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RESUMO 

 

ARAÚJO, L.A. Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo óleos vegetais para 

a proteção e reparação capilar. 2015. 90f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

A fibra capilar está exposta a danos diários, como radiação solar, poluição, ato de pentear, 

higienização e fatores endógenos, além de tratamentos químicos, com o alisamento capilar. 

Assim, os produtos cosméticos possuem grande importância, uma vez que são desenvolvidos 

de forma a restaurar a fibra capilar danificada, que é mais porosa e hidrofílica, e proteger os 

cabelos de danos futuros. Os óleos vegetais destacam-se como importantes constituintes de 

produtos cosméticos, seguindo uma tendência mundial de incorporar ingredientes naturais em 

formulações para cuidados da pele e cabelos. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho 

foi desenvolver formulações cosméticas contendo óleos vegetais para a proteção e reparação 

capilar. Para tal, foram selecionados os óleos vegetais de abacate, argan e moringa, e 

desenvolvidas formulações contendo os óleos isolados ou associados, para aplicação em 

cabelos submetidos ao alisamento químico. Além disso, na etapa de pré-tratamento, foi 

incorporado um filtro solar às formulações. Em seguida, foi feito um direcionamento racional 

da escolha da formulação com maior potencial para ser utilizada nas etapas posteriores, 

usando a análise sensorial em mechas de cabelo e avaliação das propriedades mecânicas do 

fio.  A formulação contendo a associação dos 3 óleos vegetais foi selecionada e, então, 

submetida aos estudos de estabilidade e reologia. Ao final das análises, as formulações mais 

adequadas à proposta do estudo foram selecionadas e aplicadas em mechas de cabelo 

submetidas a radiação solar, em duas etapas: pré e pós-tratamento, em relação à indução do 

dano. Com isso, o objetivo foi verificar se os cosméticos desenvolvidos teriam efeitos na 

prevenção ou recuperação dos danos causados pela radiação solar. Assim, foram avaliadas 

imagens obtidas por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura, além da resistência 

mecânica do fio, dosagem da perda de triptofano por avaliação da intensidade de 

fluorescência e medidas da variação da cor da fibra capilar. Observou-se que os melhores 

resultados obtidos com os óleos vegetais foi na avaliação da resistência capilar, enquanto a 

adição do filtro solar teve impacto positivo também na redução da degradação do triptofano. 

Além disso, de maneira geral, os resultados indicam que o pré-tratamento foi mais eficaz em 

proteger a fibra capilar, quando comparado à capacidade de recuperar os danos por meio do 

pós-tratamento. Entretanto, o pós-tratamento foi importante para melhoria das propriedades 

sensoriais e para proteção de danos futuros. Com isso, dentre as formulações desenvolvidas, a 

que continha a associação dos óleos vegetais e do filtro solar, utilizada na etapa de pré-

tratamento, foi a que levou aos melhores resultados, quando aplicada em mechas de cabelo. 

 

Palavras-chave: cabelo, formulações cosméticas, óleos vegetais, radiação solar, alisamento 

químico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
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O Brasil ocupa o terceiro mercado mundial em consumo de produtos de higiene, 

cosméticos e perfumaria. Nesse cenário, cosméticos capilares ocupam posição de destaque, 

sendo considerado o segundo maior mercado mundial, segundo dados do Euromonitor 

(ABIHPEC, 2014) 

O cabelo é um componente marcante da imagem do corpo com importância na 

inserção social e auto percepção, fazendo parte da identidade do indivíduo. Além disso, é uma 

das poucas características físicas que podem ser alteradas facilmente, em relação a 

características como cor, comprimento e forma (BOLDUC; SHAPIRO, 2001). 

A fibra capilar está exposta a danos diários, como radiação solar, poluição, ato de 

pentear, higienização e fatores endógenos. Além disso, os tratamentos químicos também são 

responsáveis por significativas alterações da estrutura capilar, diminuindo a resistência do fio 

à quebra e impactando na sensação ao toque e brilho. Sendo assim, práticas como alisamento 

químico danificam a fibra capilar levando a perda significativa de aminoácidos essenciais. 

Outro dano inerente aos processamentos químicos da fibra capilar é a remoção de uma 

camada de ácidos graxos que, em cabelos saudáveis, encontra-se ligada covalentemente a 

cutícula. Com isso, o fio torna-se mais susceptível à eletricidade estática e frizz induzido pela 

umidade, além de perder importantes atributos sensoriais, como sedosidade e brilho 

(BOLDUC; SHAPIRO, 2001; KHUMALO et al., 2010; MIRANDA-VILELA; BOTELHO; 

MUEHLMANN, 2014).  

