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RESUMO 

O tema sustentabilidade se trata de assunto importante e relevante da atualidade. A 

busca por inovações sustentáveis e produtos que provoquem menor impacto ao meio 

ambiente e à saúde tem sido uma preocupação constante. A indústria cosmética 

utiliza inúmeras substâncias químicas em seus produtos e processos, muitas resultam 

em grande impacto ambiental. Neste universo, ganha espaço a tendência minimalista 

de reduzir o número de ingredientes e processos na produção de cosméticos. O 

objetivo deste estudo consistiu-se no desenvolvimento e avaliação das propriedades 

físico-químicas e sensoriais de um hidratante corporal formulado com o mínimo de 

ingredientes e óleo essencial de lírio do brejo como ativo refrescante. Também teve 

como propósito verificar a aceitação do produto através de avaliação sensorial. As 

amostras foram analisadas quanto ao aspecto, cor, odor, pH e avaliação 

microbiológica. Foi possível formular loção hidratante com apenas oito ingredientes. 

O produto permaneceu dentro dos critérios de qualidade estabelecidos para um 

hidratante corporal. Os resultados da análise sensorial, demonstraram boa aceitação 

entre os avaliadores. A produção de um hidratante sob o conceito minimalista 

oportunizou inovação dentro do segmento cosmético e alternativa ao uso demasiado 

de ingredientes potencialmente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Para 

desenvolver o produto foi necessário não apenas inciativa e conhecimento, mas 

também quebra de paradigmas, pois para a aceitação do mesmo, exige-se abrir mão 

de apelos estéticos em prol do meio ambiente, visando à sustentabilidade, criando 

assim uma nova tendência de consumidores. A loção hidratante desenvolvida neste 

estudo não se trata de um novo produto, mas sim de uma proposta para reformulação 

de conceitos. O desafio maior, no entanto, está em garantir a produtividade, utilizar 

matérias-primas e energia sem prejudicar o meio ambiente e a qualidade de vida dos 

seres vivos, minimizar resíduos diminuindo a geração de lixo, enfim, o desafio está 

em crescer e manter-se sustentável, complementando este estudo, sem deixar de 

cuidar da beleza.  
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INTRODUÇÃO  

  Nas últimas décadas o tema sustentabilidade ganhou importância nas 

discussões empresariais devido a uma série de contingências que têm afetado o 

planeta e, consequentemente, a vida das pessoas. Algumas empresas buscam 



 

soluções para mitigar os efeitos negativos de suas ações ao meio ambiente, por 

inovações sustentáveis1, percebidas tanto no método de produção, quanto na criação 

e desenvolvimento de produtos que provoquem menor impacto ao meio ambiente. 

Adicionalmente, os consumidores preocupados com o destino do planeta buscam 

produtos ou serviços de empresas que compactuam dessa preocupação. Segundo 

Demajorovic2, os problemas ambientais gerados pelas indústrias, representam 

grandes desafios a serem solucionados. O emprego de insumos de origem natural, 

por exemplo, tem crescido não só pelo avanço na investigação científica, mas também 

pelas reais vantagens na aplicação de produtos vegetais relativamente a alguns 

produtos sintéticos. A sociedade vem exigindo a adoção de tecnologias de produção 

econômicas, ecológicas e seguras, que por sua vez, requerem um enorme esforço 

por parte dos investigadores na pesquisa de compostos distintos, naturais e 

competitivos3-5. Os consumidores tem se tornado cada vez mais exigentes e 

criteriosos com a qualidade dos produtos que utilizam. É crescente a preocupação em 

fazer uso de produtos menos agressivos, principalmente os de origem natural6.  

A palavra minimalismo reporta-se a um conjunto de movimentos artísticos e 

culturais que percorreram vários momentos do século XX, manifestos através de seus 

fundamentais elementos, especialmente nas artes visuais, no design e na música. Os 

minimalistas produzem objetos simples em sinônimo de sofisticação7. Na área 

cosmética ainda não há um conceito totalmente definido para o minimalismo, 

entretanto, propagandas sobre os benefícios dos cosméticos minimalistas já são 

veiculadas em revistas e mídias que abordam beleza8-10. 

