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RESUMO
O atual cenário mundial da indústria cosmética aponta o Brasil como grande
precursor de novas técnicas e produtos para redução de volume e alisamento dos
cabelos. As últimas indicações de produtos para este fim são descendentes do uso
irregular do formaldeído, do glutaraldeído e mais recentemente do ácido glioxílico.
Diante deste cenário, realizou-se um estudo da reação de formação de um novo
composto químico, para o tratamento de controle e redução de volume dos cabelos,
além de sua aplicação em emulsão cosmética contendo alta concentração de uma
associação polimérica especificada pela patente que a protege. O estudo propôs
ainda, avaliar o desempenho desta tecnologia, materializada por um lote piloto, por
meio de sua aplicação em diferentes tipos e condições de fibras capilares.
Empregando metodologia não convencional, foi quantificado o ganho/perda de
massa e comprimento das amostras (mechas), medidos em balança analítica e fita
métrica padrão, respectivamente, demonstrando resultados de até 40% de ganho de
comprimento em amostras previamente descoloridas e ganho de massa de 2,69%
com perda de comprimento (contração) em amostras processadas anteriormente por
hidróxido de sódio ou guanidina. Os testes foram repetidos em “emulsão branca”
(placebo), caracterizada pela isenção do composto químico e da associação
polimérica proposta pela patente, porém em mesmas condições físico-químicas
estabelecidas pelo lote piloto, que não registraram qualquer ganho % de
comprimento, embora tenha havido ganho de massa de 2,71% em amostras
previamente descoloridas. O trabalho também avaliou a condição de resistência
mecânica à tração de amostras tratadas com a formulação em estudo após
procedimento de descoloração a 40 volumes, simulando a condição máxima de
desgaste para a fibra capilar, que registrou ganho de 25% de resistência mecânica à
tração. O estudo foi complementado por microscopia eletrônica de varredura, com
avaliação de imagens utilizando recursos do software Imagem – Pro Premier,
possibilitando identificar o nível de danos estruturais das amostras ao final de cada
situação testada, destacando 14,77% de danos identificados em amostras
descoloridas e 8,03% de danos para as amostras descoloridas posteriormente
tratadas com a formulação contendo tioglicolato de AMP e a associação polimérica.
PALAVRAS-CHAVES: cabelo; estrutura capilar; Inovação tecnológica; Indústria
cosmética; tioglicolato de amino mentilpropanol.

