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RESUMO
WAGEMAKER, T.A.L. Aplicação do óleo de café em formulações cosméticas: avaliação
da estabilidade e da eficácia fotoprotetora. 99f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
O óleo de café é uma mistura de compostos lipofílicos rico em triglicerídeos de ácidos graxos
essenciais, em especial o ácido linoleico. Devido a sua rica composição e ao alto teor de
materiais insaponificáveis, o óleo de café extraído dos grãos sem torrefação, possui
propriedades emolientes, hidratantes e de proteção contra radiação solar. Desta forma, este
trabalho teve como objetivo desenvolver formulações cosméticas estáveis contendo óleo de
café e avaliar o potencial fotoprotetor destas. Para isso foram avaliadas diversas combinações
de matérias-primas para elaboração de formulação em cremes e géis-cremes das quais foram
selecionadas as mais estáveis, por meio de testes de centrifugação, determinação do pH e
avaliação organoléptica, para avaliação do comportamento reológico e da presença de cristais
líquidos durante 90 dias de armazenamento. As formulações a base de álcool cethearyl
alcohol e ceteareth-20 foram as mais estáveis e que apresentaram maior FPS pelos métodos
espectrofotométricos de avaliação do fator de proteção solar sendo que as formulações
contendo 5 e 10% de óleo foram as melhores na otimização destes dois parâmetros. Estas
formulações foram então aplicadas no dorso de animais de experimentação diariamente
durante 5 dias e, após este período de tratamento, os animais foram irradiados. No local de
aplicação das formulações foram realizadas medidas de biofísica da pele, pelas quais pôde se
observar uma menor perda transepidérmica de água para as formulações contendo óleo de
café. Além disso, o número de células de queimadura solar contados por análise histológica
foi significativamente menor para as formulações contendo filtro e óleo de café em relação à
pele sem tratamento, indicando que o óleo de café foi capaz de proteger as células da
epiderme contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta. Tal efeito protetor pode ser
devido, não somente à alta concentração de materiais insaponificáveis que conseguem
absorver a radiação UV-B, mas também, à alta concentração de ácidos graxos essenciais que
podem auxiliar na reposição, equilíbrio e manutenção da barreira cutânea. Além de ensaios
para avaliar a eficácia fotoprotetora “in vitro” e “in vivo”, foram também realizados ensaios
de toxicidade “in vitro” em Artemia salina, redução do MTT em cultura de queratinócitos e
testes clínicos em voluntários, os quais mostraram que o óleo de café e as formulações
desenvolvidas não apresentaram toxicidade e irritabilidade dérmica nas concentrações e
condições de estudo. Por fim, no que concerne à avaliação sensorial, foram realizados dois
painéis sensoriais, em Portugal e no Brasil. Em ambos os locais, maioria das voluntárias
percebeu a pele macia e hidratada após a aplicação destas formulações. Ainda nesse sentido,
em Lisboa, a maioria das voluntárias percebeu um filme oleoso deixado na pele, o que pode
ser um efeito positivo, considerando o uso das formulações em países de clima frio e para pele
seca. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as formulações desenvolvidas
foram estáveis, seguras e eficazes tanto para o equilíbrio e manutenção da barreira cutânea
quanto para proteção da pele contra radiação ultravioleta, indicando que o óleo de café
destaca-se dentre os ingredientes cosméticos utilizados em produtos hidratantes e
fotoprotetores por possuir propriedades multifuncionais extremamente importantes e
requeridas para a indústria e os consumidores como hidratação, melhora da barreira cutânea e
potencial fotoprotetor.
Palavras-chave: Coffea arabica, fotoproteção, toxicidade, cosméticos, sensorial