Outro movimento que cresce é a campanha por cosméticos seguros e eco 

amigáveis que defende a redução do uso de ingredientes químicos nas fórmulas dos 

produtos de beleza e a maior presença de matérias-primas orgânicas nos mesmos6, 

11-14. Dentre os cosméticos mais difundidos no mercado da beleza estão os hidratantes 

usados principalmente como preventivos na xerodermia, no envelhecimento cutâneo 

e demais disfunções da pele4. Os hidratantes são capazes de restabelecer o conteúdo 

hídrico da pele desidratada além de proteger e proporcionar as condições necessárias 

à recuperação das suas propriedades naturais4,15-16. Para garantir seus efeitos, os 

hidratantes são formulados com uma grande gama de ingredientes a fim de 

proporcionar a hidratação da pele, aumentar a estabilidade do produto e também 

favorecer aceitação entre os consumidores4,17. Em muitos casos, um hidratante 



 

poderá apresentar mais de trinta ingredientes sem considerar a composição complexa 

da fragrância utilizada na formulação.   

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver hidratante corporal com um sistema 

emulsionante tecnológico concebido sob o conceito minimalista, derivado do óleo de 

oliva. Avaliar o efeito do uso do óleo essencial do lírio do brejo, uma planta exótica 

invasora adaptada, pouco explorada como ingrediente cosmético. Utilizar 

componentes com mínimo potencial de gerar resíduos poluentes e afetar 

negativamente a saúde do consumidor. Determinar as propriedades físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais do produto desenvolvido a fim de avaliar se as fórmulas 

preparadas com menos ingredientes são bem aceitas entre os consumidores 

potenciais. A relevância deste trabalho se deve ao fato de ser um assunto transversal 

que aborda sustentabilidade, saúde e beleza. Sustentabilidade uma vez que as 

formulações propostas apresentam ingredientes biodegradáveis, originados de fontes 

renováveis e que não agridem o meio ambiente. Saúde por levantar importantes 

questões referentes xerodermia, ofertando novos produtos para melhora do quadro 

da pele seca, formulados com ingredientes aprovados pelas certificadoras de produtos 

orgânicos e que oferecem menos riscos à saúde. Beleza, uma vez que os produtos 

desenvolvidos podem auxiliar na recuperação da pele desidratada.   

 

METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo experimental com abordagem quantitativa e qualitativa 

baseado na proposta de Carrara et al.18. A loção hidratante foi produzida conforme 

Tabela 1, através da técnica de emulsificação por inversão de fases, como descrito 

em Ferreira e Brandão17. As matérias-primas foram denominadas de acordo com 

International Nomenclature Cosmetics Ingredients (INCI). Foram preparadas duas 

fórmulas para comparação do efeito da adição do óleo essencial lírio do brejo como 

ingrediente natural. Após produção foram realizados testes para determinação das 

propriedades físico-químicas, microbiológicas e avaliação da aceitabilidade sensorial. 

A Formulação 1 (F1) foi composta por: Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate (5,0%); 

Cetyl Palmitate (and) Sorbitan Palmitate Olivate (1,0%); Tocopheryl Acetate (0,5%); 

Citric acid (0,1%); Glycerin (5,0%); Phenoxyethanoland CaprylylGlycol (0,5%); Aqua 

quantidade suficiente para 100%. A Formulação 2 (F2) foi composta pelos mesmos 



 

ingredientes da F1 acrescida de 2,0% de óleo essencial lírio do brejo (Hedychium 

coronarium J. Konig).   

 

DESENVOLVIMENTO 

Análise físico-química  

As preparações foram avaliadas quanto as propriedades organolépticas como 

aspecto, cor, odor, tato. Determinação do pH, homogeneidade por centrifugação. Os 

estudos foram conduzidos de acordo com o Guia de Estabilidade de Produtos 

Cosméticos19, Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos20 e protocolo 

para ensaios físico-químicos de estabilidade de fitocosméticos21.  

