
 

 

        
 

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 
 

 
 
 

 
 

     Introdução 

 Nas cordilheiras dos Andes, onde o ar é puro e 

a natureza mostra-se exuberante e bela, cresce um 

arbusto exótico e silvestre conhecido pelos habitantes 

locais por Rosa Mosqueta.  Essa espécie de planta, 

cujo nome botânico é Rosa aff. Rubiginosa L., é 

também conhecida como rosa silvestre, rosa montés, 

rosa coral, jampi rosa ou rosa canina. Originária da 

Europa, na região do Mediterrâneo, foi trazida à 

America durante a conquista como plantas ornamentais, junto com outras variedades da 

mesma família, onde se difundiu de forma bastante ostensiva e suntuosa na região que vai 

do sul dos Andes no Chile até a região da Patagônia na Argentina.  Nos Estados Unidos é 

encontrada na região do meio-oeste, Estados de Missouri, Wyoming e Nebraska. 

 

 



 

 

 
     Descrição 

A Rosa Mosqueta é um arbusto que cresce em regiões de clima frio, seco e com 

precipitações superiores a 600mm no ano, tanto em solos pobres como nos cultiváveis, em 

planícies e montanhas de pouca altitude. Seus talos e ramos estão cobertos de espinhos e 

suas flores são brancas e rosadas, às vezes com pigmentação amarela, com 3 a 6cm de 

diâmetro, dispostas em cachos de 7 a 15 unidades. Suas folhas são compostas, de forma 

elíptica, de um verde claro intenso. Apresentam 5 sépalas e 5 pétalas e numerosos estames. 

Quando suas pétalas caem, a planta produz um fruto na forma ovolóide, de 1,5 a 2,5cm de 

diâmetro, de cor vermelha alaranjada, apresentando externamente uma casca com 1 a 3mm 

de espessura.  

Do fruto da Rosa Mosqueta se extrai a casca, que é rica em vitamina C, razão pela qual 

é utilizada para preparar uma infusão ou chá que é muito saudável para o fortalecimento do 

sistema imunológico humano. Como resultado de secar o fruto em fornos ou câmaras de 

secagem e moê-las há a separação das sementes, pelos ou espinhas.  

A casca contém em seu interior 15 a 20 sementes, nas quais é obtido por extração ou 

prensagem um rico óleo transparente de cor amarelo- avermelhado. 

 

Extração do Óleo de Rosa Mosqueta: 

Para se obter um óleo de excelente qualidade é necessário fazer uma boa seleção das 

sementes de Rosa Mosqueta. É importante obter sementes com baixa umidade e de boa 

qualidade, para conseguir um alto rendimento do óleo. 

As sementes de Rosa Mosqueta previamente selecionadas são laminadas e 

descascadas. Depois são transferidas para um extrator, onde o solvente hexano passa e 

circula através delas. O solvente dissolve e extrai o óleo presente nas sementes. A solução de 

óleo e solvente (miscela) é acumulado em tanques que são bombeadas para o equipamento 

de destilação sob alto vácuo, onde o solvente (hexano) é evaporado e o Óleo de Rosa 

Mosqueta é obtido. 



 

 

O processo de refinação consiste basicamente das seguintes etapas: 

 Degomagem: São eliminadas as gomas e mucilagens, que consistem de 

fosfolipídeos e outros lipídeos polares hidratáveis. A clorofila e carbohidratos são 

parcialmente eliminados também.  

 Neutralização: Elimina os ácidos graxos livres.  

 Winterização: O óleo é submetido à baixa temperatura para eliminar ceras, 

resinas e ácidos graxos de alto ponto de fusão.  

 Desodorização: O óleo é submetido a alto vácuo em contra corrente com o vapor 

aquecido a altas temperaturas, sendo que os componentes mais voláteis responsáveis pelo 

odor, ácidos graxos livres, peróxidos, produtos de decomposição, aldeídos e micotoxinas são 

eliminados e extraídos.  

  Ao óleo refinado assim obtido é adicionado vitamina E (Tocoferol) como 

agente antioxidante. Sendo depois envasado em tambores, sob atmosfera de nitrogênio, para 

proporcionar melhor estabilidade em estoque. 

 

 

     Propriedades 

O Óleo de Rosa Mosqueta se destaca entre os demais óleos por ser um dos 

regeneradores dérmicos mais poderosos. Possui quase 80% de ácidos graxos poli-

insaturados, chamados também de ácidos graxos essenciais, 

e tretinoína.  

