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Resumo: Os sabonetes em barra estão ganhando grande espaço na área de cosméticos e no mercado brasileiro. 

Devido a essa abrangência, busca-se constantemente a seleção de novas matérias primas e de novos métodos de 

análise sensorial. Assim, este trabalho teve como objetivo produzir sabonete da Opuntia Cochenillifera, conhecido 

regionalmente pôr pelo (fruto nativo da caatinga, comumente encontrada na região do semiárido) utilizando 

produtos naturais, verificando a aceitabilidade e a qualidade do produto final. Os sabonetes foram produzidos a 

partir de base glicerinada, sementes do fruto pelo e óleos essenciais. Durante o processo de produção dos sabonetes 

a temperatura dos materiais e reagentes variaram de 150 a 200°C, sendo produzidos três tipos de sabonetes, 

diferenciando-os apenas pelas essências (maracujá, madeiras nobres e eucalipto) utilizadas, em que foram 

analisadas as propriedades físico-químicas e sensoriais. Os sabonetes apresentaram pH com média de 

aproximadamente 10,4 cada, estando dentro das normas estabelecida pela ANVISA (NBR13903/2007). Os 

sabonetes tiveram uma avaliação satisfatória, o que se faz pensar na oportunidade de empreender nesta área de 

cosméticos. 

Palavras-chave: Sabonete; Opuntia Cochenillifera; semiárido. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A área de cosméticos é bastante abrangente e cada vez mais vem aumentando seu espaço. O Brasil ocupa um 

dos primeiros lugares em escala mundial no mercado de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, com suas 

várias inovações em produtos. Dentre os mais utilizados estão os sabonetes em barra, que devido a sua grande 

abrangência de mercado vem ganhando novos métodos de análises sensoriais para a verificação da qualidade do 

produto. [1]  

Os sabonetes em barra são utilizados basicamente para a limpeza corporal (grau I), e a formulação destes 

produtos se comporta como agente de limpeza ao se misturar com água [2]. Os sabonetes são apresentados como 

sabões especiais devido à matéria-prima utilizada durante a fabricação e ao rigoroso controle no processo de 

fabricação [3].  A formulação é composta por ácidos graxos e sais alcalinos, resultando na saponificação (este 

processo ocorre tanto para a base vegetal quanto animal), além das essências, óleos e corantes que são adicionados 

[2]. 

 Para a fabricação dos sabonetes está tendo ênfase empregar em suas formulações a base vegetal, sendo a palma 

uma das mais aplicáveis [3]. Eles podem ser classificados em grau I ou II, esta classificação indica os efeitos que 

a formulação pode causar ao entrar em contato com a pele, quanto a finalidade e sua correta utilização. Entre os 

sabonetes de grau I então os sabonetes facial e corporal, esfoliante mecânico ou abrasivo e os desodorantes. Já 

entre os de grau II estão os sabonetes íntimos, antissépticos e infantis [4; 5]. 

Segundo pesquisas do IBGE [6], os brasileiros gastam mais com a estética do que com a alimentação ou 

educação. Essa informação aquece bastante o mercado dos cosméticos, fazendo crescer ainda mais o investimento 

em pesquisas de diferentes matérias-primas que são propícias para serem utilizadas nessa área e gerar novos 

produtos.  

Assim, buscando atender uma demanda do mercado consumidor com a procura por produtos “verdes”, de base 

vegetal [2], uma inovação seria utilizar o fruto da palma forrageira, conhecido em nossa região como pelo. Esta 

ideia deu-se em função da disponibilidade do fruto na cidade de Angicos/RN e de seu uso já difundido em outras 

atividades, como para forragem [7] e a alimentação humana (produção de doces e sorvetes). O uso do pelo na 

alimentação dos Angicanos é tão difundido que caracteriza a cidade como a “cidade do pelo”. Entretanto, o 

município ainda não tem registros de exploração na área cosmética, e devido as características do óleo presente 

nas sementes de pelo (ácidos graxos) [8], o segmento de cosméticos se torna viável. 

