterizações físico-

Análises 
Índice de Acidez (mgKOH/g)
Índice de Peróxidos (mEq/kg)

Índice de Umidade ( % 
(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005.

() Não estabelecido. 

 

 Como pode ser observado na Tabela 

meq/kg, diferente dos valores medidos por 

0,970 meq.K/g, respectivamente

VASCONCELOS e FERREIRA, es

270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA para óleos vegetais, apresentando características 

iniciais de qualidade e conservação apropriadas e de interesse comercial.

Em tempo zero o óleo não apresentou 

 

4.1.4. Fragrâncias F1 e F2 

 As densidades das fragrâncias sintéticas, F

0,92 g/mL, e após os testes pre

amostras não sofreram alterações neste intervalo de tempo.

 

4.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

4.2.1. Óleo de Andiroba e Sabonetes

Inicialmente, o óleo de andiroba possuía coloração amarela

mostra a Figura 9 A, e apresenta

alterações no aspecto e na cor, podendo ser observado na Figura 9 B

Figura 8 Óleo de andiroba

0,13 mgKOH/g, respectivamente. Essas diferenças podem estar 

relacionadas ao procedimento de extração e armazenamento do óleo. 

-químicas do óleo da Castanha-do-Brasil em tempo zero

Resultados Valores Máximos
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,799 mgKOH/g 4,0 mgKOH/g *
Índice de Peróxidos (mEq/kg) 3,911 meq/kg 15 meq/kg *

Índice de Umidade ( % ) 0 %  
Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005. 

Como pode ser observado na Tabela 5, o índice de peróxido encontrado foi de 

diferente dos valores medidos por VASCONCELOS e FERREIRA

, respectivamente. Apesar desses valores diferirem dos

VASCONCELOS e FERREIRA, esses resultados atendem as especificações da RDC de n. 

270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA para óleos vegetais, apresentando características 

s de qualidade e conservação apropriadas e de interesse comercial. 

o óleo não apresentou teor de umidade. 

As densidades das fragrâncias sintéticas, F1e F2, em tempo zero, foram 0,89 g/mL e 

0,92 g/mL, e após os testes preliminares 0,90 g/mL e 0,91 g/mL, demonstrando que as 

ão sofreram alterações neste intervalo de tempo. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

e Sabonetes 

óleo de andiroba possuía coloração amarela, aspecto lí

presentava odores característicos do fruto. No terceiro mês ocorreram 

, podendo ser observado na Figura 9 B.  

Óleo de andiroba A- em tempo zero B- Terceiro mês 
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Essas diferenças podem estar 

Brasil em tempo zero 

Valores Máximos 
4,0 mgKOH/g * 

15 meq/kg * 
 

índice de peróxido encontrado foi de 3,911 

VASCONCELOS e FERREIRA, 0,33 meq.K/g e 

esses valores diferirem dos encontrados por 

atendem as especificações da RDC de n. 

270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA para óleos vegetais, apresentando características 

, em tempo zero, foram 0,89 g/mL e 

, demonstrando que as 

aspecto líquido, como 

odores característicos do fruto. No terceiro mês ocorreram 

 



 

 

 Os sabonetes I-A , II-A, III

óleo de andiroba. 

Na Figura 10(a) são mostrados os sabonetes I

composto apenas pela base fundida, 

aspecto sólido e odor característico da base de marca A. Já a amostra I

apenas pela base fundida, formato de pera, possui uma coloração branca, aspecto sólido e 

odor característico da base de marca B. Ambas não apresentara

odor.   

Figura 9 Sabonetes a

As amostras dos sabonetes II

fusão) e III-A (base fundida + óleo de 

apresentam coloração amarela transparente, de aspecto sólido e odor car

andiroba, como mostra a Figuras 10b e 10c.

