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A luta da ciência 
contra os efeitos 

do tempo
de olho na inovação, pesquisadores 
da UFJF investem em novas 
tecnologias para suprir demandas 
do setor de cosméticos, um dos 
mercados que mais cresce no mundo. 
Utilizando óleos de plantas brasileiras 
e nanomoléculas, tentam desvendar o 
segredo do rejuvenescimento
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A democratização do consumo aliada 

ao desenvolvimento tecnológico são 

os principais fatores verificados pelos 

especialistas para o elevado crescimento da 

indústria de produtos cosméticos nos últimos 

anos. Segundo estimativas do Euromonitor, 

instituto líder mundial em pesquisa em 

estratégia para os mercados consumidores, 

o Brasil deverá ter, até 2013, o consumo 

per capita três vezes maior do que a média 

mundial. O crescimento médio do setor no 

país em 2010 foi de 10% e em 2011 estimado 

em 30%. Esses números são animadores para 

a indústria e representam um grande desafio 

para a pesquisa, já que o mercado exigente 

demanda cada vez mais produtos de alta 

qualidade e com fatores inovadores.

A investigação científica e tecnológica tem 

se concentrado em minimizar as deficiências 

dos produtos que estão no mercado, 

apresentando alternativas para os profissionais 

especialistas em estética. O mercado brasileiro 

de cosmético é o terceiro maior do mundo, 

com um faturamento líquido médio de R$ 21,7 

bilhões, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos (EUA) e do Japão. Em produtos para a 

pele, estamos hoje em sexto lugar.

A ciência dos cosméticos já é a campeã de 

patentes na França há dez anos e no Brasil esse 

crescimento também é acelerado. Verificando 

um enorme potencial do setor, universidades 

e centros de pesquisas nacionais se dedicam 

cada vez mais ao desenvolvimento de 

produtos inovadores utilizando alta tecnologia. 

Novas descobertas moleculares e a utilização 

de recursos como a nanotecnologia são os 

maiores investimentos para colocar o país na 

liderança do setor mundial.

Laboratório de patentes
“Atender às demandas do mercado, 

transformando a pesquisa em algo que seja 

útil à sociedade é o principal foco do Núcleo 

de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF)”, diz a pesquisadora e coordenadora 

do núcleo, Nádia Raposo. “Nosso trabalho é 

feito em rede, nossas pesquisas envolvem um 

grande número de pessoas, entre alunos de 

iniciação científica, pós-graduação, incluindo 

mestrado e doutorado, professores e técnicos 

de outros laboratórios da Universidade e 

mesmo de outros centros de pesquisa. É uma 

construção coletiva, sem atores principais. 

Nosso laboratório já depositou dez patentes, 

sendo sete delas feitas por alunos.” 

Mostra disso foi o trabalho desenvolvido 

em parceria com o pesquisador e professor 

do Departamento de Química da UFJF, 

Adilson David Silva. O Skin Whitening Nano 

Complex é um produto inovador, por sua ação 

diferenciada e comprovadamente mais eficaz, 

com atividade despigmentante e antioxidante. 

Além dos pesquisadores, estão envolvidos na 

concepção os alunos da UFJF, Larissa Lavorato 

Lima, graduanda em Química; Juliana Alves 

dos Santos, doutoranda em Química; Annelisa 

Farah da Silva, doutoranda em Ciências 

Biológicas; Danielle Cristina Zimmermann, 

mestranda em Ciências Farmacêuticas; e Paula 

Rafaela Rocha, graduanda em Farmácia; além 

da doutoranda em Ciências (Fisiopatologia 

Experimental) pela USP, Aline Siqueira 

Ferreira. Contribuiu também para o processo 

o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 

Humberto de Mello Brandão.

Alterações da coloração da pele são uma 

preocupação constante entre a população. 

As hipercromias ou hiperpigmentações  são 

a terceira causa de problema dermatológico 

com ocorrência em latinos. Envelhecimento, 

gravidez, distúrbios endócrinos, tratamento 

com hormônios e exposição ao sol, em 

diferentes graus, são os principais motivos 

dessas ocorrências. Com o aquecimento 

global a tendência são verões mais quentes 

e prolongados e, com isso, as pessoas ficam 

mais suscetíveis ao aparecimento de manchas 

faciais.

Produto inovador
O Skin Whitening é um produto baseado 

em nanotecnologia. A associação de dois 

poderosos princípios ativos, um de origem 

natural e outro sintético, lhe dá vantagens 

competitivas sustentáveis. Uma nanocápsula 

de óleo essencial da biodiversidade 

brasileira, com propriedades farmacológicas 

complementares, envolve e serve como 

transportadora de partículas com ativos 

antioxidantes e despigmentantes sintetizadas 

no Laboratório de Química da UFJF.

As nanocápsulas, por terem um tamanho 

subcelular, permitem que as moléculas sejam 

levadas até as camadas mais profundas da 

pele. “As cápsulas também protegem os ativos, 

liberando-os de forma controlada e constante, 

atingindo uma área maior com efeito 

prolongado. Com isso, tem maior eficácia, 

durando de duas a três horas, bem mais do 

que os produtos concorrentes. Dessa forma, 

é suficiente uma dosagem menor, diminuindo 

bastante o valor do produto final”, explica 

Nádia, que concebeu o produto. Além de 

despigmentante, o Skin Whitening apresentou 

em seus testes baixa toxidade e irritação da 

“Atender às demandas do 
mercado, transformando a 
pesquisa em algo que seja 
útil à sociedade é o principal 
foco do Núcleo de Pesquisa 
e Inovação em Ciências da 
Saúde da UFJF”

(Nádia Raposo - coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa e inovação em Ciências da Saúde/
UFJF)
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pele e menores riscos de fotossensibilidade. 