ABSTRACT
WAGEMAKER, T.A.L. Application of green coffee oil in cosmetic formulations:
evaluation of stability and photoprotective efficacy. 99f. Thesis (Doutoral). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
Coffee oil is a mixture of lipophilic ingredients rich in essential fatty acids, mainly linoleic
acid. Due to its rich composition and high unsaponifiable matter content, the coffee oil
extracted from unroasted coffee beans presents important cosmetic properties such as
emolliency, moisturizing and UVB radiation protective effects. Thus, the aim of this study
was to develop stable cosmetic formulations containing coffee oil and to evaluate their safety
and photoprotective efficacy. For this, several combinations of cosmetic raw materials were
used to prepare emulsions and gel creams. The formulations that did not suffer phase
separation in centrifugation tests and did not present changes in pH and organoleptic
characteristics, were chosen for evaluation of rheological behavior and liquid crystal presence
during 90 days. The formulations composed by cethearyl alcohol and ceteareth-20 were the
most stable and presented the highest sun protection factor (SPF). The formulations
containing 5 and 10% of coffee oil optimized these two parameters: stability and SPF. The
formulations containing coffee oil and the vehicle were applied on the dorsum of the animals
once a day for 5 days as a treatment. After this period, the animals were irradiated. On the
irradiated local, transepidermal water loss measurements were lower on the region where the
formulations containing coffee oil were applied. The sunburn cells number analyzed by
histological tests was also significantly lower for the groups treated with coffee oil
formulations comparing to the untreated group which indicates that the coffee oil was able to
protect the epidermis against the deleterious effects of UV radiation. This photoprotective
effect could be due to as high amount of unsaponifiable matter that are able to absorb UVB
radiation as high concentration of essential fatty acids that can help in recovering, balance
and keeping of skin barrier. In terms of safety assays, the brine shrimp, MTT reduction in
keratinocyte cell culture and clinical assays showed that the developed formulations are
devoid of considerable toxicity in these experimental conditions. Finally, the sensory
properties evaluation were performed using two panels: one in Portugal and other in Brazil.
The majority of volunteers perceived smooth and moisturized skin after applying coffee oil
formulations in both countries. In Lisbon, the majority of volunteers also perceived an oily
film on skin, which can be a positive effect taking into account the use of developed
formulations in cold countries and dry skin. Thus, we concluded that the developed
formulations were stable, safe and showed efficacy in keeping the cutaneous barrier balance
as well as protecting the skin against UV radiation effects. This indicates that the coffee oil
highlights among the cosmetic ingredients used in moisturizers and sunscreens due to its
multifunctional important and desirable properties for cosmetic industry and consumers such
as: hydration, skin barrier improvement and photoprotective effects. This indicates that the
coffee oil is a multifunctional active ingredient and has desirable properties for cosmetic
industry and consumers such as: emollience, hydration, skin barrier improvement and
photoprotective effects.