 

Análise Microbiológica 

As preparações foram avaliadas quanto a presença de coliformes fecais; 

coliformes totais; contagem de fungos (bolores); contagem de fungos (leveduras); 

contagem total de microrganismos aeróbios viáveis (bactérias); Pseudomonas 

aeruginosa; Staphylococcus aureus. Os testes foram conduzidos de acordo com o 

Guia-ABC e Farmacopeia Brasileira22,23.  

 

Avaliação Sensorial  

 O estudo foi adaptado conforme protocolos para avaliação sensorial descritos 

em IAL24 e Issac et al.25, o mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Francisco sob o CAAE N. 89700018.0.0000.5514. A avaliação dos 

produtos foi realizada por amostra de conveniência composta por 30 julgadores não 

treinados, sem restrição quanto ao tipo de pele e consumidores de cosméticos 

hidratantes. Foram observados os atributos como intensidade, agradabilidade e 

familiaridade do odor, através de escala hedônica estruturada de 7 pontos.  Para 

avaliação da cor, aparência, textura e aceitação global também foi empregada escala 

hedônica estruturada de 7 pontos.  Na avaliação da espalhabilidade, toque, sensação 

durante o uso e após aplicação, foi utilizada escala de intensidade de 5 pontos. Uma 

prova para percepções desencadeadas pelo odor foi realizada a partir da descrição 

livre onde os participantes puderam expressar a experiência olfativa com o produto. 

Os resultados foram avaliados estatisticamente por média, desvio-padrão e 

frequência. O Índice de Aceitabilidade (IA) foi caculado conforme proposto por 

Dutcosky26. Valores de IA superiores que 70% são considerados satisfatórios. Os 



 

resultados foram analisados por Teste t-Student e nível de significância de 5 % 

(p<0.05) utilizando programa INSTAT, GraphPad. Graphpad software, 2000.  

 

RESULTADOS 

  Durante o processo de criação do hidratante corporal e, levando em 

consideração a proposta minimalista eco-amigável, buscou-se utilizar ingredientes a 

partir dos princípios da química verde e que seguem normas de qualidade e 

sustentabilidade estabelecidas por agências certificadoras capazes de garantir, ao 

consumidor final, os princípios orgânicos dos produtos adquiridos. O Cetearyl Olivate, 

Sorbitan Olivate trata-se de um emulsionante não iônico formado pela combinação de 

ácidos graxos derivados do óleo de oliva, quimicamente similares à composição de 

lipídeos da superfície da pele. O ingrediente facilita o desenvolvimento de emulsões e 

possibilita também a redução de componentes da formulação com aumento do 

desempenho sensorial e estabilidade27. A cera vegetal Cetyl Palmitate (and) Sorbitan 

Palmitate Olivate foi empregada com objetivo de estabilizar a fase oleosa. Para evitar 

possível oxidação dos óleos vegetais, foi usado o acetato de tocoferol como 

antioxidante e o ácido cítrico como agente sequestrante27. O sistema conservante foi 

composto por Phenoxyethanol and Caprylyl Glycol, a fim de se prolongar o período de 

estabilidade da formulação. A água foi utilizada como fase aquosa para completar a 

preparação27. Adicionalmente a glicerina foi empregada como umectante por 

contribuir sinergicamente com o efeito hidratante4.  

 Neste estudo foi utilizado o óleo essencial lírio do brejo como ingrediente 

natural. Conhecido como Hedychium coronarium J. Konig, da família Zingiberaceae, 

o lírio do brejo trata-se de uma planta com flores brancas peculiares da espécie 

Zingiberaceae, família reconhecida por seus rizomas que crescem horizontalmente. 