Apesar dos diversos danos associados aos alisamentos químicos, a realização desses 

procedimentos é crescente no país, principalmente devido a predominância dos cabelos 

crespos e ondulados.  

Além disso, a radiação solar também danifica significativamente a fibra capilar, 

tornado-a mais frágil, com prejuízo de suas propriedades sensoriais e alterações na cor. Esse 

dano possui grande relevância no Brasil, devido ao clima característico da maior parte do 

país, com alta incidência de radiação solar em grande parte do ano. 

Por tudo isso, destaca-se a importância dos cosméticos, uma vez que são 

desenvolvidos de forma a restaurar a maleabilidade do cabelo, diminuir a eletricidade estática, 

reduzir a fricção entre os fios e recondicionar a fibra danificada, que é mais porosa e 

hidrofílica (BOLDUC; SHAPIRO, 2001). Dessa forma, atuam tanto na prevenção, quanto  na 

reparação de danos. 

Nesse contexto, os óleos vegetais destacam-se como importantes constituintes de 

produtos cosméticos, seguindo uma tendência mundial de incorporar ingredientes naturais 

nessas formulações (KLEIMAN; ASHLEY; BROWN, 2008; VERMAAK et al., 2011). Os 
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óleos vegetais tem sido utilizados há anos como fonte de energia, alimento, uso medicinal e 

pra aplicações cosméticas (ZIMBA; WREN; STUCKI, 2005). Possuem a capacidade de 

revestir a superfície dos fios e tem importante papel na melhora das propriedades sensoriais e 

manutenção da camada cuticular, que possui como uma das principais funções a proteção da 

região do córtex capilar (GUILLAUME; CHARROUF, 2011a, 2011b; RELE; MOHILE, 

1999, 2003).  

Para este trabalho foram selecionados os óleos de abacate, argan e moringa, devido a 

composição rica em ácidos graxos e grande capacidade emoliente desses óleos. O emprego 

dos óleos acima mencionados, isolados ou em associação, em formulações para os cuidados 

dos cabelos, resultou em um produto com potencial para prevenção e tratamento da fibra 

capilar danificada por tratamentos químicos e também pela radiação solar.  

Finalmente, cabe ressaltar a importância do desenvolvimento racional de formulações 

cosméticas para os cabelos, de forma a assegurar que cumpram o objetivo proposto baseado 

não somente em dados da literatura ou no seu efeito potencial, mas também em medidas 

objetivas e na percepção das voluntárias, que representam os possíveis usuários do produto. 

Dessa maneira, as formulações foram desenvolvidas e avaliadas quanto à estabilidade, 

sendo consideradas adequadas para os objetivos propostos neste estudo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusão 
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Nas condições experimentais deste estudo foi possível concluir que: 

 As formulações na forma de cremes de pré-tratamento e pós-tratamento com enxágue 

(rinse off), contendo óleos vegetais, propostas no protocolo de Pesquisa & Desenvolvimento 

foram adequadas às finalidades propostas e selecionadas com base na análise sensorial e na 

avaliação da resistência mecânica dos fios, quando aplicadas em mechas submetidas ao 

alisamento químico. 

A reologia foi uma ferramenta importante no estudo, uma vez que possibilitou a escolha 

da melhor proporção entre a base autoemulsionante e o agente de consistência, de forma a 

orientar a escolha da formulação mais estável. 

A aplicação da formulações contendo os óleos vegetais e o filtro solar, isolados ou 

associados, nas mechas submetidas à radiação solar, manteve a resistência mecânica das 

fibras capilares semelhante à obtida para as mechas virgem. Isso indica um efieto benéfico do 

emprego dos óleos vegetais e do filtro solar nas propriedades mecânicas do fio, uma vez que 

os veículos não resultaram na proteção da fibra capilar. 

Além disso, as imagens do Microscópio Eletrônico de Varredura demonstraram a maior 

preservação da cutícula das mechas tratadas com as todas formulações desenvolvidas, quando 

comparadas às mechas que não receberam nenhum tratamento cosmético, com melhores 

resultados observados na etapa de pré-tratamento.  

Ainda, a análise da intensidade de fluorescência para verificação da degradação do 

triptofano confirmou uma menor extensão do dano nos cabelos tratados com as formulações 

contendo o filtro solar.  

Concluindo, as formulações desenvolvidas tiveram importante efeito na proteção e 

reparação dos danos da fibra, o qual foi demonstrado tanto pela percepção dos usuários 

potenciais dos cosméticos desenvolvidos, por meio da análise sensorial, quanto pelos 

resultados das diferentes análises objetivas realizadas no estudo.  
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