Em se comprovando a viabilidade da produção de sabonete, partindo do fruto pelo, pode ser possível 

oportunizar uma nova fonte de renda para a população do semiárido brasileiro. Além do mais, o fruto começará a 

ser mais valorizado, devido às características do óleo presente na sua semente, podendo deixar a pele mais 

hidratada, sendo uma possível concorrente para os demais produtos que também tenham essa característica.   

 Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sabonete esfoliante à base de sementes do pelo, a 

partir da mistura de óleos vegetais acrescidos de óleos essenciais como fragrância natural, seguida da avaliação 

das propriedades físico-químicas e sensoriais a fim de atestar a aceitação do produto.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Sabonete 

 

Sabonetes são sabões que tem a função de deixar a pele do corpo humano higienizada. Apresenta maior 

qualidade que os sabões utilizados na limpeza doméstica ou em lavagens de roupas, isso porque a escolha da 

matéria-prima é bem rigorosa, para que haja uma maior qualidade no produto, junto com o processo de fabricação 

da mesma [9]. O sabão é um produto feito com a finalidade de limpeza, sendo produzido através da reação de 

saponificação de óleos ou gorduras com adição de sais alcalinos [3].   

Sabonetes tradicionais são formados pela mistura de sabões feitos a partir de gordura animal ou óleo vegetal, 

porém, o uso da gordura animal está entrando em decadência, sendo preferível pelos fabricantes o óleo vegetal, 

principalmente o da palma. Os sabonetes são classificados como regular, combo ou combars (combination bars), 

syndet (syntetic detergente), glicerinados e em pó. Para identificar qual o tipo de sabonete basta assinalar a mistura 

ou tensoativo feito para obter o resultado final [3].               

 Sabonetes glicerinados são feitos a partir da glicerina, além de outras formulações como do corante e da 

fragrância para deixar o sabonete o mais aceitável possível. A glicerina já é um dos produtos obtidos através da 

reação de saponificação. O pH desde tipo de sabonete está entre 9-12, implicando sua alcalinidade. Esses sabonetes 

são mais suaves que os tradicionais, pois a porcentagem de sabão existente em sua fórmula corresponde à 30%, já 

os tradicionais apresentam um percentual de 80%. A glicerina também pode diminuir a aspereza que os sabões na 

maioria das vezes deixam na pele, porém, eles não fazem tanta espuma quanto os tradicionais, o que se torna um 

ponto negativo, já que a maioria dos consumidores é bastante visual, preferindo uma formulação que faça espuma 

considerável. [3]                            

Os sabonetes também podem ter a função de agente esfoliante físico, que seria o contato físico do sabonete 

com a pele fazendo uma leve esfoliação. Isto faz com que aos poucos as células mortas sejam removidas da pele, 

deixando-a renovada. Para que o sabonete tenha essa função ele provavelmente vai ter em sua estrutura pós de 

sementes ou a semente propriamente dita. [3] 

 

2.2.  Reação de saponificação 

 

O sabão é obtido através da reação de saponificação. Para que a reação ocorra, devem ser misturados um óleo 

vegetal ou gordura animal com um reagente alcalino, sendo o mais utilizado o hidróxido de sódio. A partir desta 

reação se forma um sal que é o sabão e o glicerol ou glicerina [10], como mostra a Figura 1. 

  

 
Figura 1 - Reação de saponificação (Autoria própria) 

 

2.3.  Pelo (Opuntia Cochenillifera) 

 

O pelo, é uma espécie de fruto da família das cactáceas. Essas espécies de plantas são adaptáveis às regiões 

áridas e semiáridas [11], pois conseguem armazenar água em seus caules, tornando-a essencial em períodos de 

escassez. Este armazenamento de água se dá pelo metabolismo ácido das crassuláceas, que é a captação de dióxido 

de carbono (CO2) através dos estômatos, que são pequenas elevações distribuídas uniformemente no caule. Essa 

captação se dá durante a noite, quando os estômatos se abrem, e a absorção do CO2 acontece, favorecendo na 

diminuição da perda de água durante o dia [12]. A planta do fruto pelo é conhecida no Nordeste brasileiro por 

palma forrageira (Figura 2), sendo esta originária do México [7]. Esse nome pelo, se dá por meio da existência de 

espinhos finos ao redor o fruto. 

