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Resumo 
 
 

 
A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou um 

crescimento médio de 10,4 % nos últimos 15 anos, tendo passado de um faturamento sobre 
vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 27,3 bilhões em 2010. Com base em análises do 
“Euromonitor International”, pode-se observar que há uma valorização e uma tendência ao 
emprego de produtos naturais e orgânicos e uma maior aceitação de produtos com fórmulas 
contendo ingredientes naturais, plantas e ervas. A Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. et Tul.) 
Mart., é uma planta nativa do sul do Brasil e Uruguai. 

O projeto tem como objetivo geral estudar as propriedades físico-químicas do extrato 
das partes aéreas da planta, sua compatibilidade cutânea e seu emprego como matéria prima 
cosmética. Os objetivos específicos são as caracterizações do material vegetal e do extrato em 
relação às propriedades físico-químicas, identificação dos principais componentes, estudo da 
segurança do extrato vegetal como matéria prima cosmética e o desenvolvimento de 
formulações cosméticas como emulsões e produtos de banho, utilizando o extrato vegetal 
como agente surfactante. 

Os métodos e processos científicos utilizados foram: preparação do material vegetal, 
secagem da planta, separação em folhas, talos e cascas, decocção a 10% (p/p), caracterização 
da presença de saponinas conforme a Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Identificação 
dos componentes dos extratos obtidos; cromatografia em camada delgada, espectrometria de 
massas do extrato bruto das folhas, testes de citotoxicidade utilizando Células Veras, 
aplicação do extrato vegetal em formas farmacêuticas cosméticas; avaliação do poder 
espumógeno pelo método de Ross e Miles comparando com tensoativos não iônico, anfótero e 
aniônico. Estabilidade do extrato seco da planta em soluções tampão ácido cítrico/citrato com 
pH 5,0; pH5,5; pH6,0; pH 6,5 (os pHs selecionados são empregados em formulações 
cosméticas). 

O teste de identificação de saponinas foi positivo para todas as partes das folhas. A 
cromatografia em camada delgada comparada com a Quillaja sp. Sigma® identificou, nos 
extratos secos, a presença da fração de saponinas. A análise de espectrometria de massas está 
em andamento e os estudos preliminares de citotoxicidade MTT demonstraram que os 
extratos das folhas tem toxicidade maior que o controle, e menor que a referência de Quillaja 
Sigma®. Nos estudos para qualificar o extrato de Quillaja sp. como matéria-prima cosmética 
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empregando o teste de espumação de Ross e Miles  foi verificado que o extrato apresenta a 
mesma espumação que o tensoativo aniônico lauril éter sulfato de sódio, que é comumente 
empregado em formulações cosméticas.   

A planta Quillaja brasiliensis apresenta potencial como surfactante de origem vegetal, 
no entanto, são necessários ainda estudos que comprovem sua segurança e eficácia em 
produtos cosméticos. 


