
MICROBIOMA
PRESERVAÇÃO E CONSERVANTES

DESAFIOS E NOVOS CAMINHOS

FALANDO DE PRESERVAÇÃO E 
CONSERVANTES NO TEMPO

 Sais de cobre – Preservação da madeira 
(Século XIII)

 Sais de cromo – Preservação do couro 
(Século XIII)

 Sais de mercúrio – Preservação da tinta 
(Século XIII)

 Acido acético (Vinagre) – Preservação de 
alimentos (Século XVI)

 Especiarias – Cravo, Canela, Açúcar, 
Pimenta, Limão, Mel, Sal, Ervas –
Possibilitou as grandes descobertas (século 
XIV)

 Rolha – Preservação do vinho (século XVII)

 Refrigeração – Armazenamento de alimentos 
(Século XVIII)

 Folha de flandres (lata) – Armazenamento de 
alimentos (Século XIX)

 Pasteurização – Leite em escala industrial (Século 
XIX)

 Vácuo  – Armazenamento de alimentos (Século 
XIX)

 Formadeido – Combateu a febre amarela e 
preservação de produtos tais como tintas, 
cosméticos, emulsões, etc.... (Século XIX) 

 Parabenos – Preservação de produtos 
farmacêuticos, alimentos, cosméticos, bebidas, 
etc... Século XX



CONSERVANTES (XX)

 Formadeido – Combateu a febre 
amarela e preservação de produtos tais 
como tintas, cosméticos, emulsões, 
etc.... (1890)

 Parabenos – Preservação de produtos 
farmacêuticos, alimentos, cosméticos, 
bebidas, etc... (1924)

 Segunda geração de formaldeídos – os 
liberadores de formadeido – Decada de 
50

 Fenoxietanol – Solventes – Década de 
1950

 Mistura de Isotiazolinonas (1962)

 DMDM Hidantoina – 1974 (Patente)

 Dibromoglutaronitrila - 1980

Modelos de Ação Antimicrobiana (Tortora G., 2005)
As substâncias ativas biologicamente podem agir sobre os 
microrganismos de duas formas distintas: 
matando o microrganismo – microbicida; 
ou inibindo o crescimento e proliferação do mesmo – microbiostático. 

Os principais modos de ação são:
• Inibição da Síntese da Parede Celular. 
• Inibição da Síntese Protéica. 
• Dano à Membrana Plasmática. 
• Inibição da Síntese de Ácidos Nucléicos. 
• Inibição da Síntese de Metabólitos Essenciais 



Segurança de Uso e Toxicidade como os ingredientes ativos usados como 
preservantes apresentam atividade biológica, todos esses compostos apresentam 
potencial risco de toxicidade,
irritabilidade e 
sensitividade. 
Assim, há uma grande preocupação sobre a segurança no uso de tais compostos, e 
cada país e/ou conjunto de países estabelece seus critérios para uso dos mesmos, 
enquanto os produtores de cosméticos se preocupam com o atendimento de 
cumprimento das normas e limites já que comercializam seus produtos em escala 
global. 

Parabenos 1977 1987 1996 2001 2003 

Metil 5.693 7.306 7.731 6.893 7.161 

Propil 5.329 6.030 6.278 5.621 5.809 

Butil 483 1.072 1.991 2.174 2.326 

Etil 31 581 1.240 1.451 1.725 

Total 12.536 14.989 17.240 16.139 17.021 



Fonte: FDA / D. Steinberg / R. Itoe  

A preservação, em formulações 

cosméticas, consiste na garantia de que um 
produto não terá suas características originais 
alteradas, de forma que mantenha suas condições 
previstas de uso, até o tempo estimado para sua 
vida útil. 



A estabilidade, em formulações 

cosméticas, consiste na garantia de que um 
produto não terá suas características originais 
alteradas, de forma que mantenha suas condições 
previstas de uso, até o tempo estimado para sua 
vida útil. 