A palma forrageira é uma planta consideravelmente grande, possuem de 3 a 6 metros de altura, e 60 a 150 

centímetros de largura, com uma estrutura bastante ramificada e carnuda. Os caules podem apresentar várias 
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formas (circular, elíptica ou rômbica), e nestes contém as folhas, espinhos e aréolas e é onde se armazena grande 

quantidade de água. As flores da planta têm coloração amarelada ao alaranjado, ocorrendo a floração entre março 

e junho. O fruto tem vários formatos (ovoide, globosa e cilíndrica), sua casca contém aréolas com pequenos 

espinhos, seu tamanho depende da quantidade de sementes existentes nele e sua cor varia do verde ao avermelhado, 

esses tons de cores dependerá do grau de maturação do fruto. A polpa do fruto tem sabor azedo e é composta por 

várias sementes. [13] 

 

 
Figura 2. Palma forrageira e fruto pelo [14] 

 

Na região Nordeste, grande parte da plantação de palma forrageira é encontrada nos estados de Alagoas e 

Pernambuco. Esta planta é bastante utilizada como forragem para rebanhos, porém, além de servir de alimento 

para aos animais, sua matéria-prima (caule, fruto, sementes) tem outras utilidades como na alimentação humana, 

em produtos medicinais, nos cosméticos, entre outros. A palma forrageira está sendo uma das plantas mais 

exploradas dos últimos tempos no semiárido, porém ainda não é realmente o esperado, pois há uma diversidade 

de subprodutos que podem ser feitos a partir da matéria-prima. [15] 

No México, por exemplo, o pelo é bastante utilizado em refeições no dia a dia, porém aqui no Brasil, por ter 

sido utilizado a princípio, apenas para a alimentação de animais, ainda existe uma resistência das pessoas em 

utiliza-lo para a alimentação humana. No entanto, o pelo contém em sua composição química vitamina A, 

complexo B e C, além de diversos minerais que são bastante úteis para o corpo humano, como o cálcio e potássio, 

e 17 tipos de aminoácidos, tornando-o importante em usos medicinais e também na alimentação humana. O pelo 

é mais nutritivo que os alimentos usados diariamente como o couve e banana, e é economicamente atrativo, visto 

que, ele possui um menor preço no mercado, quando comparado a outros frutos utilizados na dieta humana. [7] 

 

2.4.  Sementes do pelo 

 

O pelo é um fruto que contém várias sementes em sua composição, e estas ocupam praticamente 10 a 15% da 

polpa [16]. Segundo Sawaya e Khan [8], o óleo extraído da semente apresenta cor amarelada, com odor e sabor 

específico do fruto. Após a extração é encontrado 13,6% de óleo, este sendo basicamente composto por ácidos 

graxos insaturados. Dentre os ácidos insaturados estão o ácido linoleico (73,4%) e o oleico (8,8%), já os ácidos 

graxos saturados são o palmítico (12%) e o esteárico (5,8%). No óleo das sementes de pelo também estão presentes 

esteróis, estes são de grande importância para a saúde, pois reduz o colesterol presente no corpo humano. Alguns 

deles são o campesterol, estigmasterol, lanosterol, b-sistosterol. Com isso, é visto que o óleo essencial de pelo 

pode ser inserido na dieta e também pode ser utilizado na indústria cosmética [16].   

 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.  Local de estudo 

Os sabonetes artesanais de pelo, foram produzidos no Laboratório de Química Geral, que se encontra nas 

dependências da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus de Angicos/RN. 