As amostras II-B ( base fundida + óleo de andiroba adicionado de

B (base fundida + óleo de andiroba incorporado antes da fusão) 

pardo, aspecto sólido e odor característico 

 Durante todo o período de analise observou

são mostrados na Figura 10b e c

sofreram variações no aspecto por volta do quinto mês. Estes apresentaram

dando a impressão de que o óleo incorporado est

sabonete. Já os sabonetes sem a incorporação 

decorrer deste período. 

 

4.2.2. Óleo da Castanha-do-Brasil 

 A característica organoléptica do óleo na fase 

amarelo claro e odor característico do fruto.

 

A, III-A, I-B, II-B e III-B passaram pelas mesmas análises que o 

são mostrados os sabonetes I-A e I-B em tempo zero.

base fundida, formato de maçã apresenta coloração tr

aspecto sólido e odor característico da base de marca A. Já a amostra I-B,

formato de pera, possui uma coloração branca, aspecto sólido e 

odor característico da base de marca B. Ambas não apresentaram alterações no aspecto, cor e 

Sabonetes a- I-A e I-B, b- II-B e II-A, c- III-A e III-B 

As amostras dos sabonetes II-A (base fundida + óleo de andiroba adicionado depois da 

(base fundida + óleo de andiroba incorporado antes da fusão)

apresentam coloração amarela transparente, de aspecto sólido e odor característico do óleo de 

andiroba, como mostra a Figuras 10b e 10c. 

( base fundida + óleo de andiroba adicionado depois da fusão)

(base fundida + óleo de andiroba incorporado antes da fusão) possui uma coloração amarelo 

pardo, aspecto sólido e odor característico do óleo de andiroba, como mostra a 

Durante todo o período de analise observou-se que os sabonetes de marcas A e B

são mostrados na Figura 10b e c, que continham 5% do óleo de andiroba 

o por volta do quinto mês. Estes apresentaram

dando a impressão de que o óleo incorporado estava sendo expelido para a superfície do 

Já os sabonetes sem a incorporação não apresentaram nenhuma variação, no 

Brasil  

A característica organoléptica do óleo na fase inicial era de aspecto liquido, 

e odor característico do fruto. 
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B passaram pelas mesmas análises que o 

B em tempo zero. O sabonete I-A, 

coloração transparente, de 

B, também composto 

formato de pera, possui uma coloração branca, aspecto sólido e 

m alterações no aspecto, cor e 

 

(base fundida + óleo de andiroba adicionado depois da 

andiroba incorporado antes da fusão), formato de maçã, 

acterístico do óleo de 

pois da fusão) e III-

possui uma coloração amarelo 

do óleo de andiroba, como mostra a Figura 10b e c. 

ue os sabonetes de marcas A e B que 

5% do óleo de andiroba incorporados 

o por volta do quinto mês. Estes apresentaram aspecto oleoso, 

para a superfície do 

apresentaram nenhuma variação, no 

era de aspecto liquido, coloração 



 

 

4.2.3. Fragrâncias  

 A fragrância F1 apresentou aspecto liquido de coloração amarelo escuro e odor 

característico. A Fragrância F

amarelo claro e odor característico.

 

4.3 ESTUDO DA ESTABILIDADE 

 Devido o óleo de andiroba e os sabonetes não apresentarem bons resultados nas 

análises físico-químicas em tempo zero,

Já o óleo de castanha-do-brasil 

estabelecidos. E as fragrâncias

 

4.3.1. Teste de Centrifugação

 Após as analises em tempo zero 

fragrâncias foram submetidas a

o óleo e as fragrâncias, não apresentaram separação de fase na sua composição. Sendo assim 

foram aprovados para as analises de estabilidade.

Figura 10 Após o teste de centrifugação

 

4.3.2. Ensaios Preliminares no Óleo da Castanha

Após o ciclo de 12 dias no

realizadas análises físico-químic

com os valores obtidos em tempo zero.