Preservação e Estabilidade, em 

formulações cosméticas, consiste na garantia de que um 
produto não terá suas características originais alteradas, de 
forma que mantenha suas condições previstas de uso, até o 
tempo estimado para sua vida útil. 



No fim do século XX e inicio do 
Século XXI, uma nova onda
•Evidencias de Problemas toxicológicos dos Parabenos
•Parabeno aumenta a quantidade de hormônio feminino
•Japão não permite uso de liberadores de formaldeido
•IPBC restrito
•Dibromoglutaronitrila suspenso
•Formaldeido cancerígeno
•Isotiazolinonas irritantes e corrosivas
•Bronopol libera nitrosamina
•Triclosan seleciona e adapta microrganismos (matar 99% dos microrganismos)

Dermatológocos:-
“Matar 99% dos microrganismos não é saudável”
“Matar 99% dos microrganismos diminui a capacidade inunológica”

Como diminuir a dependência do Conservante?
O que substitui o Triclosan?
É necessário matar 99% dos microrganismos em 
produtos ordinários?
Quais os modelos de avaliação dos conservantes?
Pré-bióticos?
Pró-bióticos?
Microbioma?



Como diminuir a dependência do Conservante?

CONDIÇÕES

 Meio ligeiramente redutor

 Poucos núcleos disponíveis

 Meio + Acido

 Mais estabilizadores
 Anti-oxidantes

 Emolientes

 Quelantes

 Sem Polissorbato

 Sem Aminas livres

O menor valor de redox possível?

Entre as substâncias dos alimentos que ajudam a manter condições redutoras estão o ácido 
ascórbico, benzoico, acético, sorbico, entre outros.

O potencial redox de um ambiente pode ser afetado por uma série de compostos. O oxigênio é o 
fator que mais contribui para o aumento do potencial redox de um produto.

Os microrganismos variam no grau de sensibilidade ao potencial redox do meio de multiplicação e 
podem ser divididos em grupos, como:

• Aeróbios: exigem Potencial de Redox positivo para o seu crescimento (presença de oxigênio) e são 
representados pelos bolores, bactérias como a Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, 
Micrococcus, algumas espécies de Bacillus e leveduras oxidativas;

• Anaeróbios: requerem Potencial de Redox negativo para seu crescimento (ausência de oxigênio). O 
oxigênio chega a ser tóxico para a célula, porque gera peróxidos letais ao microrganismo. Os 
gêneros Clostridium e Desulfotomaculum compreendem espécies anaeróbias;

• Facultativos: multiplicam-se em Eh positivo e negativo, sendo representados pelas leveduras 
(fermentativas, enterobactérias e Bacillus);



Qual deve ser o desempenho do 
antimicrobiano?

•O conceito de matar 99% dos microrganismos não existe mais.

•Lavar a mão com produto que mata 99% dos microrganismo 
comparado com produto que não tem este apelo, de pois de 2 minutos, 
tendem a ter a mesma contagem microbiológica.

O que substitui o Triclosan?

•Óleos essenciais de alecrim

•Alecrim do campo

•Pitanga

•Cravo da Ìndia 

•Camomila 

•Canela. Este último, aliás, foi considerado por um estudo o óleo antimicrobiano mais eficiente e 
sustentável

•Pedra hume, conhecida também como alúmen de potássio. Ela possui ampla utilização em processo de 
purificação de água e aplicações em cosméticos, agindo como antisséptico e cicatrizante. 

•Bicarbonato de sódio também é outra alternativa, podendo ser usado para fins de higiene e limpeza.