Tanto as folhas como rizomas possuem características aromáticas28. Carrara et al.18 

ressalta que o interesse pelo lírio do brejo se deve ao fato do mesmo não ter sido 

estudado para obtenção de ativos naturais destinados à produção de cosméticos. Por 

se tratar de uma planta exótica invasora adaptada, sua utilização como matéria-prima 

aplicada a cosméticos se constitui numa ação ecológica que agrega valor a um 

espécime tido como praga aos ecossistemas aquáticos e terrestres das regiões em 

que é encontrada. No Brasil, é comum em zonas litorâneas e lugares brejosos com 

temperatura elevada, sendo planta muito usada para ornamentação de lagos e 

espelhos d’água29. A família Zingiberaceae também é conhecida pelo seu valor 



 

medicinal, cosmético, alimentar além do uso na perfumaria30, apresenta atividade 

antioxidante e antimicrobiana, dentre outras31.  

Os resultados dos ensaios físicos químicos e microbiológicos e demonstram 

que tanto F1 como F2 mantiveram-se dentro dos parâmetros de qualidade desejados 

para hidratantes corporais. As emulsões permaneceram com aspecto viscoso; 

homogêneo; sem separação de fases; odor característico; pH entre 6,4 a 6,5; 

ausência de coliformes fecais, coliformes totais, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus; contagem de fungos (bolores e leveduras) menor que o limite 

de quantificação; contagem total de microrganismos aeróbios viáveis (bactérias) 

menor que o limite de quantificação.  

A análise sensorial pode ser utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar 

as reações dos consumidores em relação às características dos produtos25. 

Participaram da análise 30 julgadores não treinados, idade entre 18 a 45 anos, 70% 

do gênero feminino e 30% do gênero masculino. Os resultados, demonstraram boa 

aceitação com IA de 72,4% a 80,5% para F2. As maiores pontuações foram 

observadas para F2 inferindo que a presença do óleo essencial pode provocar 

mudança na sensação causada pelo produto durante o uso, principalmente no efeito 

refrescante. Dados da composição química do OE também confirmam suas 

propriedades refrescantes32, dentre outras.  

As características do odor emanado pelo óleo essencial lírio do brejo também 

foram exploradas. A amostra F2, acrescida de óleo essencial lírio do brejo, 

demonstrou maior intensidade de odor comparada com a amostra F1, sem óleo 

essencial, neste caso, apresentando resultados estatisticamente significativos. O 

mesmo aconteceu com a avaliação da agradabilidade e familiaridade.  

Campos33 e Engen34 definem que um odor é considerado agradável ou 

desagradável devido à valência emocional das experiências que foram associadas à 

percepção olfativa. Na descrição livre das percepções desencadeadas na experiência 

com a fórmula F2, foram computadas 153 palavras prevalecendo a descrição de 

percepções agradáveis (50,3%) como: espiritualidade, harmonia, alegria, paz e 

prazer; em menor proporção (5,3%), percepções desagradáveis: como ansiedade, 

palpitação e inquietação. Outras palavras descritas (44,5%) foram agrupadas como 

memória olfativa sendo as mais frequentes: campo, mato, repelente (Figura 2). Esta 

constatação vai ao encontro da complexidade química do óleo essencial lírio do brejo 

que apresenta os seguintes compostos majoritários: cineol 36% (óxido monoterpeno); 



 

β-pineno 35%; α-pineno 12% (hidrocarboneto monoterpeno), responsáveis pelo odor 

característico relatado pelos participantes do estudo e efeito refrescante32.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi possível formular loção hidratante com apenas oito ingredientes. O produto 

permaneceu dentro dos critérios de qualidade estabelecidos para um hidratante 

corporal. Os resultados da análise sensorial demonstraram boa aceitação entre os 

avaliadores sendo mais frequente a descrição do efeito refrescante. Para fins de 

registro, estudos adicionais podem ser realizados como segurança, eficácia hidratante 

e estabilidade acelerada e de longa duração.  A produção de um hidratante sob o 

conceito minimalista oportunizou inovação dentro do segmento cosmético e 

alternativa ao uso demasiado de ingredientes potencialmente prejudiciais ao meio 

ambiente e à saúde.  
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