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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar a estabilidade físico-química de emulsões
múltiplas A/O/A e O/A/O acrescidas de filtros químicos e manteiga de karité. As formulações foram pre-
paradas pelo método de duas etapas e permaneceram em observação durante uma semana para análise vi-
sual, sendo que a mais estável foi selecionada para prosseguimento dos estudos. A avaliação da estabilida-
de foi realizada em diferentes temperaturas (estufa, geladeira e temperatura ambiente) durante 30 dias,
avaliando-se as características organolépticas, pH e viscosidade. Os resultados evidenciaram que a formu-
lação mantida em temperatura ambiente e em geladeira apresentou maior estabilidade físico-química e
menor variação de viscosidade no período analisado, sendo que a temperatura influenciou nos valores de
viscosidade. Conclui-se que é possível formular emulsões múltiplas A/O/A estáveis com metoxicinamato de
isoamila e manteiga de karité.
SUMMARY. “Development and Study of the Physicochemical Stability of W/O/W and O/W/O Multiple Emul-
sions increased of Chemical Filters and Shea Butter”. The aim of this work was to develope and evaluate the
physical-chemistry stability of W/O/W and O/W/O multiple emulsions increased of chemical filters and shea
butter. The formulations were prepared using the two-step procedure and remained in observation during one
week for visual analysis, and the most steady was selected for continuation the studies. The stability evaluation
was performed at different temperatures (oven, refrigerator and room temperature) over 30 days and its
organoleptic characteristics, pH and viscosity were evaluated. The results evidenced that the formulation kept at
room temperature and refrigerator presented greater physical-chemistry stability and minor variation of viscosity
in the analyzed period, the temperature influencing in the viscosity values. It was concluded that is possible to
formulate A/O/A multiple emulsions steady with isoamyl methoxycinnamate and shea butter.

INTRODUÇÃO
Emulsões múltiplas são emulsões nas quais a

fase dispersa contém pequenas gotas de uma
outra fase dispersa em seu interior. Esta segun-
da fase dispersa está fisicamente separada por
uma fase dispersa de composição diferente.
Desta forma, pode-se dizer que as emulsões
múltiplas tratam-se de sistemas onde os dois ti-
pos de emulsão (A/O e O/A ou O/A e A/O)
existem simultaneamente, constituindo emulsões
do tipo A/O/A ou O/A/O 1,2. Estas podem ser
obtidas, principalmente, por três métodos: emul-
sificação por inversão de fases, emulsificação
em uma etapa e emulsificação em duas etapas.
Os dois primeiros métodos não são muito utili-
zados pela dificuldade de reprodutibilidade e
estabilidade. O método de duas etapas consiste
na preparação de uma emulsão primária A/O

ou O/A que é então re-emulsificada e adiciona-
da à outra fase aquosa ou oleosa contendo
emulsificantes hidrofílicos ou lipofílicos, respec-
tivamente, formando emulsões múltiplas do tipo
A/O/A ou O/A/O 3,4.

Devido à sua estrutura, tais sistemas apresen-
tam diversas vantagens, como: capacidade de
encapsular ativos cosméticos ou fármacos, pro-
teção da substância encapsulada quanto ao pro-
cesso de oxidação; veiculação de componentes
incompatíveis e instáveis e liberação com perfil
modificado de substâncias ativas 5-7.

Uma das principais categorias de produtos
em que o desenvolvimento de emulsões múlti-
plas é importante é a de fotoprotetores, que são
usados topicamente para proteger a pele e ane-
xos, evitando ou retardando os efeitos solares
nocivos 8-10.
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O metoxicinamato de isoamila é um filtro so-
lar químico, líquido, lipossolúvel, extensamente
aplicado para proteção UVA e UVB. 33 Já o áci-
do fenilbenzimidazol sulfônico é um filtro solar
químico, sólido e hidrossolúvel, que confere
proteção UVB 11,12. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi desenvolver e avaliar a estabilidade
físico-química de emulsões múltiplas A/O/A e
O/A/O acrescidas de filtros químicos e manteiga
de karité.

MATERIAL E MÉTODOS
Desenvolvimento das formulações

As Tabelas 1 e 2 apresentam os componen-
tes, função e concentração das matérias-primas

Etapas Componente Função F3 (%) F4 (%) F5 (%)

Óleo de amêndoas Emoliente 19,50 - -
Óleo de rosa mosqueta Emoliente - 11,35 -

Óleo de silicone Emoliente - - 10,00
Tween 80 (EHL 15) Emulsificante não iônico 3,50 3,50 3,50
Span 80 (EHL 4,3) Emulsificante não iônico 2,50 2,50 2,50

Emulsão primária Glicerina Umectante - - 0,50
Propilparabeno Conservante fungicida - 0,05 -

NET FS® Emulsificante com silicone - 2,00 1,00
Ácido fenilbenzimidazol sulfônico Fotoprotetor químico 3,00 3,00 3,00

Metilparabeno Conservante fungicida - 0,20 -
Água destilada Veículo qsp qsp -

Carboximetilcelulose 3% Espessante hidrofílico - - qsp
Vaselina sólida Agente de consistência 20,00 20,00 -
Vaselina líquida Emoliente 15,00 15,00 10,00
Lanolina Anidra Emoliente 3,00 3,00 -

Fase lipófila Óleo de silicone Emoliente 15,00 15,00 -
Manteiga de karité Emoliente 10,00 10,00 -
Span 80 (EHL 4,3) Emulsificante não iônico 5,00 5,00 3,50
Cera de abelhas Agente de consistência qsp qsp -

Lanette N® Cera aniônica - - qsp

Tabela 2. Componentes e concentração das matérias-primas empregadas na preparação das emulsões múltiplas
O/A/O (F3, F4 e F5).