 Estes ácidos são essenciais para a regeneração da 

membrana celular e os tecidos de renovação da pele. Ajuda 

a prevenir e reduzir o envelhecimento prematuro da pele. 

Também reduz linhas de expressão, como ao redor dos 

olhos e estrias. Também tem um efeito benéfico sobre a 

pele seca e opaca, enrugada ou danificado pelo sol. Os 

ácidos graxos essenciais são aqueles que o organismo não 



 

 

pode sintetizar e, portanto, devem ser obtidos da natureza, em particular do reino vegetal. 

São considerados indispensáveis na síntese de prostaglandinas, proteínas e são responsáveis 

pelo processo de regeneração das células, mecanismo de defesa e processos fisiológicos e 

bioquímicos relacionados à regeneração dos tecidos. Cabe destacar que os ácidos graxos 

essenciais, além de serem requeridos na formação da estrutura das membranas das células 

da epiderme, as suas instaurações conferem propriedade de fluidez, flexibilidade e 

permeabilidade cutânea. Essas características conferem ao Óleo de Rosa Mosqueta um 

produto ideal para o tratamento e regeneração da membrana celular dos tecidos cutâneos. 

Ajuda a prevenir e atenuar o envelhecimento prematuro da pele, diminuindo as linhas de 

expressão, tais como o contorno dos olhos, estrias e rugas superficiais.  

O Óleo de Rosa Mosqueta tem a função de evitar a desidratação da pele, devido à 

presença dos ácidos graxos essenciais que atuam formando uma barreira de 

impermeabilidade que impedem a perda de água transepidérmica (TEWL).   

 Os elementos que compõem o Óleo de Rosa Mosqueta e seus valores são: 

 

Ácido Linoléico 43 a 49% 

Ácido Linolênico 29 a 36% 

Ácido Oléico 13 a 16% 

Ácido Palmítico 3 a 5% 

Ácido Palmitoléico 0,1 a 5% 

Ácido Esteárico 1 a 3% 

 

Outros ácidos graxos como Láurico, Mirístico, Araquídico, Gadoléico e Behênico: entre 

0 e 1%. Além de 0,01 a 0,1% do Ácido Transretinóico. 

 
 

 

 



 

 

     Indicações 

 • O Óleo de Rosa Mosqueta está sendo pesquisado e estudado há vários anos e 

diversas publicações, trabalhos técnicos e patentes mostraram as excepcionais propriedades 

cosméticas e dermatológicas, bem como os seus benefícios nessa e em outras áreas de 

aplicação. Dessa forma, uma patente Indiana muito recente (Jul./2006), diz respeito a uma 

composição contendo óleos essenciais, que tem a função de desinfetar e purificar a água 

contaminada, deixando-a potável, eliminando as bactérias patogênicas gram positivas e gram 

negativas, viroses e outros microorganismos. Nessa composição é usado óleo vegetal 

insaturado, sendo que o óleo de Rosa Mosqueta mostrou-se um eficiente veículo para os 

componentes dessa formulação. 

Uma patente da L’Oreal (Nov./2001), descreve uma máscara facial cosmética, onde o 

Óleo de Rosa Mosqueta entra na composição como um dos princípios ativos da formulação 

para dar firmeza e tonicidade a pele. 

Uma outra patente da L’Oreal (Fev./1997) descreve uma composição cosmética e 

dermatológica capaz de proteger, nutrir, dar firmeza e tenacidade a pele. Sendo que a 

primeira dispersão de lipídeos foi encapsulada em vesículas ou lipossomos, o qual são capazes 

de penetrar e tratar as camadas mais profundas da pele. E a segunda dispersão de lipídeos 

foi encapsulada em vesículas ou lipossomos, o qual são capazes de atuar no estrato córneo, 

na parte mais superficial da pele. O Óleo de Rosa Mosqueta foi utilizado, como um veículo 

riquíssimo em ácidos graxos poliinsaturados, no tratamento e proteção das camadas mais 

profundas da pele.    

A empresa suíça Nestlé publicou uma patente (Ago/1995), cuja formulação é bem 

balanceada em ácidos graxos insaturados, para ser aplicada em formulações cosméticas 

tópicas que sejam efetivas em controlar a perda de água transepidérmica, contribuindo com 

a proteção da barreira da pele.  Nessa composição o Óleo de Rosa Mosqueta participa numa 

concentração bem elevada, para promover a sua atividade biológica de restauração da 

membrana celular e cicatrização.   