Keywords: Coffea arabica, photoprotection, toxicity, cosmetics, sensorial

1. Introdução
O uso de plantas em cosméticos tem se intensificado nos últimos anos devido ao seu
forte apelo comercial. Exemplo disso são os óleos vegetais que, além de serem produtos
naturais, apresentam várias propriedades num só ativo cosmético e efeitos sinérgicos que,
podem contribuir para melhorar as características físico-químicas e biológicas da pele. Desse
modo, aumentam a aceitação do produto pelos consumidores e representam um interessante
nicho de mercado.
Um dos óleos vegetais bastante empregados como ativo ou adjuvante em cosméticos é o
óleo de café. Este é uma complexa mistura de substâncias com predomínio de triglicerídeos
que é extraído dos grãos com ou sem torrefação da espécie Coffea arabica.
Este óleo pode ser obtido por prensagem dos grãos ou por extração a quente utilizando
solventes orgânicos como éter de petróleo e hexano. O óleo de café torrado é utilizado
principalmente como flavorizante enquanto que o óleo de café verde possui propriedades
emolientes e hidratantes sendo, portanto, bastante utilizado na indústria cosmética.
Segundo FOLSTAR (1985), o óleo de café verde é composto de triglicerídeos (75,2%),
ácidos graxos livres (1%), monoésteres de álcoois diterpênicos com ácidos graxos (18,5%),
álcoois diterpênicos (0,4%), ésteres de esteróis com ácidos graxos (3,2%), esteróis (2,2%),
tocoferóis (0,05%), fosfatídeos (0,1 a 0,5%) e derivados de hidroxitriptamina que
correspondem às ceras dos grãos (0,8%).
De acordo com WAGEMAKER et al. (2011) os principais ácidos graxos encontrados
no óleo de café são o ácido linoléico (46,3 g/100g) e o ácido palmítico (30,2 g/100g). O ácido
linoléico é, segundo FOSTER, HARDY e ALANY (2010), capaz de promover alívio de
eczemas e possui propriedades terapêuticas inclusive de cura de dermatites.
O óleo de café possui ainda a capacidade de absorver a radiação solar ultravioleta entre
os comprimentos de onda de 280 e 320 nm (GROLLIER e PLESSIS, 1988) e, sendo assim,
poderia aumentar o potencial de fotoproteção de formulações cosméticas com esta finalidade.
Além disso, apresenta a vantagem de ser um produto natural que poderia reduzir o número
e/ou quantidade de filtros artificiais na formulação.
Atualmente existe uma crescente demanda pela utilização de matérias-primas de origem
natural na fabricação de produtos cosméticos inclusive em relação a produtos que visam
promover a proteção da pele contra radiação solar.
Seguindo essa tendência, o óleo de café pode fornecer substâncias de grande interesse
para a indústria cosmética como: a cera que recobre o grão, a qual é fonte de antioxidantes e

da qual pode se separar a molécula de serotonina; ácidos graxos cujo principal é o ácido
linoléico e substâncias capazes de absorver a radiação UVB.
Além disso, para se desenvolver um produto cosmético deve se ter em mente quatro
premissas: a) estabilidade, b) eficácia, c) segurança e d) sensorial. Nesse sentido, este trabalho
apresenta por meio de métodos de avaliação da estabilidade física e comportamento reológico
das formulações, da eficácia na proteção da pele irradiada e não-irradiada, da segurança da
aplicação tópica das formulações desenvolvidas e de suas propriedades sensoriais, um
panorama da viabilidade técnico/científica da aplicação do óleo de café em fotoproteores
completando os quatro parâmetros necessários para a produção de produtos cosméticos.

2. Conclusões
De acordo com os resultados obtidos nas condições de estudo, foi possível concluir que:
•

Dentre as formulações avaliadas no presente estudo as formulações a base de álcool
cetearíllico e cetearete-20 foram as que se mostraram mais estáveis mesmo após 90
dias de armazenamento;

•

Dentre as concentrações de óleo de café avaliadas, 5 e 10% de óleo de café foram
as que mantiveram maior estabilidade e proporcionaram maior proteção da função
barreira da pele nos ensaios pré-clínico “in vivo”;

•

As formulações contendo óleo de café apresentaram baixos FPS pelos métodos “in
vitro”, porém os experimentos pré-clínicos “in vivo” mostraram menor número de
células apoptóticas indicando que o óleo de café poderia proteger a pele dos danos
causados pela radiação ultravioleta.

•

As formulações selecionadas, quando submetidas a testes “in vitro” de toxicidade e
“in vivo” de compatibilidade cutânea, mostraram ser seguras para aplicação tópica.

•

As formulações contendo óleo de café foram melhor avaliadas na análise sensorial
quando comparadas à formulação sem óleo, principalmente em relação à percepção
de pele macia e hidratada após a aplicação das referidas formulações;

•

O óleo de se destaca como um ingrediente único para aplicação formulações
fotoprotetoras pois, mostrou nas condições do presente estudo, em função da sua
rica composição, em função de sua rica composição e, de acordo com os resultados
obtidos no presente estudo, apresenta propriedades de grande interesse para a área
de Pesquisa & Desenvolvimento de cosméticos tais como: proteção, hidratação,

manutenção e melhora da barreira cutânea e aumento significativo das atividades
antioxidantes e fotoprotetoras das formulações.
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