 

3.2.  Materiais utilizados 
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Para a fabricação do sabonete de pelo, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Sementes de pelo; 

 Essência de óleo de eucalipto; 

 Essência de madeiras nobres; 

 Essência de maracujá; 

 Base para sabonete glicerinado; 

 Formas para sabonetes; 

 Equipamentos de laboratório, como: Becker, chapa aquecedora, bastão de vidro e peneira. 

 

3.3.  Produção do sabonete de pelo 

 

Os sabonetes foram feitos a partir da base glicerinada. Primeiramente, as sementes de pelo foram separadas da 

polpa, utilizando apenas uma peneira (Figura 3), visto que, o uso de água quente para a separação mais rápida das 

sementes diminuiria a eficácia do óleo essencial presente nelas. Após a separação das sementes, as mesmas foram 

colocadas em um becker, juntamente com a base glicerinada, que estava cortada em pequenos pedaços, sendo 

levada o becker para chapa aquecedora, que estava a uma temperatura de aproximadamente 150°C a 200°C. O 

processo para derreter totalmente a base glicerinada durou em torno de 15 minutos, sempre mexendo com o bastão 

de vidro. Quando derretido, adicionou-se 20 mL da essência deixando mais 5 minutos na chapa e em seguida 

colocou-se na forma de sabonete. No dia seguinte, os sabonetes eram desenformados e enrolados em papel filme 

deixando-os em temperatura ambiente por 15 dias, para assim, analisar as características físico-químicas e 

sensoriais. Este procedimento ocorreu para as três essências escolhidas (essência de maracujá, madeiras nobres e 

eucalipto). Para produzir os sabonetes foram feitas três formulações, diferenciando estas apenas da fragrância 

utilizada em cada um. As fragrâncias são misturas de óleos essenciais, que tem a função de deixar o produto com 

o aroma agradável, estas emitem as notas de saída, corpo e fundo, que são os odores sentidos com o decorrer do 

tempo [3]. Como a ideia é que o sabonete seja feito apenas de produtos naturais, as fragrâncias empregadas são de 

origem vegetal, estas são: a essência de maracujá (Passiflora edulis), madeiras nobres (Hardwoods) e eucalipto 

(Eucalyptus). A fragrância deve ser escolhida cuidadosamente, de forma que agrade o consumidor. 

 

 
     Figura 3. Separação das sementes de pelo da polpa (Autoria própria) 

 

3.4.  Ensaios organolépticos 

 

Os ensaios organolépticos são feitos a partir dos sentidos humanos. É através deles que se pode avaliar um 

produto em relação a uma dada amostra de referência, a qual deve está em perfeitas condições para não alterar as 

propriedades organolépticas. O sentido da visão vai estar relacionado ao aspecto da cor, o olfato está ligado ao 

odor do produto e o tato com a sensação ao toque [17]. Essas análises são feitas para que haja alguma apreciação 

do produto usado, como no presente trabalho trata-se de sabonete de pelo com três tipos de essências diferentes, 

deve-se ser analisada cada uma cuidadosamente, para uma avaliação correta dos produtos. Esta avaliação é feita 

através dos parâmetros da escala hedônica (cor, odor, textura, sensação após o uso, intensão de compra e 

aparência). 
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3.5.  Teste de resistência a luminosidade  

 

O teste da resistência à luminosidade foi feito com as barras de sabonetes expostas a luz solar em uma mesa 

plana à temperatura ambiente. Cada barra de sabonete foi coberta pela metade com papel alumínio, deixando a 

outra metade exposta ao sol. A partir disto, se analisou as mudanças que ocorreram com a parte que ficou exposta 

à luz em relação a que estava coberta. Este teste teve duração de 15 dias. As amostras podem apresentar mudança 

na cor, odor e aspecto, em relação a parte que esteja protegida com o papel alumínio. [18]  

 

3.6.  Desgaste ao uso 

 