•Etilexilglicerina 

•Sais de Prata

•Sais de Zinco



 

AGENTE PRESERVATIVO BACTÉRIA 
GRAM  

POSITIVA 

BACTÉRIA 
GRAM 

NEGATIVA 

 
LEVEDURAS 

 
BOLORES 

CLORETO BENZALCÔNIO + + + + + * + + + 

ÁCIDO BENZÓICO E SAIS + + + + + + + 

ÁLCOOL BENZÍLICO + + + + + + 

ETIL EXIL GLICERINA + + + + + + + + + + 

CETRIMIDE + + + + + * + + + + + 

CLOROBUTANOL + + + + + + ++  + 

CLOREXIDINA + + + + + +* + + + 

CLOROCRESOL + + + + + + + 

CRESOL + + + +  + 

ETANOL + + + + + + + + + + 

PARABENOS + + + * + + + + 

FENOL + + + + + 

FENOXIETANOL  + + + + + + + 

ÁCIDO SÓRBICO + + + + + +  + + + 
 

Fonte: Guide to microbiological control in pharmaceuticals                                                                   

+++ ativo 
++ moderadamente ativo 

+ fracamente ativo 
* pouco ativo contra Pseudomonas sp 

 
 

Karla  Constâncio



19 SUBSTÂNCIAS SEGUEM O DESTINO DO 
TRICLOSAN

 Cloflucarban

 Fluorosalan

 Hexachlorophene

 Hexylresorcinol

 Iodophors (Iodine-containing ingredients)

 Iodine complex (ammonium ether sulfate     and 
polyoxyethylene sorbitan monolaurate)

 Iodine complex (phosphate ester of 
alkylaryloxy polyethylene glycol)

 Nonylphenoxypoly (ethyleneoxy) ethanoliodine

 Poloxamer—iodine complex

 Povidone-iodine 5 to 10 percent

 Undecoylium chloride iodine complex

 Methylbenzethonium chloride

 Phenol (greater than 1.5 percent)

 Phenol (less than 1.5 percent)

 Secondary amyltricresols

 Sodium oxychlorosene

 Tribromsalan

 Triclocarban

 Triclosan

 Triple dye

ALGUNS ATIVOS PARA ATENDER AS 
NOVAS TENDÊNCIAS

 Etil exil glicerina – ProTeg L

 Fungos, leveduras e bactérias gram 

positivas

 Alcool benzilico  - ProTeg AB

 Fungos, leveduras e bactérias gram 

positivas

 Acido Benzoico + Acido Sorbico

 Bactérias

 Fungos

 Leveduras

 Fenoxietanol – ProTeg F

 Bactérias gram negativas

 Óleos Essenciais



Shampoo InfantilE

GelD

Protetor solar

C Condicionador com Queratina

B

Shampoo rico em Proteinas A

MICROORGANISMOS INOCULADOS A CADA 7 DIAS:    

Fungo: Aspergillus niger

Levedura: Candida albicans

Bactéria: Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli

Nota:-Ciclos baseados em históricos de testes desafios. Para uso específico é
necessário refazer as avaliações.

PRODUTOS 
AVALIADOS

111110,50
Capril 
Caprilico+Fenoxietan
ol

22222
0,60

0,40

Benzoato de sódio+

Fenoxietanol

666660,40
ProTeg DF 
DMDM+Fenoxietano
l+ Octano

333330,40

ProTeg PF 
Parabenos+

Fenoxietanol

112110,20

0,15

Metil Parabeno

Propil Parabeno

-

1

-

1
-3

1

3

1

0,10

0,05

ProTeg GC

Misturas de 
Isotiazolinonas

S InfGelP SolarCondShampoo%

Ciclo de Inoculações 

antes do surgimento do primeiro crescimento

Concentração 
de uso

Ingredientes 
Ativo

Nota:-Ciclos baseados em históricos de testes desafios. 
Para uso específico é necessário refazer as avaliações.



