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Introdução 

Protetores solares são formulações cosméticas que tem 
como principal função proteger a pele de possíveis 
danos causados pela exposição à radiação UV

1
. Do 

ponto de vista físico-químico são sistemas coloidais 
complexos que envolvem tanto dispersões líquido-
líquido quanto dispersões sólido-líquido e apresentam 
como principais constituintes os filtros solares. O estudo 
das interações entre todos os componentes de uma 
formulação é de grande importância para a obtenção de 
protetores solares estáveis, com menor irritabilidade da 
pele e maior proteção contra radiação UV. Assim, este 
trabalho tem por objetivo a obtenção e estudo de 
protetores solares contendo como filtros solares 
complexos metálicos de Zn

2+ 
e/ou Ce

3+
 com 

quercetina(Q) que, além de absorção intensa no UV, 
apresentam atividade antioxidante elevada. Foram 
utilizados como filtros os complexos obtidos em 
trabalhos anteriores

2,3
 e aqui denominados de complexo 

1 [Zn(Q)(H2O)2], complexo 2 [Zn(Q)2(H2O)2], complexo 4 
[Ce(Q)3(H2O)2]

2
 e complexo H [ZnCe(Q)2(H2O)4]

3
. 

Formulações utilizando Q ou ZnO como filtro solar 
também foram preparadas para posterior comparação. 
No método utilizado para a formulação dos protetores 
solares foram preparadas uma fase oleosa composta 
pelo álcool cetoestearílico, monoestereato de glicerila, 
Cosmowax.J, Adipato de diisopropila, Triglicerides do 
ácido cáprico e caprílico e uma fase aquosa constituída 
por propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, água 
e edta. As duas fases foram aquecidas separadamente 
entre 70 -75ºC e em seguida, a fase aquosa foi vertida 
sobre a fase oleosa. Sob agitação vigorosa, a mistura 
foi resfriada em banho de água até formar uma 
emulsão/sol de alta viscosidade. Após a formação do 
creme foi adicionada a este a suspensão aquosa 
contendo filtro solar e Tween 20. A suspensão foi feita 
para evitar a aglomeração de filtro no produto final. 
Foram utilizadas as porcentagens de 1, 3 e 5% de filtro 
solar. 

Resultados e Discussão 

As formulações preparadas e os protetores comerciais 
com FPS 15, 30 e 60 foram caracterizados por medidas 
reológicas e reflectância difusa (RD). De acordo com as 
medidas de viscosidade observa-se que à medida que a 
razão de cisalhamento aumenta a viscosidade diminui. 
Quando submetidas a uma velocidade de cisalhamento 
constante, a viscosidade das formulações diminui com o 
tempo, classificando-as como fluidos tixotrópicos, 
característica essa essencial para um protetor solar. 
Também pôde-se notar que o aumento da concentração 
dos filtros causa aumento da viscosidade do protetor 
solar. Este aumento está associado à interação entre os 
filtros e os demais componentes da formulação 
alterando a viscosidade e favorecendo a estabilidade 

coloidal. Além disso, à medida que a temperatura 
aumenta a viscosidade diminui acentuadamente. Isso 
acontece porque as forças coesivas diminuem, 
diminuindo também a resistência do fluido ao 
movimento. Através das medidas de RD verifica-se que 
as formulações contendo ZnO, Q e formulações 
comerciais apresentam absorção da radiação UV a 
partir de 375, 450 e 400 nm respectivamente. Já as 
formulações contendo os complexos 1, 2, 4 e H  
apresentam absorção a partir de 475, 525, 460 e 550 
nm respectivamente. Tais resultados, com exceção das 
formulações contendo ZnO, permitem classificar as 
formulações como protetores solares de amplo 
espectro. Além disso, independente da porcentagem de 
filtro utilizada, as formulações apresentam absorção 
condizente com o filtro solar de partida, sendo que para 
formulação base utilizada, 3% de filtro é o suficiente 
para se ter absorção intensa no UV. Acima desta 
porcentagem não se observa grandes diferenças na 
intensidade da absorção. Acredita-se que a partir de 3 
% esteja ocorrendo à formação de agregados de 
partículas do filtro que podem espalhar radiação. É 
interessante ressaltar que os complexos utilizados como 
filtros apresentam grande eficiência na absorção da 
radiação UVA e UVB quando utilizados isoladamente 
em uma formulação base, sendo esta eficiência 
comparável a dos protetores comercias que utilizam 
uma mistura de filtros, o que encarece o produto final.  
Além disso, o uso dos complexos de quercetina que 
apresentam propriedades biológicas, em especial 
atividade antioxidante elevada, torna o protetor um 
produto cosmético multifuncional. 

Conclusões 

Com base nos resultados, pode-se inferir que as 
formulações são tixotrópicas, característica essencial 
para sua aplicação em protetores solares. Independente 
da porcentagem de complexo as formulações 
apresentam eficiência na absorção UV comparáveis a 
formulações comerciais. 
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