Para analisar o desgaste dos sabonetes, os mesmos foram submetidos a cinco ciclos consecutivos de lavagens 

de mãos no laboratório. Cada amostra de sabonete utilizada na simulação foi manuseada 50 (cinquenta) vezes, ou 

seja, a cada ciclo eram lavadas as mãos dez vezes, com duração de aproximadamente 2 (dois) minutos, sendo o 

sabonete molhado a cada 15 (quinze) segundos. Após cada ciclo, se pesavam as amostras em balança analítica, 

para analisar a perda de massa após o uso com relação ao peso inicial. Esta perda de massa deve ser de até 70% 

[19] 

 

3.7.  Peso-médio 

 

Para determinar o peso-médio dos sabonetes, as barras foram sujeitas a pesagem em balança analítica, 

utilizando 12 barras de sabonetes, ou seja, 4 barras de sabonetes de cada essência, sendo pesada individualmente 

e sem nenhum tipo de embalagem envolvendo-o. A partir dos valores das massas encontradas foram calculados o 

peso-médio (PM), desvio padrão (DP) e o desvio padrão relativo (DPR %). 

 

3.8.  Determinação do pH 

 

Para determinar o pH, foi utilizado o pHmetro de bancada modelo mPA-210 MS Tecnopon. Com isso, foi 

diluído 1g de cada sabonete com sua devida essência em 100mL de água destilada para a verificação do pH. [17; 

20] 

 

3.9.  Formação de espuma 

 

A espuma é formada por moléculas de tensoativos ao se misturar com a água. Para a maioria dos consumidores 

ela tem caráter estético e funcional, pois segundo o senso comum, quanto mais espuma o produto fizer mais eficaz 

ele será [10]. Com isso, para fazer o teste da espuma nos sabonetes, foi feita uma adaptação do teste de Ross-Miles 

[21], foram utilizadas água destilada e uma pequena amostra de cada sabonete, diluindo-o e em seguida 

transferindo a solução para uma proveta, fazendo inversão por 15 vezes.  Após isso, se analisou a altura da espuma 

formada e posteriormente, repetiu-se o processo por mais três vezes, em um intervalo de 5 minutos cada. Os valores 

obtidos ao final dos procedimentos foram comparados com os valores das alturas da solução de lauril éter sulfato 

de sódio 27%, já que é uma solução bastante utilizada nos produtos cosméticos para a formação de espuma, devido 

a sua ação emulsificante [22]. 

 

3.10.  Análise sensorial 

 

Com base nas definições da Sensory Evaluation Division of the Institute of Food Technologists a análise 

sensorial “é uma disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar as reações a essas 

características de alimentos e materiais como são percebidos pelos sentidos da visão, olfato, paladar, tato e 

audição”. [23] p. 13 

Para ser proceder a análise sensorial foi necessária uma equipe de 30 alunos não treinados, estudantes do curso 

de Bacharel em Ciência e Tecnologia, de ambos os sexos, e com idades variando de 18 a 30 anos para analisar as 

características sensoriais do sabonete de pelo com suas diferentes essências e definir ou não sua viabilidade. 

Esta equipe avaliou os produtos utilizados através de uma escala hedônica de 7 pontos, que variou de 1 que 

equivale a “desgostei muitíssimo” a 7 que corresponde a “gostei muitíssimo”, analisando a cor, odor, textura, 

aparência, sensação após o uso e intensão de compra de cada sabonete de pelo com as essências de maracujá, 

madeiras nobres e eucalipto. Cada aluno usou os três sabonetes com as respectivas essências, que variavam de 60 

a 80g, dependendo da fôrma, e por fim avaliavam com as notas das amostras de acordo com a escala hedônica. 

Após o levantamento de dados, foi feito um cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA) proposto por Dutcosky 

[24], como segue na equação abaixo: 

 

IA (%) = (A x 100) / B                                                                                                                                           (1) 

 

Sendo, 
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IA – Índice de aceitabilidade;  

A – Nota média da escala hedônica; 

