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RESUMO 

LOPES, A. K. L. C; CARVALHO, S. do N. de. Desenvolvimento de uma 

formulação cosmética a partir da argila atapulgita. 2019. 26 p. Monografia 

(Graduação em 2020.1) – Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina: UNIFSA, 2019. 

Argilas são materiais terrosos, de granulação fina, formadas quimicamente por silicatos 

hidratados de alumínio, ferro e magnésio. As argilas são estruturalmente divididas em 

lamelares, tubulares e fibrosas. A atapulgita está classificada no grupo das argilas fibrosas e 

corresponde a um silicato complexo de magnésio constituído por cristais alongados. No Brasil, 

um dos depósitos de atapulgita encontra-se na cidade de Guadalupe-PI. Devido à sua 

morfologia e à sua granulometria fina, a atapulgita possui uma grande área superficial e alta 

capacidade de adsorção. Quando é ativada, esta capacidade aumenta, justificando assim o seu 

uso na composição de produtos farmacêuticos e cosméticos. Nas máscaras faciais, os minerais 

adsorvem as sujidades e a oleosidade da superfície e promovem leve esfoliação física, 

removendo as células mortas superficiais. Caulinita, esmectita e sepiolita são usadas nas 

preparações cosméticas como substâncias ativas por serem adsorventes de toxinas, bactérias e 

até mesmo vírus. O presente estudo terá como objetivo desenvolver e caracterizar uma máscara 

para aplicação facial a partir do filossilicato atapulgita, realizando-se o planejamento fatorial, a 

fim de avaliar e selecionar as três melhores formulações. Esse trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa experimental de natureza quantitativa e qualitativa, onde será explorada a influência de 

alguns fatores sobre a formulação de forma descritiva e através da análise quantitativa de dados. 

É de suma importância avaliar a estabilidade preliminar, garantindo que o produto mantenha as 

suas propriedades físico-químicas dentro dos limites previamente estabelecidos. Para tanto, 

serão realizados os seguintes controles: avaliação organoléptica, determinação da viscosidade, 

determinação do pH, espalhabilidade, teste de centrifugação, ensaio do tempo de secagem e 

avaliação in vivo da formulação skin-feel. Espera-se obter uma formulação estável adequada ao 

uso pretendido dentro da proposta de usar um excipiente de origem natural. Espera-se que as 

características organolépticas, frente às condições de ambientais de armazenamento sejam 

mantidas, em relação ao seu aspecto inicial, bem como as formulações devem apresentar uma 

boa espalhabilidade na pele, evitando que o produto se torne fluido e ofereça dificuldade à 

aplicação. Além disso, as formulações deverão apresentar pH estável e compatível com a pele, 

mostrando-se seguro para o uso e eficiente. Por fim, o produto desenvolvido deverá 

proporcionar melhoria das propriedades da pele, através de uma boa esfoliação, adsorvendo 

toxinas e eliminando as impurezas.  
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