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RESUMO 

Os óleos essenciais possuem diversas aplicações em indústrias cosméticas, farmacêuticas, 

alimentícias, agrícolas, dentre outras. Devido aos compostos químicos presentes em 

alguns óleos essenciais, os mesmos podem ter ação repelente de insetos, principalmente 

àqueles que são vetores de doenças como a dengue e a malária. Desta forma o objetivo 

deste trabalho foi desenvolver uma formulação de creme com a adição do óleo essencial 

de Cymbopogon citratus, a fim de se obter um creme hidratante com ação repelente de 

insetos. Para a formulação foram utilizados alguns ingredientes como álcool 

cetoestearílico, álcool cetoestearílico etoxilado, vaselina líquida, propilenoglicol, 

propilparabeno, metilparabeno, água destilada e 0,5 mL do óleo essencial de C. citratus. 

Foram avaliados parâmetros de estabilidade por meio análises físico-químicas, tais como 

aspecto, cor, odor, pH e densidade. Os ensaios foram realizados nos períodos de 0, 7, 14, 

21 e 28 dias. As amostras foram mantidas em geladeira (6 ± 2ºC), estufa (80 ± 2ºC) e em 

temperatura ambiente (entre 25 ± 2ºC). Para a análise quantitativa foram realizadas três 

aferições por experimento e calculada a média. Os experimentos foram feitos em 

triplicata. A partir dos resultados avaliados, o produto foi considerado adequado quanto 

às condições avaliadas. Considerando as propriedades do óleo essencial de C. citratus, a 

formulação obtida atendeu ao objetivo estabelecido e encontrou-se em concordância com 

os parâmetros regulatórios da ANVISA. 
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INTRODUÇÃO 

 Os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, 

geralmente odoríferas e líquidas, constituídas por compostos terpenos e terpenoides, e em 

menores quantidades hidrocarbonetos, aldeídos, álcoois, ésteres, lactonas, cumarinas 

dentre outros compostos (DORMAN e DEANS, 2000; SIMÕES e SPITZERM 2007; 

PANDINI, 2014).  

 São diversas as aplicações que os óleos essenciais podem ter nas indústrias 

farmacêuticas, sanitárias, cosméticas, agrícolas e alimentícias (BAKKALI et al., 2008). 

Pesquisas em diversos países relatam que alguns óleos essenciais de plantas possuem a 

capacidade de repelir insetos e apresentam também atividade inseticida através do contato 

direto ou pelas vias respiratórias dos insetos (CORREA & SALGADO, 2011; GUERRA 

et al., 2019). 

 Cymbopogon citratus é uma planta herbácea que pertence à família Poaceae, 

conhecida nacionalmente como capim-cidreira, capim-limão, capim-santo ou capim-

cidrão e internacionalmente como Lemon grass. A espécie é originária da Índia e 

encontra-se difundida em vários países e aclimatada nas regiões tropicais do Brasil 

(LEAL et al., 2003; SILVA et al.; 2014). 

 Na literatura há relatos de ação inseticida do extrato de C. citratus frente a larvas 

e pupas do mosquito vetor da malária Anopheles stephensi e do mosquito vetor da dengue 

Aedes aegypti (MURUGAN et al., 2015). A dengue é uma infecção viral aguda 

transmitida por artrópodes, muito comum em regiões muitas regiões tropicais e 

subtropicais, e é a doença arboviral mais frequente em todo o mundo (WILDER-SMITH 

et al., 2020). 
 Do início de janeiro a 23 de abril deste ano, o Brasil contabilizou 542.038 casos 

prováveis de dengue e 160 mortes pela doença. O volume de casos nesses poucos meses 

do ano chegou perto do total de casos prováveis de dengue registrados no país em 2021, 

544.460 (BIERNATH, 2022). 

 Assim sendo, este trabalho teve como objetivo propor uma formulação de creme 

hidratante com propriedades repelentes, por meio da incorporação do óleo essencial de 

C. citratus. 

 



 

METODOLOGIA 

 Para a elaboração do creme utilizou-se uma formulação base, cujos insumos são 

mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Insumos utilizados na formulação do creme 

INSUMO QUANTIDADE 

Álcool Cetoestearilico Etoxilado 8,00 g 

Álcool Cetoestearilico 20,00 g 

Vaselina Líquida 14,00 g 

Propilenoglicol 12,00 g 

Propilparabeno 0,08 g 

Metilparabeno 0,16 g 

Água deionizada q.s.p 200 mL 

 

 O óleo essencial foi extraído pelo processo de hidrodestilação em aparelho 

Clevenger, utilizando-se cerca de 60 g de folhas e 700 mL de água destilada. 

 Foi incorporado 0,5 mL do óleo essencial obtido em 200 g de creme pronto, 

preparado de acordo com a formulação. 

 Foram avaliados parâmetros de estabilidade por meio análises físico-químicas, 

tais como aspecto, cor, odor, pH e densidade. Os ensaios foram realizados nos períodos 

de 0, 7, 14, 21 e 28 dias. As amostras foram mantidas em geladeira (6 ± 2ºC), estufa (80 

± 2ºC) e em temperatura ambiente (entre 25 ± 2ºC). 

 Para a análise quantitativa foram realizadas três aferições por experimento e 

calculada a média. Os experimentos foram feitos em triplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Através da análise dos parâmetros observados verificou-se que as emulsões 

desenvolvidas apresentaram maior estabilidade em temperaturas amenas. As 

características organolépticas avaliadas apresentaram comportamento constante. O pH 

mensurado apresentou-se compatível com o da pele humana, com valores entre 5,0 e 5,7. 

Os resultados estão de acordo com os critérios estabelecidas no Guia de Estabilidade de 

Produtos Cosméticos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 



 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos resultados avaliados, o produto foi considerado adequado quanto às 

condições avaliadas. Considerando as propriedades do óleo essencial de C. citratus, a 

formulação obtida atendeu ao objetivo estabelecido e encontrou-se em concordância com 

os parâmetros regulatórios da ANVISA. 
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