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1. RESUMO   

A finalidade desse trabalho foi a de se desenvolver uma formulação cosmética 

contendo extratos de C.sylvestris e Própolis, combinados ou não. Para tanto, foram 

avaliados parâmetros de qualidade tanto da droga vegetal como da própolis, dos 

respectivos extratos e das combinações C1A e C1B. Ficou comprovada a veracidade 

da C.sylvestris, sendo que na triagem fitoquímica evidenciou-se a presença de 

alcaloides, fenóis, flavonoides e saponinas. Todos os parâmetros de qualidade estão 

dentro do preconizado pela legislação, os teores de fenóis, flavonoides e da atividade 

antioxidante mostram que tanto os extratos individuais, como os combinados, são 

promissores para o desenvolvimento de produtos cosméticos. A análise por HPLC 

mostrou os picos característicos de marcadores da própolis e da C.sylvestris. Esse 

estudo demonstra a importância do controle de qualidade para se ter confiabilidade 

nos produtos naturais estudados para desenvolvimentos futuros.  

 

2. INTRODUÇÃO  

A Casearia sylvestris (C. sylvestris) é vastamente utilizada na medicina popular 

da América Latina, sendo de aplicação diversa, principalmente em comunidades 

indígenas. O uso dessa planta é descrito como cicatrizante para doenças da pele 

(HOWARD,1989; USDA, 2004) anestésico tópico, antidiarreico, antiespasmódico, 

antihemorrágico, antimicrobiano, antiofídico, antirreumático, antisséptico, 

antiulcerogênico, antioxidante, anti-inflamatório, calmante, depurativo do sangue, 

diurético, estimulante da circulação e fungicida (Antinarelli et al., 2015). A ação anti-

inflamatória e antioxidante da C.sylvestris foi relatada por Albano et al., 2013.  

A própolis é uma resina produzida pelas abelhas A.mellifera, apresenta vários 

compostos de interesse farmacêutico, sendo estes os ácidos cafeoilquínicos, os 

prenilados e flavonoides, com atividades antioxidante, antimicrobiana e antitumoral, 

entre outras (Veiga et al., 2017).  

 

3. OBJETIVOS  

O presente trabalho teve como objetivos analisar os parâmetros físico -

químicos, tais como, sólidos solúveis, fenóis, flavonoides e atividade antioxidante de 

duas preparações a base de guaçatonga e própolis (extraídas juntas e separadas) 

com a finalidade de se desenvolver uma formulação cosmética a posteriori. 

 



4. METODOLOGIA   

Obtenção do material: Foi utilizada droga vegetal de guaçatonga, adquirida em 

feira livre na cidade de Peruíbe SP, identificada, em sua embalagem, como Casearia 

sylvestris Sw, sem número de lote. A própolis bruta foi cedida pela empresa Apis 

Brasil-SP, proveniente de Minas Gerais (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1- Droga vegetal de guaçatonga (C.sylvestris) (A) e própolis bruta. 

Fonte: (A) Chá e Cia. (B) Apis Brasil (www.apisbrasil.com.br).  

 

 Os extratos de C.sylvestris e própolis foram obtidos através de extração em 

soxhlet com etanol 70%. O extrato de própolis e C.sylvestris (juntos) foi obtido da 

mesma maneira. A droga vegetal de C.sylvestris foi analisada quanto às 

características macroscópicas, organolépticas e triagem fitoquímica, entre outras 

(Farm. Bras., 2010). Tanto a própolis como a C.sylvestris foram analisadas quanto ao 

conteúdo de cinzas, cera, fenóis e flavonoides totais, de acordo com a literatura 

(Brasil, 2001; Farm.Bras., 2010). A atividade antioxidante e o perfil por HPLC foram 

avaliados (Da Silva Veiga et al., 2017).    

 

5. DESENVOLVIMENTO   

 Os extratos hidroalcoólicos da C.sylvestris e da própolis foram obtidos 

individualmente em soxhlet (aproximadamente 20 mL a 1%) e juntados (denominados 

de pós-mistura, C1A). No outro experimento, 4,0g de própolis e 3,5g de C.sylvestris 

foram misturados, colocados no soxhlet e extraídos juntamente, denominado de pré-

mistura (C1B). Foi determinado o teor de sólidos solúveis do extrato final, em ambos 

os casos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Na análise das características organolépticas da droga vegetal, ficou 

comprovado que se tratava da C.sylvestris. A Tabela 1 mostra os resultados das 

análises de controle de qualidade da C.sylvestris e da própolis. 
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Tabela 1 – Análises de controle de qualidade da C.sylvestris e da própolis. 

Teste C.sylvestris  Própolis 

 Média DP Média DP 

Determinação do teor de cinzas totais (%) 8,915 0,089 3,67 0,12 

Perda por dessecação em estufa (%) 13,509 0,320 NR - 

Determinação da perda por dessecação 
em balança de infravermelho (%) 

7,437 0,016 NR - 

Cera (%) NR - 8,21 - 

*Testes realizados em triplicata. DP é o desvio padrão. NR, não realizado. 

A triagem fitoquímica mostrou a presença de alcaloides, fenóis, flavonoides e 

saponinas na C.sylvestris. O teor de sólidos solúveis do extrato de propólis foi de 3,02 

± 0,06%, do C1A de 1,21 ± 0,13% e do C1B de 1,62 ± 0,05%. A Tabela 2 mostra o 

teor de fenóis, flavonoides e atividade antioxidante das amostras. 

 

Tabela 2 – Análises de controle de qualidade dos extratos de C.sylvestris, da própolis, C1A e C1B. 

Teste C.sylvestris  Própolis C1A C1B 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Fenóis totais (%) 4,95 0,55 7,75 0,13 8,67 0,61 8,86 0,56 

Flavonoides totais (%) 3,56 0,31 3,02 0,16 0,59 0,71 2,01 0,16 

Atividade antioxidante CE 

50 (DPPH 0,17µM) 
3,49 0,26 18,04 0,32 4,47 0,10 32,20 0,50 

*Testes realizados em triplicata. DP é o desvio padrão.  

 A análise por HPLC mostrou os picos característicos para a própolis e para a 

C.sylvestris, sendo compostos fenólicos. Esse trabalho mostrou a importância do 

controle de qualidade de matérias primas naturais para o desenvolvimento de 

produtos. 
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