 

4.3.3.  Análises Físico-Químicas 

 O índice de acidez medido 

encontrado em tempo zero Tabela 

apresentou aspecto liquido de coloração amarelo escuro e odor 

característico. A Fragrância F2 em tempo zero apresentou aspecto liquido de coloração 

característico. 

ESTUDO DA ESTABILIDADE  

Devido o óleo de andiroba e os sabonetes não apresentarem bons resultados nas 

químicas em tempo zero, eles não foram submetidos ao estudo de estabilidade

brasil na fase inicial foram coletados dados que atendem aos índices 

E as fragrâncias foram submetidas ao estudo de estabilidade preliminar.

Teste de Centrifugação 

Após as analises em tempo zero as amostras de óleo de castanha

submetidas ao teste de centrifugação. Na Figura 11 pode ser observado que 

o óleo e as fragrâncias, não apresentaram separação de fase na sua composição. Sendo assim 

foram aprovados para as analises de estabilidade. 

o teste de centrifugação, A- óleo de castanha, B- centrifuga utilizada, 

Ensaios Preliminares no Óleo da Castanha-do-Brasil  

Após o ciclo de 12 dias no qual o óleo da castanha-do-brasil foi

químicas e organolépticas. Os dados obtidos podem ser comparados 

com os valores obtidos em tempo zero. 

Químicas  

medido foi de 0,799 mgKOH/g, Tabela 6

do em tempo zero Tabela 5. Desta forma pode-se observar que apesar de o óleo da 
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apresentou aspecto liquido de coloração amarelo escuro e odor 

em tempo zero apresentou aspecto liquido de coloração 

Devido o óleo de andiroba e os sabonetes não apresentarem bons resultados nas 

estudo de estabilidade. 

coletados dados que atendem aos índices 

foram submetidas ao estudo de estabilidade preliminar. 

óleo de castanha-do-brasil e 

o teste de centrifugação. Na Figura 11 pode ser observado que 

o óleo e as fragrâncias, não apresentaram separação de fase na sua composição. Sendo assim 

 
centrifuga utilizada, C- fragrâncias 

brasil foi submetido, foram 

podem ser comparados 

6, o mesmo índice 

servar que apesar de o óleo da 
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castanha ter sido submetido em altas e baixas temperaturas não houve alterações no nível de 

acidez. 

 

 

Tabela 6 - Caracterizações físico-químicas do óleo da Castanha-do-Brasil do ciclo de 12 dias 

Análises Resultados Valores Máximos 

Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,799 mgKOH/g 4,0 mgKOH/g * 
Índice de Peróxidos (mEq/kg) 7,835 meq/kg 15 meq/kg * 

Índice de Umidade (%) 1,363 %   

(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005. 

() Não estabelecido. 

 

 O índice de peróxido sofreu alteração quando comparado com o tempo zero, isto é, 

ocorreu aumento de 3,911 meq/kg, Tabela 5, para 7,835 meq/kg, Tabela 6. Mesmo sofrendo 

alteração, o nível de peróxido encontra-se dentro do valor estabelecido pela RDC 270/2005 da 

ANVISA (Brasil, 2005), que limita o valor máximo de 15 meq/kg. 

A umidade encontrada após o estudo de 12 dias foi de 1,363%, tabela 6. Já em tempo 

zero as amostras não apresentaram umidade, como mostrado na Tabela 5. Porém, a umidade 

determinada é bem menor do que a obtida por  SILVA (2008) e MOTA et al. (2007), 5,1 e 

15,5% a 18,3%, respectivamente. 

 Desta forma, pode-se observar que este estresse térmico provoca alterações no nível de 

peróxido e de umidade. 

 

4.3.4. Características organolépticas do Óleo da Castanha-do-Brasil  

 O óleo foi observado durante os 12 dias de analises, e não apresentaram alterações no 

aspecto, cor e odor, durante este ciclo. 

