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ÁLCOOL POLIVINÍLICO 
PVA, Mowiol 40-88, PVA 224 
 
 

� Formador de filme plástico 

 
Os álcoois polivinílicos são polímeros de álcool vinílico, que não existe na forma livre. Usados 
em diversos tipos diferentes de indústria (têxteis, plásticos, adesivos, tintas, papéis, etc), as 
soluções de álcool polivinílico também podem ser utilizadas em formulações cosméticas. 
 
Solúvel em água e alguns solventes orgânicos, as soluções de Álcool Polivinílico são 
interessantes para a área cosmética em função de suas características físicas: formam filmes 
flexíveis, elásticos e permeáveis ao vapor, e ao mesmo tempo apresentam uma grande 
compatibilidade com pigmentos e agentes umectantes.  
 
 
APLICAÇÕES:  As principais aplicações do álcool polivinílico em formulações cosméticas são: 
 
� Máscaras Faciais (Pell-Off): Como agente formador de filme plástico, que adere à pele 

masque, após a secagem, pode ser removido na forma de uma película.  As máscaras 
faciais podem ser aditivadas com diversos ativos para o cuidado com a pele, tais como: 
alantoína, extratos glicólicos, vitaminas, AHA´s, PHA´s, argilas, óleo de melaleuca, óleos 
vegetais, etc.  

 

� Delineador de Olhos: auxilia na formação de filme e melhora a adesão de pigmentos 
 

� Cremes para a pele: oferece proteção contra óleos, poeiras metálicas, solventes 
orgânicos, etc. 

 
 
CONCENTRAÇÃO USUAL:  5 a 12 % 
 
Soluções de álcool polivinílico podem ser, teoricamente, preparadas com qualquer 
concentração do produto. Entretanto, como a viscosidade da solução aumenta rapidamente em 
função do teor de sólidos, na prática é preciso se respeitar esse valor-limite para não haver 
problemas no preparo.    
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
� Preparo das soluções de Álcool Polivinílico: Pesar o PVA e a Água e agitar por alguns 

minutos para dispersa-lo; Em seguida, aquecer essa mistura a uma temperatura entre 80 a 
90ºC, sob agitação moderada (cuidado para não formar espuma), mantendo o aquecimento 
até a completa dissolução do PVA. Se necessário, acrescente uma pequena quantidade de 
água para compensar o que evaporou durante a dissolução.  

 

� A utilização de agentes plastificantes como a glicerina e os poliglicóis podem modificar a 
consistência das soluções.  