B – Nota máxima dada ao produto. 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 As propriedades dos sabonetes foram avaliadas a partir de testes laboratoriais (Tabela 1), levando em 

consideração os ensaios organolépticos, peso-médio, desvio padrão, desvio padrão relativo (%) e pH. O potencial 

de hidrogênio (pH) dos sabonetes variam de acordo com o modelo fabricado, sendo destacado entre os órgãos 

responsáveis pela manutenção do controle de qualidade em cosméticos ANVISA [17] como o fator mais 

importante de qualidade, estabelecendo padrões que devem ser obedecidos criteriosamente. O pH de cada sabonete 

de essência maracujá, madeiras nobres e eucalipto foi testado três vezes e obteve uma média de 10,40, 10,40 e 

10,36 respectivamente cada, ou seja, as barras de sabonetes obdecem o valor proposto pela ANVISA [17], que 

está entre 9 e 10,4. Além disso, foi analisado a cor, o odor e aspecto dos sabonetes, juntamente com o peso-médio, 

desvio padrão e desvio padrão relativo deles, com uma quantidade de 12 unidades, como já foi relatado. Com o 

teste de resistência a luminosidade, notou-se que a parte exposta à luz perdeu um pouco do odor, em relação a 

parte coberta. 

 

Tabela 1. Propriedades dos sabonetes de pelo (Autoria própria) 

Amostras Aspecto Cor Odor Peso-

médio (g) 

(PM) 

Desvio 

padrão 

(DP) 

Desvio 

padrão 

relativo (%) 

(DPR) 

pH 

Essência 

de 

Maracujá 

Opaco e 

homogêneo 

com a 

superfície 

porosa 

Branco Frutal 62,95 9,07 14,41 10,40±0,26 

Essência 

de 

Madeiras 

Nobres 

Opaco e 

homogêneo 

com a 

superfície 

porosa 

Branco Amadeirado 85,50 14,26 16,67 10,40±0,12 

Essência 

de 

Eucalipto 

Opaco e 

homogêneo 

com a 

superfície 

porosa 

Branco Herbal 60,48 13,89 22,98 10,36±0,06 

Fórmula do desvio padrão: DP=√
∑(𝑋𝑖−MA)2

𝑛
  

 

Para se analisar a aceitação dos sabonetes, foi proposto uma pesquisa utilizando a escala hedônica com os 

seguintes itens para avaliar: cor, odor, textura, aparência, sensação após o uso e intenção de compra (Tabela 2). 

Além destas, segundo Moraes [19], também podem ser avaliadas características do tipo: nutrição, luminosidade e 

brilho, hidratação e emoliência, para melhor ficar caracterizado o produto. Para a produção do sabonete de pelo 

optou-se por não utilizar corantes, logo a cor branca apresentada advém da base glicerinada que foi utilizada no 

processo produtivo dos sabonetes. Dentre as essências utilizadas, a que mais se destacou foi a de madeiras nobres, 

com uma melhor aceitabilidade e a que menos se destacou foi a de eucalipto, pois os estudantes compararam o 

odor da essência com produtos utilizados na limpeza doméstica, porém, alguns relataram que há uma sensação de 

frescor após o uso do sabonete com a essência de eucalipto. A textura, aparência e intenção de compra, possuíram 

pontuações razoáveis.  
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Tabela 2. Valores médios e desvio padrão da escala hedônica na análise sensorial (n=30) (Autoria própria) 

 
Cor Odor Textura Aparência Sensação 

após o uso 

Intenção de 

compra 

 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Média±DP 

IA(%) 

 

Essência 

de 

Maracujá 

5,80±0,76 

82,86 

5,97±1,16 

85,24 

6,10±0,88 

87,14 

5,93±0,87 

84,76 

6,23±1,00 

84,76 

6,17±1,05 

88,09 

Essência 

de 

Madeiras 

Nobres 

5,77±0,68 

82,38 

6,27±0,64 

89,52 

6,13±0,89 

87,62 

5,80±0,81 

82,86 

6,20±0,89 

88,57 

6,447±0,73 

92,38 

Essência 

de 

Eucalipto 

5,63±0,85 

80,48 

5,20±1,39 

74,29 

6,07±1,11 

86,67 

5,90±0,92 

84,29 

5,90±1,37 

84,29 

6,00±1,20 

85,71 

Nota: IA – Índice de aceitabilidade 

 

 A maioria das porcentagens do índice aceitabilidade (IA) foi superior à 80%, observando-se um alto nível de 

aceitação. A maioria das pontuações dadas foram acimas da nota 5 (Gostei moderadamente), como indica a Figura 

4, denotando que houve uma grande aceitação dos produtos, principalmente na intenção de compra, onde se obteve 

altas porcentagens.  