 

4.3.5. Ensaios Preliminares nas Fragrâncias F1 e F2  

4.3.5.1.Analises Físico-químicas das Fragrâncias F1 e F2 

 As fragrância F1 e F2 apresentaram densidade de 0,90 g/mL e 0,91 g/mL, 

respectivamente.  

4.3.5.2.Características organolépticas das Fragrâncias F1 e F2 

 Observou-se que as características organolépticas das fragrâncias F1 e F2, não sofreram 

alterações. Além disso, no decorrer do estudo não houve volatilização. 
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4.3.6. Ensaio de estabilidade acelerada no Óleo da Castanha-do-Brasil 

4.3.6.1.Analises Físico-Químicas  

 Os índices de acidez medidos após o clico de 30 dias são mostrados na Tabela 7. 

Podemos observar que a acidez obtida para as amostras armazenadas no freezer foi de 0,797 

mgKOH/g, enquanto que na estufa 1,064 mgKOH/g. 

 No ciclo de 60 dias Tabela 8, pode ser observado que os índices de acidez das 

amostras armazenadas no freezer foi de 0,895 mgKOH/g e na estufa 1,144 mgKOH/g. Ao 

comparar com os resultados obtidos em tempo, observamos um aumento no índice de acidez 

nos ciclos de 30 e 60 dias. Porém, mesmo sofrendo alterações os resultados obtidos se 

encontram dentro do limite estabelecido, acidez no máximo de 4,0 mgKOH/g. 

 

Tabela 7 - Caracterizações físico-químicas do óleo da Castanha-do-Brasil do ciclo de 30 dias 

 
Análises 

Resultados  
Valores Máximos Freezer Estufa 

Índice de Acidez 
(mgKOH/g) 

0,797 
mgKOH/g 

1,064 
mgKOH/g 

4,0 mgKOH/g * 

Índice de Peróxidos 
(mEq/kg) 

7,534 meq/kg 22,548 meq/kg 15 meq/kg * 

Índice de Umidade (%) 1,277 % 0,379 %  
(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005. 

() Não estabelecido. 

 

 O índice de peróxido determinado para as amostradas contidas  no freezer, nos ciclos 

de 30 e 60 dias, foram 7,534 meq/kg e 7,528 meq/kg, respectivamente. Para as amostras 

armazenadas na estufa, os valores obtidos foram 22,548 meq/kg e 7,528 meq/kg,  nos ciclos 

de 30 e 60 dias, respectivamente. Observa-se que todas sofreram aumento no índice de 

peróxido quando compara-se com os resultados obtidos  em tempo zero. De acordo com o 

limite estabelecido pela ANVISA, apenas as amostras armazenadas no freezer mantiveram os 

valores dentro dos limites aceitáveis. Já as amostras da estufa ultrapassaram este valor, o que 

significa que em altas temperaturas ocorre uma oxidação no óleo. 

 As quatro amostras de óleo de castanha neste processo ganharam umidade, o ciclo de 

30 dias na estufa 0,379 %, o do freezer 1,277 % e no do ciclo de 60 dias da estufa 0,282 %, no 

freezer 3,304 %, pois no estado zero não apresentou umidade Tabela 5.  

 

Tabela 8 - Caracterizações físico-químicas do óleo da Castanha-do-Brasil do ciclo de 60 dias 

 
Análises 

Resultados  
Valores Máximos Freezer Estufa 

Índice de Acidez 0,895mgKOH/g 1,144mgKOH/g 4,0 mgKOH/g * 



 

 

(mgKOH/g) 
Índice de Peróxidos 

(mEq/kg) 
Índice de Umidade (%) 

(*) Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005.

() Não estabelecido. 