 

 

 Uma patente Coreana (Ago./2003) mostra uma composição de creme dental, onde o 

Óleo de Rosa Mosqueta, usado na concentração de 1 a 6%, mostrou-se efetivo contra 

doenças paradental, como gengivite, paradentite, carie, estomatite, provendo resistência a 

abrasão aos dentes e sendo efetivo contra a inflamação da boca. 

A L’Oreal publicou uma patente (Jul./2003), onde o extrato de diversos tipos de 

rosáceas, inclusive a Rosa Mosqueta, possui atividade biológica  em formulação de diversos 

produtos cosméticos, inclusive produtos para o tratamento e prevenção da calvície.  

Em dois trabalhos de pesquisa realizada (1990 e 1994) no Departamento de 

Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Sevilha, Espanha, onde o óleo de 

Rosa Mosqueta foi utilizado numa solução oleosa na concentração de 26% no tratamento de 

10 pacientes com úlceras varicosas e com feridas pós-cirúrgicas, mostrou resultados 

altamente favoráveis na cicatrização e regeneração da pele, sem encontrar nenhum efeito 

secundário. 

Nessa mesma Universidade de Sevilha, na Espanha, o Óleo de Rosa Mosqueta 

mostrou-se eficaz no tratamento da acne em 36 pacientes, sendo que os resultados indicaram 

que foram considerados muito bons em 82,69%, bom em 15,38% e médios ou fracos em 

1,92% de pacientes tratados. 

Na Universidade do Chile (1985), foi estudada e testada a aplicação cosmética de um 

creme de Óleo de Rosa Mosqueta, que mostrou ser eficaz na regeneração dos tecidos em 

pacientes portadores de quelóides, cicatrizes e linhas de envelhecimento prematuro. 

Uma patente registrada no INPI (Out./2006) se refere a um processo de preparação 

de um creme para uso tópico externo a base de Óleo de Rosa Mosqueta, o qual apresenta um 

notável efeito terapêutico na recuperação da epiderme com estrias.   

Na linha de produtos veterinários, o Óleo de Rosa Mosqueta está sendo utilizado com 

grande eficiência em formulações de produtos contra pulgas e carrapatos, sendo que atua 

como cicatrizante e minimiza a irritação causada pelas picadas de insetos. 

Uma patente registrada no INPI (Mar./2004), diz respeito a uma composição 

aromática para animais (aromaterapia), onde entra diversos tipos de óleos vegetais, 



 

 

aromáticos e não aromáticos, sendo que o Óleo de Rosa Mosqueta está citado como um 

princípio ativo que pode ser utilizado nessa composição na forma de banho, diretamente 

sobre o corpo do animal ou difundido pelo ambiente. 

As diversas aplicações e propriedades descritas acima fazem do Óleo de Rosa 

Mosqueta um produto extremamente versátil para ser utilizada pelos formuladores das 

indústrias Cosméticas e Farmacêuticas e Veterinárias, proporcionando a certeza e a 

segurança de se obter um produto eficaz, com inúmeros benefícios cosméticos e 

dermatológicos. 

 

Este óleo é indicado para regeneração cutânea de cicatrizes pós-cirúrgica e melhora 

na nutrição e circulação sanguínea, com consequente eliminação de rugas não profundas da 

pele, recuperando sua textura natural, lubrificação e elasticidade. 

Distribuição de pigmentação, eliminando manchas da pele 

causadas pelo sol ou por envelhecimento.  

 Proporciona excelentes resultados na cicatrização de pele 

afetadas por queimaduras ou danificadas pela radioterapia.  

Produz melhora significativa na sintomatologia em 

pacientes com enfermidades cutâneas como pele ressecada, como 

xerose, psoríase, hiperqueratose, queratose actímica, etc.  

Realiza ações preventivas e corretivas ao 

fotoenvelhecimento por exposição às radiações solares, ativando a 

autogeração de melanina. 

 

  

     Contraindicações 

Não há contraindicações para uso em mulheres grávidas e crianças. Qualquer 

tratamento pós-cirúrgico deve ser tratado com este óleo, uma vez que a ferida é seca, em 

média de 2 meses após a operação. 



 

 

 
     Concentração Recomendada 

Recomendada a utilização de 2 a 10% do Óleo de Rosa Mosqueta nas formulações 

cosméticas e farmacêuticas. 

 Foram detectadas reações cutâneas quanto a exposição à luz solar direta, por isso é 

recomendado usar à noite ou evitar a exposição direta a luz solar. 

 
 

     Farmacotécnica 

Líquido viscoso levemente amarelado, com fraco odor vegetal. 

Insolúvel em água. 
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