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Introdução
 O maracujá-amarelo (Passiflora edulis) tem admitido uma crescente procura e uma importância econômica, principalmente devido ao 

produto na forma de suco industrializado, onde para a obtenção desse suco as indústrias extratoras aproveitam somente a polpa, e o restante, 
casca e sementes, resíduos industriais provenientes do processo de esmagamento da fruta, são descartadas muitas vezes sem nenhum 
tratamento, o que pode gerar riscos ao ecossistema e acarretar problemas à indústria pelo resíduo gerado, cujo volume representa inúmeras 
toneladas (FERRARI, COLUSSI e AYUB, 2004).  Tais circunstâncias explicam a importância de conduzir estudos sobre óleos extraídos das 
sementes de frutos, uma vez que não há renda para a venda de subprodutos e se essas permanecerem inutilizadas, tendo uma destinação 
imprópria, não apenas aumentarão o custo de venda do produto, mas também, irão agravar a poluição ambiental (KOBORI & JORGE, 2005; 
OLIVEIRA et al., 2002).

Objetivos
 Extrair o óleo da semente de maracujá por meio de solvente orgânico, a fim de obter um melhor aproveitamento racional das sementes 

excedentes do processamento do maracujá, e incorporá-lo a uma emulsão cosmética para a pele, estudando sua estabilidade preliminar por 
meio de parâmetros organolépticos, físico-químicos e microbiológicos.

Material e Métodos
 As sementes de maracujá provenientes da extração da polpa do fruto foram cedidas por uma pequena indústria de alimentos localizada 

em Apucarana, Paraná. Elas foram inicialmente lavadas com água e posteriormente secas em estufa a 55°C durante 20 horas. Em seguida, as 
sementes foram moídas para a obtenção de um farelo para posterior extração do óleo com éter etílico. 

 Desenvolveu-se 4 emulsões, de acordo com  metodologia descrita por Ferreira (2008), com diferentes concentrações do óleo extraído e 
levou-as ao teste de estabilidade preliminar, onde foram avaliados parâmetros organolépticos e físico-químicos segundo metodologia descrita 
em Brasil (2004). As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com metodologia descrita em Farmacopéia Brasileira (2010).

 Todas as formulações foram preparadas e avaliadas em 2 lotes diferentes. E todos os testes foram realizados 24h após a preparação 
das emulsões, e após o término do ciclo gela-degela, conforme proposto por Brasil (2004).

Resultados e Discussão
 A extração do óleo da semente do maracujá teve um rendimento médio de 23% de óleo em relação ao peso do farelo seco, rendimento 

esse considerado bom, visto que de acordo com Kobori & Jorge (2005), as sementes de maracujá contém de 22 a 28% de óleo. Após a 
extração incorporou-se este óleo nas concentrações de 2,5, 5,0 e 7,5% em formulação de emulsões cosméticas e avaliou-se suas estabilidades
preliminares. As emulsões cosméticas não apresentaram alteração de aspecto, cor e odor ao final do estudo de estabilidade. Mostraram-se 
estáveis, mantendo seus estados normais do início ao fim do ciclo gela-degela, não apresentando qualquer indício de alterações físicas visíveis 
e não apresentando alto índice de variação para as análises físico-químicas (pH, viscosidade e densidade aparente). Não detectou-se presença 
de micro-organismos patogênicos e o número total de micro-organismos mesofílicos obtido ficou dentro do limite máximo permitido, de 
5x103UFC/g.



Conclusão
 A utilização do óleo da semente de maracujá em emulsão cosmética como reaproveitamento de resíduos industriais mostrou-se 

aplicável, pois a extração do óleo é rentável e, ao avaliar a estabilidade das emulsões cosméticas contendo diferentes concentrações do óleo 
de semente de maracujá, todas obtiveram resultados satisfatórios tanto nos parâmetros físico-químicos quanto nos microbiológicos.
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