Suas características farmacêuticas protegem 

as partículas da ação do oxigênio, da umidade, 

de microelementos e peróxidos.

A sinergia entre os dois ativos já passou 

por diversos testes laboratoriais, todos de 

acordo com as agências regulatórias. Com os 

resultados, ficou comprovada sua eficiência, 

maior estabilidade, ação duradoura, baixas 

toxidade e irritabilidade, o que faz dele um 

produto competitivo para o mercado de 

cosméticos. Outra vantagem detectada com os 

testes é sua fácil incorporação em formulações 

cosméticas, podendo servir como base de uma 

plataforma de produtos, o que o torna ainda 

mais apropriado para a comercialização.

Atualmente, o produto está em fase de 

negociação com uma indústria para a 

transferência da tecnologia. Já foram 

registradas duas patentes e estão sendo 

realizados os ensaios clínicos. A patente 

final do produto já foi requerida e o próximo 

passo é conseguir o registro pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Não 

existe hoje no mercado um despigmentante 

e antioxidante com estes ativos que utilize os 

benefícios da nanotecnologia.

Revolução nanotecnológica
Foi em um dos encontros anuais da Sociedade 

Americana de Física, em 1959, realizada no 

Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), 

que o físico Richard Feynman apresentou, pela 

primeira vez, o conceito de nanotecnologia. A 

proposta consistia na manipulação da matéria 

em escala atômica, materiais com propriedades 

novas, formados a partir de átomos como se 

fossem tijolos. A partir daí, muitas descobertas 

seriam realizadas com a obtenção de materiais 

em escala atômica e molecular.

A partir dos anos 80, a nanotecnologia ganhou 

condições tecnológicas para se desenvolver. 

Novos pesquisadores, com ideias audaciosas e 

criativas, auxiliados por microscópios de alto 

desempenho, propiciaram que esta inovação 

pudesse representar uma revolução. As 

nanoestruturas são verdadeiros reservatórios 

que controlam a profundidade de penetração 

do cosmético na pele e a velocidade com 

que o ativo será liberado. Esta liberação 

gradual faz com que o ativo não atinja limites 

tóxicos e permite um fornecimento constante 

do produto às diferentes camadas da pele. 

Quando as moléculas dos princípios ativos 

possuem tamanhos maiores, elas atuam 

somente na superfície da pele. A consequência 

dessa nova forma de ação é uma maior eficácia 

com menores doses. A nanotecnologia é 

apontada por muitos como uma oportunidade 

para o Brasil aumentar de forma expressiva 

sua competitividade tecnológica no mercado 

mundial.

Equipe empreendedora
Apesar de no Brasil as empresas ainda 

não investirem muito em pesquisa e 

desenvolvimento, essa é uma tendência 

mundial e certamente logo atingirá nossas 

indústrias. Não resta dúvida de que produzir 

com inovação hoje é condição fundamental 

para manter-se competitivo no mercado 

mundial. O mesmo movimento deve ser 

seguido pela Universidade. De olho nessa 

tendência, pesquisadores como Nádia Raposo 

e Adilson David já desenvolvem seu trabalho 

com foco no setor privado.

Alterações da coloração da 
pele são uma preocupação 
constante entre a população. 
As hipercromias ou 
hiperpigmentações são a 
terceira causa de problema 
dermatológico com 
ocorrência em latinos
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Seu tamanho subcelular 
permite que as moléculas 
sejam levadas até as 
camadas mais profundas 
da pele

As nanocápsulas 
protegem os 
ativos liberando-os 
gradativamente, de forma 
controlada e constante

Desta forma, a ação do 
produto atinge uma área 
maior, com resultados 
mais rápidos e ação 
prolongada. Sua ação é 
mais duradoura que os já 
disponíveis no mercado

Forma de ação das nanocapsulas
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Na opinião dos pesquisadores, para trabalhar 

com inovação é preciso ter um olhar 

transformador, o que exige, principalmente, 

técnica, recurso, persistência e criatividade. É 

necessário desenvolver uma série de produtos 

e não focar em uma possibilidade só. Além 

disso, uma equipe bem formada é fundamental, 

por isso, a necessidade de estimular o 

empreendedorismo já entre os estudantes de 

graduação.

“Adoro dar aula para a graduação, porque ali 

podemos identificar os talentos. Tem aluno 

que me acompanha desde o segundo período 

da faculdade e já está trabalhando comigo no 

doutorado. Fazemos parte de uma rede de 

pesquisa, o que é muito produtivo para todos. 

Sete alunos meus já registraram suas patentes 

e alguns já montaram seu próprio negócio”, 

conclui Nádia.

Nádia Rezende Barbosa Raposo

Doutora em Toxicologia pela Universidade de São Paulo (USP); colaboradora da USP; professora adjunta da UFJF

www.niqua.ufjf.br

nadiafox@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/4958736937529401

Adilson David da Silva

Doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); dois pós-doutoramentos no Centre National de la Recherche 
Scientifique e um no Institute de Chimie Des Substances Naturelles; professor associado da UFJF

david.silva@ufjf.edu.br

http://lattes.cnpq.br/1118396022753204

MAIS

O Skin Whitening é um 
produto baseado em 
nanotecnologia. A associação 
de dois poderosos princípios 
ativos, um de origem natural 
e outro sintético, lhe dá 
vantagens competitivas 
sustentáveis
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Nádia Raposo e Adilson da Silva (ao centro) com a equipe formada por graduandos, mestrandos 
e doutorandos em Química, Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas e Farmácia
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Estável                                                    Instável

Ação duradoura                                     Não duradoura

Baixa toxicidade                                     Potencial citotóxico e mutagênico

Não irritante                                            Irritante

Nanocomplex               X       Hidroquinona e Ácido Kójico