Etapas Componente Função F1 (%) F2 (%)

Água destilada Veículo 19,50 19,50
Tween 80 (EHL 15) Emulsificante não iônico 2,50 2,50
Span 80 (EHL 4,3) Emulsificante não iônico 3,50 4,50

Emulsão primária Metoxicinamato de isoamila Fotoprotetor químico 3,00 3,00
Manteiga de karité Emoliente - 4,50

Óleo de buriti Emoliente - 2,50
Óleo de castanha do pará Emoliente - 1,50

Vaselina líquida Emoliente qsp -
Óleo de silicone Emoliente - qsp

Tween 80 (EHL 15) Emulsificante não iônico 2,50 3,00

Fase hidrófila Glicerina Umectante 0,50 0,50
NET FS® Emulsificante com silicone - 2,00

Carboximetilcelulose 3% Espessante hidrofílico qsp qsp

Tabela 1. Componentes e concentração das matérias-primas empregadas na preparação das emulsões múltiplas
A/O/A (F1 e F2).

empregadas na preparação das emulsões múlti-
plas A/O/A (F1 e F2) e O/A/O (F3, F4 e F5),
respectivamente.

Técnica de preparação
As formulações foram obtidas pelo método

de emulsificação em duas etapas. Foram obtidas
inicialmente a emulsão primária e posteriormen-
te a fase hidrófila (F1 e F2) ou lipófila (F3, F4 e
F5). Para obtenção das emulsões múltiplas, as
emulsões primárias foram dispersas na fase hi-
drófila (F1 e F2) ou lipófila (F3, F4 e F5) na pro-
porção 70:30, mediante agitação moderada.

Estudos preliminares de estabilidade
As cinco formulações desenvolvidas perma-
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neceram em observação durante uma semana
para análise visual. Levando-se em consideração
as características macroscópicas apresentadas,
selecionou-se a mais estável para prosseguimen-
to dos estudos. A formulação selecionada foi
avaliada durante um mês, semanalmente, quan-
to às características macroscópicas, determina-
ção do pH e viscosidade. As amostras foram
mantidas em: geladeira (4 °C), temperatura am-
biente (25 °C) e estufa (40 °C).

Análise macroscópica
As amostras foram observadas visualmente

quanto às alterações do tipo cor, odor e homo-
geneidade, semanalmente, durante um mês 8.

Teste de centrifugação
A avaliação da estabilidade frente à centrifu-

gação foi realizada utilizando centrifuga Fanem
Excelsa II – Modelo 206BL, empregando-se 5
gramas de amostra, a qual foi centrifugada a
3000 rpm, por 30 min 13.

Determinação do pH
Para a determinação do pH, as amostras fo-

ram preparadas da seguinte maneira: diluiu-se 1
g de formulação em 10 mL de água destilada.
Em seguida, verificou-se o valor de pH em pea-
gômetro Micronal – Mod. B-474. Este ensaio foi
realizada em triplicata semanalmente durante
quatro semanas 8.

Determinação da viscosidade e
comportamento reológico

A viscosidade foi determinada utilizando vis-
cosímetro rotacional Brookfield RVT acoplado
ao spindle 5. A faixa de leitura empregada foi
de 1-10 cP. As avaliações das amostras foram
realizadas no 1º, 7º, 14º, 21º e 28º dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudos Preliminares de Estabilidade

A análise macroscópica foi utilizada para se-
leção da formulação, visto que a avaliação vi-
sual da formulação é um método claro para vi-
sualização de instabilidade, podendo fornecer

Formulações

1 2 3 4 5

Separação Estável, Separação Separação Separação
de fases. homogênea, de fases. de fases. de fases.

sem separação
de fases.

Tabela 3. Características macroscópicas observadas para as cinco formulações desenvolvidas após uma semana
de manipulação.

Características
macroscópicas

informações como separação de fases das for-
mulações 14.

A Tabela 3 descreve as características ma-
croscópicas observadas para as formulações de-
senvolvidas após uma semana de manipulação.
A partir desta análise, selecionou-se a formula-
ção F2 para prosseguimento dos estudos. Uma
possível justificativa para a maior estabilidade
de F2 pode estar associada à presença de NET
FS®, que é constituído de uma mistura de glice-
rina, silicone e tensoativo e apresenta-se sob a
forma de microemulsão fluida e de caráter não-
iônico, contribuindo para a não separação de
fases da formulação 15.

