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1. RESUMO

Os antioxidantes são compostos químicos que podem prevenir ou

diminuir os danos oxidativos de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos causados

por espécies de oxigênio reativo, que incluem os radicais livres, evitando ou

minimizando, assim, o envelhecimento da pele. Cada vez mais pesquisas

procuram substâncias capazes de ajudar a combater o processo oxidativo e

embora muitos compostos já tenham sua atividade antioxidante avaliada, torna-

se necessário testá-la em seus derivados, como em um produto acabado, pela

sua complexidade. Com isso o trabalho teve como objetivo a comprovação de

substâncias antioxidantes em um Fluído Hidratante Facial, cujo ativo é a

vitamina C (ácido ascórbico).

2. INTRODUÇÃO

O desequilíbrio do mecanismo de defesa antioxidante do organismo

humano tem sido apontando como o principal responsável pelo processo de

envelhecimento.

Antioxidantes são substâncias capazes de diminuir ou bloquear as

reações de oxidação induzidas pelos radicais livres, evitando ou minimizando,

assim, o envelhecimento da pele. Essa defesa antioxidante é constantemente

requerida pela pele, devido sua extensa área e função protetora do organismo

ao meio, ficando muito exposta ao ataque radicalar (SCOTTI et al., 2007;

MARTINI et al., 2011).



Dessa maneira, há uma tendência da indústria cosmética em inovar e

desenvolver novas formulações com ativos que retardam o envelhecimento

cutâneo, onde há estudos permanentes na tentativa de prevenir ou atenuar o

envelhecimento cutâneo por meio de substâncias antioxidantes oferecidas em

produtos cosméticos aos consumidores(SCOTTI et al., 2007; MARTINI et al.,

2011).A indústria de cosméticos vem crescendo em grande parte dos países e

com isso traz pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de

cosméticos oferecendo perspectivas promissoras de carreira para profissionais

com formações variadas, como químicos, farmacêuticos, engenheiros e até

publicitários e comunicadores.

Com o aumento da expectativa de vida, aumenta-se a preocupação

com o envelhecimento (MARTINI et al., 2011). Por esse motivo, produtos que

reduzem os efeitos do tempo têm sido cada vez mais procurados, assim como

tem aumentando o interesse de pesquisadores em estudos das propriedades

antienvelhecimento das substâncias ativas em formulações cosméticas.

Nesse contexto, tornou-se crescente a busca e a validação de

metodologias para a avaliação da atividade antioxidante em matrizes como as

formulações cosméticas. Além disso, nota-se a crescente preocupação da

empresa em comprovar aos seus consumidores, do ponto de vista

rigorosamente científica, por meio de pesquisas e artigos, a eficácia de seus

produtos.

3. OBJETIVOS

Esse trabalho teve como objetivos a determinação e comprovação da

presença de substância ativa com capacidade antioxidante em amostra de um

produto cosmético, assim como a averiguação de sua atividade antioxidante.

Utilizando métodos quantitativos baseando-se no teste de redução do

radical DPPH e qualitativos a partir do teste Poder Redutor (PR) com medidas

visuais de alterações de colorações das soluções das diferentes amostras e,

com medidas espectrofotométricas.



4. METODOLOGIA

* Análise Qualitativa – Teste do poder Redutor realizado com o Fluído

Hidratante Facial com Vitamina C:

Pipetou-se 1,00 mL da amostra de cosmético e transferiu-se a um tubo

de ensaio. Adicionou-se 1,00 mL de solução tampão fosfato pH 6,8 e 1,50 mL

de solução aquosa de ferricianeto de potássio 1 %. Após 30 minutos de

incubação a 50 ºC em estufa acrescentou-se 1,50 mL de ácido tricloroacético

10 %. Centrifugou-se, 3000 rpm por 10 minutos. Em seguida, retirou-se 2,00

mL do sobrenadante e adicionou-se 2,00 mL de água destilada e 0,50 mL de

solução de cloreto férrico 0,1 %.

Para as análises da amostra, fez-se uma solução, que foi chamada de

solução controle, contendo todos os reagentes citados na metodologia,

mantendo-se todas as quantidades mencionadas e procedimento usado para a

solução da amostra, diferindo-se apenas pela ausência da amostra contendo a

substância antioxidante.

Avaliou-se o efeito redutor da amostra de cosmético com medidas

visuais de mudança de coloração da solução. As alterações visuais foram de

soluções amarelas para soluções verdes.

Todos os procedimentos foram realizados em quintuplicatas.

