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ÓLEO BIFÁSICO: AFLORE OS SEUS SENTIDOS 

 

 

1. RESUMO 

 A diminuição do tempo e do número de operações necessárias para obtenção 
de óleos essenciais são desafios para a indústria deste setor, uma vez que alia 
aumento de produtividade e diminuição de custos. As extrações necessitam de 
etapas complementares após o processo, como a destilação para a remoção de 
substâncias que não podem ser inseridas em produtos cosméticos e a obtenção 
do óleo purificado. Diante desta problemática, é viável o estudo de novos 
métodos que tornem o processo mais rápido e simples, eliminando a etapa da 
destilação e empregando, já na extração, substâncias que possuam afinidade 
química com o óleo e possam ser inseridas nas formulações cosméticas. Este 
projeto visa, através de metodologias alternativas que visam remover os 
processos complementares, fazer a extração do óleo essencial das flores de 
maneira fácil e simples como a destilação subsequente ao método de enfleurage, 
empregando matérias primas de uso comum em cosmética como a glicerina; óleo 
mineral (vaselina), miristato de isopropila e outros, que poderão ser avaliados, 
almejando concentrar o óleo nesta substância extratora e aplicar diretamente na 
formulação de um óleo bifásico em que a fase oleosa contenha o odor 
característico do gênero em questão, aliando os princípios bioativos das flores, 
suas capacidades terapêuticas e sensoriais.   

 

2. INTRODUÇÃO 

 São vários os métodos de extração existentes, tais como: destilação a vapor, 
extração por solvente, CO2 hipercrítico, prensagem a frio, turbodestilação, 
hidrodestilação, enfleurage, fitóis ou florasóis e maceração. 
 A extração por enfleurage consiste em usar uma espécie de solvente vegetal 
para segurar o óleo. No caso de flores frescas, por exemplo, as pétalas são 
colocadas sobre uma placa de vidro com gordura, que vai absorver o óleo das 
flores, que são substituídas por flores novas todos os dias, até que a 
concentração certa seja obtida. Depois de alguns dias, a gordura é filtrada e 
destilada. O concentrado oleoso que resulta desse processo é misturado ao 
álcool e novamente destilado. O produto final é o óleo das flores. 
 A dificuldade que se encontra neste tipo de extração se dá pelo fato dos óleos 
serem muito voláteis, sendo difícil obter uma grande quantidade de óleo 
essencial. Na verdade, o seu teor muitas vezes fica até muito fraco, por isso o 
seu preço pode ser muito caro.  
 Partindo deste princípio, o foco deste trabalho foi à extração por enfleurage, 

que é um dos métodos mais tradicionais e antigos usados para extração de óleos 
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mais instáveis, como o da Rosa, utilizando novas metodologias para agilizar o 

processo, tornando-o mais simplificado, e aplicá-lo diretamente em um óleo 

bifásico. 

 

3. OBJETIVOS 

 Extrair óleos aromáticos de pétalas de rosas e, eventualmente, de outros 
gêneros vegetais, através da imersão dos mesmos em substâncias usualmente 
encontradas em formulações cosméticas e que possuam afinidade química com 
o óleo, eliminando etapas de purificação e permitindo aplicação direta nas 
formulações. 

 

4. METODOLOGIA 

 Foi realizada a imersão das pétalas de rosas, folhas de lavanda e folhas de 
violeta separadamente em frascos contendo um volume de vaselina e gliceria e 
foram feitas trocas sucessivas das pétalas imersas, visando concentrar o óleo 
nesta substância extratora para posteriormente aplicá-las na formulação de um 
óleo bifásico em que a fase oleosa contenha odor característico do gênero em 
questão. 
 Materias utilizados: 
 Frascos âmbares, coadores comuns, pétalas de rosas, folhas de lavanda e 
violeta. Substâncias de uso comum em cosmética: glicerina; óleo mineral 
(vaselina), miristrato de isopropila e outros, que poderão ser avaliados. 
Adicionalmente, serão utilizados equipamentos comuns de laboratório de 
química. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os óleos essências são compostos voláteis produzidos pelas plantas para 
sua sobrevivência. 
 A espécie vegetal produz compostos primários, tais como açúcares e 
nitrogenados, e também compostos secundários, que não são utilizados 
diretamente para sua alimentação e nutrição. Entre os compostos secundários 
estão os óleos essências (WONFFENBÜNTTEL, 2007, p. 06). 
 A planta produz óleos essências nas seguintes partes: flores, cascas de 
frutos, folhas e pequenos grãos, raízes, cascas das árvores, resinas da casca e 
sementes (MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAS, 2010). E 
apesar do nome, ele nem sempre é um líquido gorduroso ou oleoso. 
 A arte terapêutica que aproveita o aroma dos óleos para restaurar o equilíbrio 
físico, mental e emocional é chamada de Aromaterapia. 
Novas pesquisas tem demonstrado a eficácia na aplicação dos óleos para 
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massagem quanto sua utilização através da inalação estimulando de forma 
positiva zonas cerebrais relacionadas às emoções. É eficaz para aliviar a tensão, 
melhora o humor e contribui para busca da saúde. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os óleos essências avaliados foram extraídos com eficiência tanto na 
vaselina e na glicerina, porém a glicerina conseguiu extrair maior concentração 
de óleo essencial comparado com a vaselina.  
 Posteriormente, os óleos serão aplicados na formulação de um óleo bifásico 
em que a fase oleosa contenha odor característico do gênero em questão. 
 Novos testes serão realizados para comprovar a eficácia do novo método e 
pesquisas de campo para avaliar a aceitação do público. 
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