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A espécie Persea americana Mill., Lauraceae é original da América Latina e conhecida como 

abacate, sendo uma fruta rica em lipídios, proteínas, minerais, vitaminas e outras substâncias 

ativas.1 A polpa do abacate e óleo extraído da mesma, são amplamente utilizados em 

formulações dermatológicas para o tratamento de pele seca e como agentes antienvelhecimento.2 

Com intuito de se beneficiar destas propriedades do abacate, este trabalho teve como objetivo 

desenvolver formulações cosméticas do tipo emulsão contendo diferentes concentrações de óleo 

fixo de abacate para o tratamento das mãos e pés. As formulações foram desenvolvidas com óleo 

de abacate cedido por uma empresa da região. Inicialmente foram desenvolvidas oito 

formulações das quais foram escolhidas duas, conforme aspecto e textura apresentada, bem 

como elevada concentração do óleo de abacate, garantindo as propriedades emolientes deste 

ativo. As formulações selecionadas foram avaliadas quanto a sua estabilidade acelerada 

(verificando as características sensoriais, aspecto e pH no aquecimento, resfriamento, radiação 

solar e em temperatura ambiente ao abrigo da luz por 15 dias), presença de micro-organismos 

patogênicos (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella 

sp.) bem como contagem de mesófilos totais. As duas formulações selecionadas (10% e 15% de 

óleo) se apresentaram como um creme homogêneo, de cor verde claro, com odor característico 

do óleo de abacate e valores de pH de 4,8 e 4,84, respectivamente. Após os testes de estabilidade 

acelerada, quanto as características organolépticas, pôde-se observar algumas alterações como 

mudança do odor e formação de crosta esbranquiçada na superfície das amostras expostas a 

radiação solar e mudança de cor nas amostras expostas ao calor. Além disso, durante os 15 dias 

de ensaio, houve uma pequena alteração de pH, apresentando médias entre 4,6 e 5,8. Não houve 

crescimento de nenhum micro-organismo patogênico e a contagem de mesófilos totais foi >100 

unidades formadoras de colônias (UFC) por mililitro de emulsão. As formulações foram 

consideradas aprovadas em ambos os testes realizados e pretende-se apresentá-las a alguma 

empresa que tenha interesse na diversificação de produtos que utilizam matérias-primas de 

origem vegetal, estimulando assim a biodiversidade e alavancando a cadeia produtiva de óleos 

vegetais da região do Vale do Rio Pardo no RS.  
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