* Análise Quantitativa – Teste de redução do radical DPPH:

Foi preparada uma solução etanólica de DPPH, dissolvendo-se 0,0024 g

de DPPH em um balão volumétrico de 25 mL, completando-se o volume com

etanol. Após a homogeneização, a solução foi transferida para um frasco

âmbar, sob o abrigo de luz. Essa solução foi preparada sempre que houve uma

nova análise e mantida no escuro até o momento das determinações.

Na tentativa de obtenção de soluções totalmente homogeneizadas e

concentradas investigaram-se procedimentos de solubilização do Fluído

Hidratante Facial em etanol, que são detalhadas a seguir:



1) 1000 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

2) 850 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

3) 700 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

4) 550 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

5) 400 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

6) 300 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

7) 200 mL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

8) 150 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

9) 100 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

10) 90 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

11)     80 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

12)     70 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

13)     60 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL;

14)     50 µL de Fluído e completou-se com etanol um balão de 5 mL.

Para a realização do teste de redução do radical DPPH, utilizou-se o

procedimento 14, mostrado anteriormente, como o volume máximo de Fluído

(50 µL) capaz de se solubilizar completamente em etanol e, na sequência,

novas diluições foram realizadas, sendo retiradas alíquotas de 45 µL, 40 µL, 30

µL, 20 µL e 10 µL completando os balões volumétricos de 5 mL com etanol.

A partir dessas soluções etanólicas da amostra cosmética, pipetou-se 3

mL da mesma, juntamente com 1 mL da solução de DPPH preparada

anteriormente.  Essa nova solução, então, foi transferida a uma cubeta de vidro

de 1,0 cm de caminho óptico.

Foram obtidos os espectros de absorbância das diferentes soluções no

comprimento de onda de absorção máxima (λmax) de 517 nm. A periodicidade

das medidas espectrofotométricas inicial era de 15 minutos e após 1 hora, o

monitoramento passava a ser de 30 minutos. Nos intervalos das medições, as

soluções eram mantidas a temperatura ambiente e sob o abrigo de luz. Para a

obtenção dos espectros no visível, usaram-se as respectivas diluições como

branco, sem adição do DPPH.



Preparou-se uma solução etanólica com o padrão de ácido gálico com

as mesmas concentrações de estudo do antioxidante presente na amostra

cosmética, para efeito de comparação. Em seguida, segue-se o mesmo

procedimento feito com a amostra, adicionando-se 3 mL da solução de ácido

gálico em 1 mL de DPPH e realizaram-se as medidas espectrofotométricas

monitoradas no λmax de 517 nm. Foram obtidos espectros no visível de

soluções usando a respectiva solução como branco, sem adição do DPPH.

Para efeito de cálculo, tanto para a amostra quanto para o padrão ácido

gálico, foi usado como controle a solução etanólica de DPPH.

A capacidade de sequestrar radical livre será expressa como percentual

de redução do radical DPPH, ou seja, em função de sua atividade antioxidante

em porcentagem (AA %) e calculado conforme a Equação 1 a seguir:

AA % = ((ADPPH – Aamostra) / ADPPH) x 100                       Equação 1,

onde ADPPH é a absorbância da solução de DPPH e Aamostra é a absorbância da

amostra em solução. A Aamostra é calculada com base na diferença de

absorbância da solução da amostra em teste com seu branco (obtida

automaticamente pelo equipamento).

Todos os procedimentos foram realizados em triplicatas para as

diferentes diluições do produto cosmético e do padrão ácido gálico.

5. RESULTADOS

* Análise Qualitativa – Teste do poder Redutor:

O antioxidante presente na amostra cosmética tem a capacidade de

reduzir o ferro III (na forma de ferricianeto) a ferro II (na forma de ferrocianeto).

Essa propriedade da substância antioxidante foi investigada como forma de

confirmar sua presença no produto analisado.

Em todas as análises realizadas notou-se uma variação da cor da

solução de amarelo para verde.



Fluído Hidratante Facial:

Figura 1 a seguir mostra os tubos de ensaio com a solução controle e o

cosmético Fluído Hidratante utilizado para o teste do poder redutor.

Figura 1. Foto do teste do poder redutor para o Fluído Hidratante Facial. O tubo
de ensaio contendo a solução amarela é a solução controle e o tubo de ensaio
contendo a solução verde é a solução da amostra após a redução do ferro.

O tubo de ensaio à esquerda da estante na Figura 1 mostra a solução

controle nitidamente de cor amarela, característica do ferricianeto (ferro III).

Como não foi adicionada uma alíquota de antioxidante, a solução se manteve

amarelada ao longo do procedimento. Já o tubo à direita na Figura 1 mostra a

cor verde intensa característica da redução do ferro, na forma de ferrocianeto

(ferro II), comprovando, assim, a presença do antioxidante no produto

analisado.