 

 
Figura 4. Valores médios na escala hedônica da análise sensorial (n=30) (Autoria própria) 

Legenda das notas da escala hedônica: 1- desgostei muitíssimo; 2-Desgostei muito; 3- Desgostei 

moderadamente; 4-Nem gostei/nem desgostei; 5- Gostei moderadamente; 6- Gostei muito; 7- Gostei 

muitíssimo 

  

 Apesar da quantidade de espuma produzida não significar melhor eficiência na limpeza ou remoção de 

sujidades, os consumidores apresentam o senso comum que associa a quantidade de espuma à eficiência do 

produto. Em função disso, verificou-se a necessidade de realizar medições da quantidade de espuma formada pelos 

sabonetes produzidos. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos após o teste da formação da espuma. Segundo 

os resultados, a formulação que menos formou espuma foi a da essência de eucalipto, que alcançou uma altura que 

estava sempre um pouco abaixo com relação as outras duas essências. 
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Figura 5. Resultados da avaliação do teste da espuma (Autoria própria) 

         Nota: LESS 27% – Lauril éter sulfato de sódio 27% 

 

 Por fim, foi feito o teste de desgaste ao uso em cada sabonete. Os sabonetes analisados no teste tinham massa 

inicial de 89,14 g, 89,45 g, e 78,86 g, sendo estas correspondentes as essências de maracujá, madeiras nobres e 

eucalipto, respectivamente. Após se analisar os cinco ciclos, obteve as porcentagem de perda de massa (Figura 6) 

em 44,27% para a essência de maracujá, 54,58% na essência de madeiras nobres e 41,19% na essência de eucalipto. 

Com isso, a porcentagem de perda de massa está entre a sugerida por Moraes [19], que deve ser de até 70% após 

os cinco ciclos. 

 

 
Figura 6. Perda de massa por ciclo de lavagem de mãos (Autoria própria)   

 

5.  CONCLUSÕES 

 

Com os testes, foi possível caracterizar os sabonetes de pelo, físico e quimicamente, mediante os parâmetros 

observados. O pH apresentou uma média de 10,4 cada, obedecendo a norma estabelecida pela ANVISA [17]. As 

alturas das espumas obtiveram valores relativamente consideráveis, sendo todos acima de 80 cm, tendo como 

referência o lauril éter sulfato de sódio 27%, com 100 cm. Com o desgaste do uso, após cinco ciclos de lavagens 

de mãos, obteve uma percentagem 44,27% (maracujá), 54,58% (madeiras nobres) e 41,19% (eucalipto) de perda 

de massa, estando dentro da porcentagem proposta de até 70%. A partir da resistência à luminosidade, o odor dos 

sabonetes diminuiu, o que leva a pensar que eles devem permanecer em local protegido da luz solar. Por meio da 

análise sensorial nota-se que as avaliações dos produtos foram positivas, com porcentagem acima de 80% de 

aceitabilidade, em sua maioria. Por outro lado, os sabonetes esfoliantes são muito importantes para garantir uma 

aparência uniforme, hidratada e saudável uma vez que renova as células, eliminando as que estão mortas e 

estimulando a produção de outras, benefícios que podem ser obtidos utilizando o sabonete esfoliante de pelo, com 
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destaque para o sabonete que continha a essência de madeiras nobres. 

Com isso, o sabonete de pelo teve uma avaliação considerável, o que se faz pensar na oportunidade de 

empreender nesta área de cosméticos, não só para a produção de sabonetes, como também para outros produtos da 

área, com o surgimento de novas formulações provindas do fruto pelo. 
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