ABSTRACT
Study of the formation, application and amino methypropanol thioglycolate
performance as a new chemical compound for control
treatment and reduction of volume hair
The current world scenario points the cosmetics industry in Brazil as a major
precursor of new techniques and products for reducing volume and smoothing hair.
The latest indications of products for this purpose are related the irregular use of
formaldehyde, glutaraldehyde and more recently the glyoxylic acid. Considering this
background, a study of the formation reaction of a new chemical compound for the
treatment of control and hair volume reduction, was carried out its application in a
cosmetic emulsion containing a high concentration of a polymer association specified
by the patent that protects. The technology study also proposed to evaluate the
performance of this technology, materialized by a pilot batch, through its application
over different hair fibers types and conditions. Employing an methodology, the gain /
loss of mass and length of samples (strands), were measured using analytical
balance and standard tape measure, respectively, which demonstrated results up to
40% of length gain previously discolored samples and weight gain of 2.69% with a
loss length (contraction) for samples processed by sodium hydroxide or guanidine.
The tests were repeated in "white emulsion" (placebo), characterized by the
exemption of the chemical agent and polymer association proposed by the patent,
but in the same physical and chemical conditions of the pilot formulation, which did
not record any gain percentual in length, although a weight gain of 2.71% was
identified for previously discolored samples. The study also evaluated the mechanical
strength of samples processed using formulation after a leading one bleaching
procedure 40 volumes simulating the maximum wear condition for the hair fiber,
which recorded a 25% gain in mechanical tensile strength. The study was
complemented by scanning electron microscopy software coupled with image
treatment using the Image - Pro Premier, to identify the level of structural damage of
the samples at the end of each tested condition, highlighting 14.77% identified
damage for the discolored samples and 8.03% for the faded sample treated with the
formulated product containing AMP thioglycolate and a specific polymer association.
KEY WORDS: hair, hair structure, technological innovation, Cosmetics industry,
thioglycolate amino methylpropanol
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1 INTRODUÇÃO
Com o passar das décadas o cabelo assumiu um importante significado de
conotação de moda e estilos que marcaram épocas. Nos anos 60, o comprimento do
cabelo deixou de ser apenas influência ou influenciado por moda para representar
classes sociais e afirmações políticas (SILVA, 2012).
Em algumas civilizações antigas o cabelo era símbolo de poder, enquanto em
outras era considerado um símbolo de sabedoria. De acordo com a Bíblia, o cabelo
de Sansão o tornava o homem mais forte da Terra, e tê-lo cortado foi sua ruína. Na
história japonesa, a importância do cabelo feminino só era menor que sua própria
vida; a imortalidade do espírito feminino estava localizada em seus cabelos.
O Brasil tem recebido imenso destaque no cenário da beleza tamanha a
diversidade de raças e misturas que caracterizam a beleza brasileira como exótica e
sedutora. A última década foi marcada pela busca de efeitos lisos intensos nos
cabelos e com isso o surgimento de novos produtos e propostas técnicas para a
realização de alisamentos, relaxamentos e reduções de volume. (VARELLA, 2007).
O atual cenário mundial da indústria cosmética aponta o Brasil como grande
precursor de novas técnicas e produtos para redução e alisamento dos cabelos.
(MELLO, 2010). As últimas indicações de produtos para este fim são descendentes
do uso irregular do formaldeído ou até mesmo do glutaraldeído. Algumas empresas
e fornecedoras de matérias-primas, por muito tempo, apontaram o ácido glioxílico
(ou ácido formil fórmico) como opção segura para realização do procedimento
conhecido popularmente como “escova progressiva”, influenciando diretamente as
empresas responsáveis pelo desenvolvimento cosmético que abastece o país e boa
parte do mundo de novos produtos para este fim e que determinam as novas
tendências de consumo para o setor da beleza. Mesmo sabendo que o ácido
glioxílico apresenta uma série de efeitos colaterais como desbotamento da cor e
diminuição da resistência físico-química dos cabelos, ambos em função de sua
acidez acentuada (produtos com pH 1,00), este mecanismo foi largamente usado
por falta de opções técnicas e inovações tecnológicas orientadas para esta área de
pesquisa no setor cosmético. (COLOMBERA, 2004; CAMPBELL, FARRELL, 2007).
A recente proibição do uso do ácido glioxílico no último dia 23 de abril de 2014 para
o fim de procedimentos químicos capilares de alisamento e/ou redução de volume
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dos cabelos, sugere uma revisão técnica dos critérios de enquadramento e
regulação do uso dos ácidos orgânicos ou qualquer outro mecanismo proposto para
este fim de interferência físico-química em fibra capilar. É fundamental avaliar as
condições de acidez ou alcalinidade (pH) além da dependência e interferência de
altas temperaturas que podem promover juntos uma condição de sensibilização
excessiva dos cabelos, assim como possíveis interferências nas condições
fisiológicas do couro cabeludo. É importante respeitar os critérios já estabelecidos na
atual legislação cosmética vigente para todos os agentes químicos já reconhecidos,
classificados e regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
assim como os princípios básicos das reações químicas estabelecidas pelos
mecanismos alisantes já conhecidos.
Atualmente os grupos alisantes e/ou redutores de volume se subdividem em 2
grupos básicos, quanto aos métodos de reações químicas:


LANTIONIZADORES: Os Hidróxidos (de Sódio, Lítio, Guanidina e
Potássio),

que

atuam

por

reações

químicas

específicas,

classificadas como lantionização, transformando aminoácido cistina,
o principal aminoácido do cabelo em lantionina (HALAL, 2011);


OXIRREDUTORES: Os Tióis (sais de tioglicolatos), formados por
reações químicas do tipo ácido-base, por meio da mistura de uma
substância alcalina, comumente o hidróxido de amônio ou a
monoetanolamina, com o ácido tioglicólico, promovendo uma
reação de oxirredução das estruturas de enxofre, contidas no
aminoácido cistina (HALAL, 2011);