Nos testes utilizando-se o produto cosmético Fluído Hidratante Facial foi

possível avaliar o poder redutor com medidas espectrofotométricas. O espectro

da Figura 2 representa a absorbância do ferro III em torno de 423 nm. Na

sequência, é apresentado na Figura 3 o espectro de uma das replicatas da

amostra, mostrando a absorbância em 700 nm, característico da presença de

ferro II.



Figura 2. Espectro da solução controle com absorbância característica
do ferro III, de cor amarela, com λmax = 423 nm.

Figura 3. Espectro da solução da amostra do Fluído com absorbância
característica do ferro II, de cor verde, com λmax = 700 nm.

A partir das medidas espectrofotométricas do teste do poder redutor da
substância antioxidante foi possível comprovar sua presença no produto
estudado.

* Análise Quantitativa – Teste de redução do radical DPPH:

Para a determinação da atividade antioxidante utilizou-se o teste de

redução do radical DPPH ou método do Radical Livre Estável – DPPH, o qual

se baseia na redução do radical DPPH,o mecanismo da reação entre o DPPH

e o antioxidante dependerá da conformação estrutural da molécula

antioxidante. Sendo assim, o radical DPPH captura hidrogênios mudando



gradualmente sua coloração de violeta para amarelo, passando para sua forma

estável DPPH-H, o que pode ser quantificado espectrofotometricamente devido

ao pico de absorção máxima em torno de 517 nm.

A atividade antioxidante foi avaliada a temperatura ambiente e ao

abrigo da luz, para evitar o risco de degradação das moléculas analisadas.

Além disso, utilizou-se o ácido gálico como padrão de comparação para a

amostra, pois possui atividade antioxidante comprovada, e, portanto, é uma

substância referência. Por esta razão, todas as soluções contendo ácido gálico

foram preparadas utilizando-se a mesma porcentagem, em volume, de

antioxidante em comparação à amostra estudada.

A quantidade de DPPH consumida pelo padrão ácido gálico, pela

vitamina C presente na formulação cosmética é expressa como a porcentagem

de atividade antioxidante (AA %) e foi calculada de acordo com a Equação 1,

apresentada anteriormente.

Os valores obtidos experimentalmente de AA % para o padrão e para

as amostras do Fluído Hidratante encontram-se nas Tabelas 1 e 2,

respectivamente.

Tabela 1. Valores de Atividade Antioxidante (AA %) das soluções de diferentes

concentrações contendo o padrão ácido gálico, para comparação com a amostra

cosmética Fluído Hidratante Facial.

(%) em volume de antioxidante na solução padrão AA %*

1 98,2± 0,1

0,9 97,9 ± 0,1

0,8 97,9 ± 0,1

0,6 97,7 ± 0,1

0,4 96,3± 0,2

0,2 95,7± 0,1

* Valores das médias das triplicatas com seus respectivos desvios padrão.



Tabela 2. Valores de Atividade Antioxidante (AA %) das soluções de diferentes
concentrações de Fluído Hidratante Facial.

(%) em volume de antioxidante na solução da amostra AA %*

1 58,5 ± 0,3

0,9 56,9 ± 1,4

0,8 56,2 ± 0,9

0,6 49,1 ± 0,6

0,4 48,6 ± 0,3

0,2 44,9 ± 3,9

* Valores das médias das triplicatas com seus respectivos desvios padrão.

Em todas as diluições realizadas para a amostra, assim como para o

estudo com o padrão, observou-se a descoloração da cor violeta intensa da

solução etanólica de DPPH, que na presença de atividade considerável contra

radicais livres, promoveu a mudança da cor da solução para amarela. Essa

alteração visual foi detectada espectrofotometricamente em 517 nm e

apresentada em forma de porcentagem de atividade antioxidade (AA %).

6. CONCLUSÃO

A conclusão do trabalho foi que o estudo do poder redutor da substância

antioxidante do produto cosmético indicou, qualitativamente, sua presença ao

se verificar visualmente a mudança de coloração das soluções de amarela,

característico do ferro III (ferricianeto), para a cor verde, característico do ferro

II (ferrocianeto).

O teste de redução do radical DPPH do Fluído Hidratante Facial

comprovaram, quantitativamente, a partir das porcentagens de atividade

antioxidante (AA %) em diferentes concentrações, a alta e eficiente atividade

antioxidante da substância ativa no produto acabado, em comparação ao

padrão utilizado ácido gálico. Além disso, o ensaio mostrou que quanto maior a



concentração do antioxidante na amostra, maior será sua atividade

antioxidante, ou seja, maior foi o consumo do radical DPPH.
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