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Solução apresentada
Na área de cosméticos, quando se refere à palavra essência é importante contextualizar
alguns termos para um maior entendimento (LAZLO, 2001):
Óleos essenciais - são líquidos oleosos voláteis que geralmente possuem um forte aroma,
que são extraídos de plantas por processos específicos, sendo o mais comum por
destilação por arraste com vapor d’água. Os óleos essenciais são utilizados em diversos
segmentos, como indústrias farmacêuticas, cosméticas e alimentares. Cada tipo de óleo tem
uma finalidade especifica, e seu processamento deve ser realizado para a obtenção dentro
das características desejadas. Por ser de origem natural os óleos essenciais podem
apresentar variação na qualidade e no produto, necessitando assim de um controle rigoroso
e eficiente no seu processamento. A tecnologia envolvida exige muito cuidado e controle
tornando-a muito onerosa (LAZLO, 2001).
Essências aromáticas - é um termo utilizado para designar essências sintéticas, ou seja,
essências obtidas a partir de processos sintéticos. As essências sintéticas visam reproduzir
de maneira mais econômica o aroma obtido nos óleos essenciais. Os processos devem ser
realizados em laboratórios especializados, pois o processamento exige equipamentos de
alta tecnologia como, por exemplo, um cromatográfico líquido de alta eficiência
(CLAE/HPLC) que possa analisar e comparar os componentes voláteis presentes no óleo
essencial com os produtos que devem ser adicionados na formulação da essência sintética.
Além desta tecnologia, para a fabricação de essências é necessário um corpo técnico
qualificado para o estudo e implementação das técnicas envolvidas (PELE BONITA, 2011).
Conclusões e recomendações
O processo de fabricação de essências aromáticas é realizado por empresas de grande
porte da área química. Como a finalidade da produção de essências é para diminuir o custo
obtido na produção de sabonetes, não será viável a produção da essência, visto que a
mesma só é praticada em grande escala industrial.
Recomenda-se que o cliente continue adquirindo as essências comerciais já existentes no
mercado. No site do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT podem ser
encontradas algumas sugestões de fornecedores, conforme consta nas fontes consultadas:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Sachês de perfume para carro.
Resposta elaborada por Joseane Machado de Oliveira. SENAI-RS. (Código da resposta:
3205) Disponível em: < http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/3205>. Acesso em: 26
mar. 2014.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fornecedores de fragrâncias,
equipamentos, materiais utilizados e todo o processo produtivo. Resposta elaborada
por Roberta Andrade Ramalho. FIEB - IEL. (Código da resposta: 3205) Disponível em:
http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/2731. Acesso em: 26 mar. 2014. 2006.
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