É importante salientar que esta formulação,
além de ser mais estável do ponto de vista físi-
co-químico, também possui em sua composição
manteiga de karité, que auxilia na proteção cutâ-
nea contra a radiação UV pela presença do áci-
do cinâmico, que se encontra em grande quanti-
dade na sua composição, podendo ser usada pa-
ra potencializar o efeito de outros filtros 12. 

Teste de centrifugação
A formulação, após ser submetida ao teste

de centrifugação, no mesmo dia da manipula-
ção, não precipitou, o que é um indício inicial
de sua estabilidade.

Análise macroscópica e determinação do
pH

A medida do pH das formulações é necessá-
ria para detectar alterações de pH com o tempo,
assegurando que o pH esteja compatível com os
componentes da formulação e com o local de
aplicação 16. A Tabela 4 apresenta os resultados
da análise macroscópica e determinação de pH
da formulação F2 no período de um mês, consi-
derando que no dia da preparação a formulação
apresentou coloração alaranjado médio e pH de
5,96.

Pela Tabela 4, observou-se que, independen-
te das condições de armazenamento, houve di-
minuição do pH da formulação, sendo que esta
diminuição foi mais significativa quando a for-
mulação foi mantida a 40 °C. Nishikawa et al. 17
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também observaram redução de pH na tempera-
tura de 40 °C ao avaliarem a estabilidade de
máscaras faciais peel-off contendo rutina.

Determinação da viscosidade e
comportamento reológico

Os resultados obtidos nos reogramas (Fig. 1)
evidenciam que as formulações apresentaram
fluxo não-Newtoniano, em virtude de que a vis-
cosidade variou como uma função da taxa de
cisalhamento 18-19. Observou-se que não houve
relação proporcional direta entre a taxa e a ten-
são de cisalhamento. O início do escoamento
pode manifestar-se ou não, só após certa pres-
são mínima exercida (valor e cedência) e a ve-
locidade de cisalhamento não aumenta propor-
cionalmente com o aumento da tensão ou da
agitação que cria o escoamento 19.

Temperatura Dias Aspecto pH

4 °C 0 Alaranjado médio 5,96
7 Alaranjado médio 5,91
14 Alaranjado médio 5,50
21 Alaranjado médio 5,63
30 Alaranjado médio 5,51

25 °C 0 Alaranjado médio 5,96
7 Alaranjado médio 5,97
14 Alaranjado médio 5,75
21 Alaranjado claro 5,66
30 Alaranjado claro 5,61

(levemente amarelo)
40 °C 0 Alaranjado médio 5,96

7 Alaranjado claro 5,63
14 Alaranjado claro 5,00
21 Amarelado 4,88
30 Amarelado 4,67

Tabela 4. Resultados de análise macroscópica e determi-
nação de pH da formulação F2 no período de um mês.

Figura 1. Comportamento reológico da F2 nos dias 1°, 7°, 14°, 21° e 28°, mantida em temperatura ambiente
(A), estufa (E – 40 °C) e geladeira (G –4 °C).
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Pelos reogramas (Fig. 1) observou-se que es-
ta formulação apresentou fluxo não-Newtoniano
do tipo pseudoplástico, uma vez que não se ob-
servou linearidade entre a tensão e a velocidade
de cisalhamento 20,21.

Os materiais pseudoplásticos, além de apre-
sentarem a propriedade de “afinar-se” com a
aplicação de velocidades de cisalhamento cres-
centes, podem apresentar o fenômeno de tixo-
tropia, isto é, quando a velocidade de cisalha-
mento é removida, as tensões de cisalhamento
são relaxadas e o sistema tende a readquirir a
estrutura inicial, de tal forma que as curvas as-
cendentes e descendentes do reograma ficam
deslocadas, resultando em uma área de histere-
se. Assim, a tixotropia é diretamente proporcio-
nal à área de histerese. Quanto maior área de
histerese, maior a tixotropia do sistema 22.

Outra questão importante e que merece ser
destacada pela análise é o efeito da temperatura
nos reogramas. Observou-se, quando a formula-
ção foi armazenada em temperatura ambiente,
que a viscosidade manteve-se constante em fun-
ção do tempo. Quando a formulação foi arma-
zenada em geladeira, observou-se aumento da
viscosidade em função do tempo, com formação
de área de histerese nos tempos 14 e 28 dias, o
que é um indício de tixotropia. Quando a for-
mulação foi armazenada em estufa, observou-se
diminuição da viscosidade da formulação em
função do tempo. Sabe-se que temperaturas ele-
vadas aceleram reações físico-químicas e quími-
cas, ocasionando alterações em: atividade de
componentes, viscosidade, aspecto, cor e odor
do produto 23.

CONCLUSÕES
Diante das condições experimentais, pode-se

sugerir que: a) a temperatura de armazenamen-
to influenciou na estabilidade físico-química e
nos valores de viscosidade no período de tem-
po de estudo, evidenciado pelas alterações ma-
croscópicas e estudos reológicos; b) as emul-
sões múltiplas A/O/A acrescidas de manteiga de
karité podem ser consideradas veículos promis-
sores para a incorporação de metoxicinamato
de isoamila.
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