32-33
0,05

0,30

ProTeg GC (Mistura de 
Isotiazolinona)+

Fenoxietanol

32-330,40

ProTeg MF

(Metilisotiazolinon
a)+Fenoxietanol

3--332,00

Oléo de Laranja+ Oléo 
de Capim Limão + Oléo 
de Sésame

33330,80
ProTeg L

Etil exil glicerina 

333330,50

ProTeg BP

Benzoato de Sódio + 
Sorbato de Potássio –
pH 5,5

333330,50

ProTeg SL

Etil-exil glicerina 
+Fenoxietanol

S InfGelP SolarCondShampoo%

Ciclo de Inoculações 

antes do surgimento do primeiro crescimento

Concentração 
de uso

Ingredientes 
Ativo

Nota:-Ciclos baseados em históricos de testes desafios. 
Para uso específico é necessário refazer as avaliações.

-

2 a 3 anos6 inoculações

1 ano a 18 meses3 inoculações

9 meses a 1 ano2 inoculações

6 meses a 1 ano1 inoculação

Tempo de Vida – Base em HistóricoCiclos

Nota:-Ciclos baseados em históricos de testes desafios. 
Para uso específico é necessário refazer as avaliações.



Quais os modelos de avaliação dos conservantes?

•Avaliação de risco
• Impacto dos ativos na pele em especial
• Impacto dos ativos no meio-ambiente
• Impacto dos ativos nos manipuladores

Indo além, o modelo de avaliação para todas as matérias-primas?

Deve ser in-vivo ou in-vitro?

Quais os modelos de avaliação dos conservantes?

Na avaliação contra microrganismos deve ser altamente eficiente?
•Se for Pró-biótico não deve matar os microrganismos funcionais
•Não deve causar danos aos microrganismos ”bons da pele”

E a legislação, portaria 491 (1999), que limita a contagem de 
microrganismos em produtos?



Quais os modelos de avaliação dos conservantes?

Dentro deste novo conceito, desta nova tendência, destes novos 
Caminhos, deve haver mudanças profundas em termos de 
legislação. 

Caso contrários, não será possível comercializar, no Brasil produtos 
Pró-bióticos.

Os limites devem ser estabelecidos, usando como critério 
a “avaliação de risco de uso de matérias-primas e 
produtos acabados”.

O estudo do microbioma humano é chave para estabelecer 
os riscos de uso de produtos cosméticos, considerando os estudos 
de toxicidade, irritabilidade, citotoxidade, teste desafio 
considerando cepas da nossa pele.

Sendo futurologista, haverá estudo de produto x microbioma 
de cada individuo, uma vez que cada individuo tem um microbioma
único, considerando sexo, raça, origem, costumes, alimentação, 
meio em que vive. 



Os produtos cada vez mais, serão verdes, usando 
processos microbiológicos. Hoje, já há uma variedade de produtos
desta natureza em alimentos, sendo, também, derivados para
Cosméticos. 

Num futuro, muitas empresas, terão processos microbiológicos
para ter produtos esterificados, fermentados, oxidados, reduzidos,
quelados, o que na verdade, já existe.

Enquanto os tipos de dados de teste de segurança variam amplamente 
de fabricante para fabricante, no mínimo, as informações devem incluir 

dados de testes de triagem de toxicidade aguda, irritação nos olhos, 
irritação cutânea primária, sensibilização da pele e mutagenicidade 

básica .

Os consumidores têm mostrado uma tendência crescente e o desejo de produtos que 
são naturais ou de origem natural. Essa tendência provocou um forte impulso pela 
indústria de cosméticos para identificar os ingredientes naturais que têm eficacia
antimicrobiana e potencialmente podem substituir conservantes existentes. A questão 
tem recebido considerável atenção da mídia e continuará a desenvolver no futuro esta 
atenção..
Enquanto a maioria dos problemas de relações públicas muitas vezes não impactam a 
segurança real ou toxicológico perfil de um determinado conservante, é importante 
estar ciente destas questões, ao selecionar um sistema conservante para um produto 
cosmético. A geografia ou a região onde é comercializado  um produto cosmético  
também pode influenciar as escolhas de conservantes. Uma região geográfica também 
pode ter regulamentos únicos, como citado acima para determinados conservantes e 
níveis admissíveis em vários produtos cosméticos.


