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A utilização dos extratos vegetais em produtos cosméticos é um recurso terapêutico de grande 

aceitação pela população. Dentre eles, pode-se citar o obtido da Lavanda, uma planta rica em 

óleos essenciais, com diversas propriedades farmacológicas. Durante o desenvolvimento de 

cosméticos, é indiscutível a importância da análise sensorial, método capaz de identificar 

diferenças sensoriais e particularidades que outros procedimentos analíticos não conseguem. 

Como análise complementar de outros parâmetros cutâneos, métodos biofísicos quantitativos, 

como a avaliação da perda transepidérmica de água e o pH cutâneo, buscam compreender e 

analisar como as formulações interagem com a pele. Este trabalho teve como objetivo 

desenvolver três formulações cosméticas com diferentes bases dermatológicas contendo óleo 

essencial de lavanda e realizar análises físico-químicas, sensoriais, a perda transepidérmica de 

água e o pH cutâneo, bem como definir a formulação mais adequada para a incorporação deste 

óleo. As inflorescências de Lavandula dentata L., Lamiaceae, foram coletadas no município de 

Morro Reuter, RS, no mês de janeiro de 2014. Um exemplar foi arquivado no herbário da 

UNISC, na forma de exsicata, sob número 04396. O óleo essencial foi extraído pelo método de 

hidrodestilação por arraste a vapor com as flores frescas. A partir do óleo obtido, foram 

desenvolvidas três formulações, duas do tipo emulsão (uma com óleo mineral e outra com óleo 

vegetal como veículos) e a terceira do tipo gel. As formulações foram submetidas a ensaios de 

controle de qualidade e estabilidade preliminar (centrifugação, aquecimento em estufa, ciclo 

gela-degela, analise microbiológica); à análise sensorial por julgadores não treinados (avaliando-

se atributos como espalhabilidade, oleosidade, pegajosidade, formação de filme na pele e 

preferência), bem como à determinação de métodos biofísicos (perda transepidérmica de água e 

pH cutâneo). Todas as formulações mostraram-se estáveis nas condições do teste de estabilidade 

preliminar, sem apresentar alterações em suas características organolépticas e de pH. Na análise 

microbiológica todas as formulações mantiveram-se dentro das especificações, conforme valores 

permitidos para contagem total de bactérias aeróbicas e contagem total de bolores e leveduras. A 

avaliação dos questionários da análise sensorial demonstrou que, levando em conta os atributos 

sensoriais avaliados (pegajosidade, oleosidade, espalhabilidade, formação de filme e 

preferência), a formulação que obteve melhor aceitação foi a emulsão contendo óleo vegetal e 

óleo de lavanda (F2A). Os valores de perda transepidérmica de água antes e após a aplicação das 

formulações contendo o óleo de lavanda não foram estatisticamente diferentes. Os valores de pH 

cutâneo mantiveram-se dentro da normalidade (4,5-5,5). 
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