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1. RESUMO 

A utilização de óleos vegetais tem sido cada vez mais recorrente. O pequi é 

um fruto oleaginoso e tem altas concentrações de ácidos graxos. Além disso, tem 

outros constituintes potenciais como os metabólitos secundários (carotenoides e 

compostos fenólicos), os quais promovem ação antioxidante e anti-inflamatória. As 

emulsões com cristais líquidos são sistemas eficazes tanto na estabilidade, como na 

interação com a pele. Desta maneira, em problemas como as estrias, torna-se 

atrativa, visto que é uma alteração na pele de difícil ação cosmética. Assim, o 

objetivo deste trabalho é desenvolver uma emulsão O/A do tipo cristal líquido 

associada ao óleo de pequi para aplicação em estrias. A partir dos primeiros 

resultados, observou-se que uma das bases utilizadas apresentou cristais líquidos, 

porém ainda são necessárias adequações tanto para a organização do sistema, 

como para a visualização das mesofases.  
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2. INTRODUÇÃO  

O pequi é um fruto de oleaginoso e que tem como principais constituintes os 

ácidos graxos (oleico e palmítico), carotenoides e compostos fenólicos. Deste modo 

tem sido empregado para diversos fins, devido as ações emoliente, antioxidante e 

anti-inflamatória (GEÖCZE, 2011).       

 As emulsões com cristais líquidos têm sido evidenciadas por apresentarem 

característica biomimética, que tem atuação além da superficial (SILVA et al., 2015). 

O desenvolvimento deste tipo de emulsão, associada ao óleo de pequi, em 

problemas estéticos comuns como a estria, é uma possibilidade de agregar efeito 

sinérgico para melhoria desta atrofia. 

 

3. OBJETIVO 

Desenvolver emulsão O/A do tipo cristal líquido associada ao óleo de pequi 

para aplicação em estrias. 

3. 1 Objetivos específicos 

- Avaliar a estrutura da formulação a partir de microscopia óptica; 

- Avaliar as características sensoriais, organolépticas e físico-químicas;  

- Realizar testes de estabilidade preliminar e acelerada. 

 



4. METODOLOGIA 

4.1 Materiais e equipamentos 

Cetearyl alcohol, cetyl palmiate, sorbitan palmiate/oleate (Hallstar); Cetearyl olivate e 

sorbitan olivate (Hallstar); Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-40 

Stearate (and) Ceteareth-20 (Lipo Chemicals); butyl-hidroxi-toluol; Pca sódico 

(Ajinomoto); goma xantana (Cp kelco); óleo de pequi (mundo dos óleos); water, olea 

europaea leaf extract (Hallstar); trimethylglycine, sodium di-pyrrolidonecarboxylate, 

sorbitol, l-serine, glycine,l-glutamic acid, l-alanine, l-lysine, l-arginine, l-threonine, l-

proline, methylp-hydroxybenzoate, propyl p-hydroxybenzoate, water (Ajinomoto); 

edta dissódico; metilparabeno; propilparabeno; água deionizada.  

Agitador Mecânico de Alto Torque - Q250M;  

Microscópio biológico: Nova Optical Systems (Nova 180iF);   

 

4. 2. Métodos 

4. 2. 1. Desenvolvimento da formulação 

Para a obtenção da emulsão foi utilizado o método de inversão de fases, em 

que foram aquecidas as fases óleo (FO) e água (FA) no intervalo de 85 – 87°C. 

Verteu-se a fase óleo sobre a fase água, seguida de agitação constante e 

aquecimento durante 5 minutos. Após este período, permaneceu apenas a agitação 

a 1350 rpm durante 1 hora. 

 

4. 2. 2. Visualização da estrutura da formulação 

 Foram preparadas lâminas com uma pequena alíquota das emulsões 

desenvolvidas, formando-se uma fina camada das mesmas, com posterior 

colocação de lamínula. Estas foram destinadas à microscopia óptica, a fim de se 

identificar a formação de cristais líquidos, assim como a estrutura geral das 

formulações. 

 

4. 2. 3. Teste de estabilidade       

 Neste teste serão aplicadas diferentes condições às amostras da formulação, 

para avaliar se a mesma encontra-se dentro dos parâmetros adequados. Empregará 

os testes de estabilidade preliminar e acelerada, segundo os critérios da ANVISA 

(BRASIL, 2004). 

http://www.novainstruments.com.br/produtos_listagem.aspx?FabricanteID=283


5. DESENVOLVIMENTO 

Foram formuladas duas bases de creme, cada qual com diferentes 

emulsionantes formadores de cristais líquidos. As características sensoriais e 

organolépticas de ambas as bases foram semelhantes. Dentre estas, pode-se 

destacar a coloração branca brilhante e o sensorial seco. Através da microscopia foi 

identificada a formação de redes de cristais representada na figura B. A partir da 

microscopia, referente a figura D, não foi possível verificar cristais devido ao curto 

tempo de estabilização da emulsão. 

     

Legenda: A e B (aumento 1000x) – Utilização dos emulsionantes Cetearyl olivate e sorbitan olivate e 

Cetearyl alcohol, cetyl palmiate, sorbitan palmiate/oleate. C e D (aumento 100x) – Utilização da base 

Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-40 Stearate (and) Ceteareth-20. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir dos resultados obtidos observa-se que, é necessária a adequação 

das concentrações e matérias-primas, e a visualização em microscópio de maior 

desempenho.    
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