 

4.3.6.2. Características organoléptica

 Os lotes que estava na estufa por 30

organolépticas. Já os lotes que estava

solidificaram. Além disso, ocorreu alteração na coloração de

mostra a Figura 11. Porém, quando deixadas 

retornaram para a observada no

 

Figura 11 Lote do ciclo de 30 dias

 

5. CONCLUSÃO 

As conclusões obtidas foram:

1. No tempo zero, o óleo de andiroba apresentou índices de acidez e peróxidos que não 

atendem as especificações da RDC de n. 270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA

para óleos vegetais.  

2. Os índices de acidez e peróxidos

interferiram na faixa de pH

sabonetes, os valores encontrados estavam dentro da faixa estabelecida pela legislação 

brasileira.  

3. Na ausência de alcalinidade livre, a acidez livre em acido oléico foi determinada. O

ideal é que os sabonetes 

4. Os sabonetes de marcas A e B, que

sofreram variações no aspect

7,528 meq/kg 60,295 meq/kg 15 meq/kg *

 3,304% 0,282% 
Valores máximos estabelecidos pela ANVISA, 2005. 

organolépticas do Óleo da Castanha-do-Brasil 

que estava na estufa por 30 e 60 dias não sofram alterações nas características 

que estavam no freezer foram observadas mudanças

orreu alteração na coloração de amarelo claro para branco, como 

Porém, quando deixadas em temperatura ambiente, o 

retornaram para a observada no tempo zero. 

 
Lote do ciclo de 30 dias: A) lote do freezer, B) lote da estufa

As conclusões obtidas foram: 

óleo de andiroba apresentou índices de acidez e peróxidos que não 

atendem as especificações da RDC de n. 270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA

Os índices de acidez e peróxidos do óleo de andiroba acima 

e pH recomendada para sabonetes, pois quando incorporado 

os valores encontrados estavam dentro da faixa estabelecida pela legislação 

Na ausência de alcalinidade livre, a acidez livre em acido oléico foi determinada. O

ideal é que os sabonetes contivessem alcalinidade livre.  

s sabonetes de marcas A e B, que continham 5% do óleo de andiroba 

o aspecto por volta do quinto mês. Estes apresentaram aspecto 
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15 meq/kg * 

 

alterações nas características 

mudanças, as mostras se 

amarelo claro para branco, como 

, o aspecto e a cor 

A) lote do freezer, B) lote da estufa 

óleo de andiroba apresentou índices de acidez e peróxidos que não 

atendem as especificações da RDC de n. 270, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA 

acima do permitido, não 

quando incorporado nos 

os valores encontrados estavam dentro da faixa estabelecida pela legislação 

Na ausência de alcalinidade livre, a acidez livre em acido oléico foi determinada. O 

5% do óleo de andiroba incorporados 

o por volta do quinto mês. Estes apresentaram aspecto 
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oleoso, dando a impressão de que o óleo incorporado estava sendo expelido para a 

superfície do sabonete. Já os sabonetes sem a incorporação não apresentaram nenhuma 

variação, no decorrer deste período.  

5. O óleo da castanha-do-brasil apresentou bons resultados em tempo zero e nos testes 

preliminares, atendendo as especificações da ANVISA, apresentando características de 

qualidade e conservação apropriadas para interesse comercial.  

6. No estudo da estabilidade acelerada do óleo da castanha-do-brasil, apenas os índices de 

acidez estavam conforme. Os índices de peróxido estavam acima do limite estabelecido 

pela ANVISA. Contudo, as características organolépticas foram conservadas. 

7.  As características organolépticas e a densidade das fragrâncias submetidas ao estudo 

preliminar não sofreram nenhuma mudança, mesmo sendo armazenadas em extremas 

temperaturas.  

8. Para utilização do óleo de andiroba na produção de produtos cosméticos é necessário 

maior rigor na extração e armazenagem, pois são estes os principais fatores nas 

mudanças dos níveis de acidez e peróxido. 

9. O óleo de castanha-do-brasil apresenta melhor estabilidade do que o óleo de andiroba. 

Porém, observou-se que sua estabilidade foi mantida apenas em baixas temperaturas. 
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