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Introdução: Emulsões são preparações cosméticas que consistem na mistura de
líquidos imissíveis, como óleo e água. Por serem agradáveis ao toque, ter boa
espalhabilidade e absorção são muito utilizadas.
Com a crescente preocupação da população com a estética, o mercado cosmético tem
crescido significativamente nos últimos anos. Devido ao poder dos radicais livres de
atacar as células e provocar o envelhecimento cutâneo, há uma busca cada vez maior
por produtos antioxidantes, pois estes estabilizam ou inativam os radicais livres.
Devido a toxicidade dos antioxidantes sintéticos, aumenta-se, cada vez mais, a busca
por antioxidantes naturais.
 Objetivo: O objetivo da pesquisa é desenvolver uma emulsão cosmética com ação
antioxidante, utilizando o extrato de Myrciaria cauliflora berg (jabuticaba) e verificar
as características físico-químicas do produto desenvolvido através do controle de
qualidade exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa experimental, na qual estão sendo
desenvolvidas fórmulas de emulsões para posterior análise e definição da fórmula
ideal, seguindo paramentos definidos pelo guia de controle de qualidade de cosméticos
da ANVISA do ano de 2007 e o guia de estabilidade de produtos cosméticos da
ANVISA do ano de 2004.
Os ensaios organolépticos e físico-químicos serão avaliados conforme o descrito na
literatura, sendo que a cor e o odor devem permanecer estáveis por no mínimo 15 dias
à luz solar e o aspecto deve manter-se íntegro durante todo o teste e em todas as
condições. 
 Resultados: Dentre as formulações preparadas nessa primeira parte da pesquisa,
algumas foram descartadas devido a formação de grumos e outras porque após alguns
dias separaram as fases, o que não pode acontecer com emulsões. Já as que não
sofreram alterações, foram analisadas e escolhidas entre elas duas fórmulas que serão
utilizadas, posteriormente, como fórmula base para a incorporação do extrato de
jabuticaba.
Essas duas formulações escolhidas passaram pelos ensaios fisico-químicos e
organolépticos, pelos quais foi possível observar que as formulações permaneceram
estáveis no que diz respeito a cor, odor e aspecto por mais de 15 dias, quando
comparadas com o padrão da literatura. Quanto ao pH das mesmas, estes se encontram
dentro da faixa de pH padrão definida também pela literatura para uma emulsão
cosmética.
 Conclusão: Pode-se concluir, que até a presente etapa da pesquisa, as formulações
cosméticas preparadas atendem às normas estabelecidas pelo guia de controle de
qualidade de cosméticos da ANVISA do ano de 2007 e o guia de estabilidade de
produtos cosméticos da ANVISA do ano de 2004.
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