Por meio deste trabalho e já com patente registrada (PATENTE DE
INVENÇÃO BR 10 2013 017342 8 – INPI) propõe-se uma nova possibilidade de
associação química composta pelo ácido tioglicólico com o amino metilpropanol para
a formação de um novo composto químico cosmético até então não utilizado para
qualquer outro fim, que tenha sido registrado, tão pouco para o fim de tratamento de
controle e redução do volume dos cabelos, o TIOGLICOLATO DE AMINO
METILPROPANOL.
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Baseado nas informações previamente concedidas pelos fornecedores das
matérias-primas em questão e pelas informações apontadas pelas bibliografias
disponíveis acredita-se que a associação de baixos percentuais do Ácido Tioglicólico
com o Amino Metilpropanol aplicado a uma emulsão de viscosidade e concentração
polimérica específica (determinada pela patente expressa a seguir), possa promover
um notável tratamento cosmético de controle e redução do volume dos cabelos, sem
os efeitos colaterais do ácido glioxílico, mencionados anteriormente, além de
proporcionar um procedimento mais seguro e confortável para os usuários assim
como para os profissionais do setor cosmético.
A associação de polímeros com baixas concentrações de tioglicolato de
amino metilpropanol, em emulsão de viscosidade específica (Brookfield S63 6 RPM
– 200 a 5.000 cps, a 25°C), subentendem a combinação de componentes
cosméticos de ação física defrisante (determinada pela associação dos polímeros
determinados pela patente expressa a seguir) com um composto químico oxirredutor
de baixa interferência (representado pelo tioglicolato de amino metilpropanol),
propondo desta forma a aplicação do “PRINCÍPIO DA AÇÃO COMBINADA”,
reunindo atributos importantes que juntos possam influenciar a forma e o controle
dos cabelos por meio da ação física e química dos componentes propostos pela
pesquisa.
A baixa concentração do composto químico sugerida pela pesquisa, propõe
atuação mais periférica na fibra capilar, justamente onde há maior concentração das
pontes bissulfídicas na estrutura capilar (ROBBINS, 2012). O potencial de influência
do composto na estrutura será orientado para as camadas mais externas dos fios,
ajudada pela associação polimérica proposta pela patente a definir uma nova
formatação com prioridade para o controle e redução de volume dos cabelos.
A faixa de pH para a efetividade proposta pelo composto químico aplicado em
emulsão, foi estabelecida como sendo pH 7,75 +/- 0,25, em função de
conhecimentos pré-estabelecidos anteriormente por outros estudos, que mostraram
que nesta faixa de pH ocorrem os primeiros processos de descolamento das placas
cuticulares mais periféricas, o que justamente, poderá favorecer a permeabilidade do
ácido tioglicólico em baixa concentração na estrutura externa dos cabelos
(FRANGIE et al., 2012).
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Sabe-se ainda que a determinação da viscosidade da emulsão é influenciada
pela associação polimérica proposta pela patente, podendo alterar por meio da
maior ou menor viscosidade final da emulsão sua referência de cinética de liberação
e por consequência a permeabilidade do ácido tioglicólico nos cabelos, tornando
possível aumentar ou diminuir a capacidade de interferência nos cabelos e o
potencial de redução de volume de fibras superclareadas e descoloridas,
respeitando a mesma faixa de pH proposta anteriormente (EVANS, VENTURA,
WAYNE, 1994).
Acredita-se que o uso do amino metilpropanol como agente neutralizante do
ácido tioglicólico possa caracterizar a formação de um composto químico de ação
oxirredutora de baixa intensidade de influência físico-química nos cabelos.
Em função de dados técnicos já disponibilizados pelo fornecedor (DOW
CHEMICAL) da matéria-prima (amino metilpropanol), sabe-se que o potencial de
alteração morfológica do amino metilpropanol à estrutura capilar, é notavelmente
mais baixo do que o hidróxido de amônio assim como da monoetanolamina, usadas
atualmente para este fim.
Os dados de registro da patente de invenção do composto tioglicolato de
amino metilpropanol aplicado em emulsão para tratamento de controle e redução de
volume dos cabelos, são apresentados a seguir:

PATENTE DE INVENÇÃO BR 10 2013 017342 8 - INPI
Ref.: 10 2013 017342-8 de 05/07/2013
Titular: MART BEL COMERCIAL LTDA- ME
Título: COMPOSTO QUÍMICO ÚTIL PARA REDUÇÃO PROGRESSIVA DO
VOLUME DE CABELOS, PROCESSO DE OBTENÇÃO DE COMPOSTO QUÍMICO
ÚTIL

PARA

REDUÇÃO

PROGRESSIVA

DO

VOLUME

DE

CABELOS,

FORMULAÇÃO DE PRODUTO REDUTOR DE VOLUME PARA OS CABELOS E
METÓDO DE REDUÇÃO PROGRESSIVA DO VOLUME DE CABELOS
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Despacho: 3.2 - R.P.I.: nº 2277 de 26/08/2014 - Servimo-nos dá presente para
informar que a Revista da Propriedade Industrial acima mencionada publicou o
seguinte despacho: PUBLICAÇÃO ANTECIPADA.
Depositante: Bruno Felipe Martins – ME / Melk Cosméticos / Grupo Martbel.
Rua Ubatuba, N°52 – Parque Laguna / Taboão da Serra – SP – Brasil.
CNPJ: 10.571.238/0001-20 / I.E.: 675.174.172.119
Responsável Técnico: Celso Martins Junior
CRQ IV: 04400091 – INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Autorização de Funcionamento MS: 2.05306.7

Inventor: Celso Martins Junior
Procurador: Marcio de Aguiar Vallim (Advogado) – Blanco&Vallim
Pedido Internacional: BR 10 2013 017342 8.
Publicação Internacional: Despacho: 3.2 - R.P.I.: nº 2277 de 26/08/2014

Resumo em registro no INPI: Título da Pesquisa:
A presente invenção refere-se a metodologia de formação de um
composto químico a partir do ácido tioglicólico em solução de 99,00% com
concentração de 0,01 a 10% em peso com o AMP ULTRA - 2 amino 2 metilpropanol
em solução de 95,50% com concentração de 0,01 a 10% em peso numa reação de
neutralização

do

tipo

ácido

–

base

e

sua

aplicação

numa

emulsão

cosmeticamente ativa aplicada a um TRATAMENTE DE CONTROLE E
REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VOLUME DOS CABELOS. Também é descrito e
especificado o mecanismo de aplicação desta nova tecnologia para a obtenção de
resultados aceitáveis.
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2 OBJETIVO

Estudar a reação química de formação do tioglicolato de amino metilpropanol
como um novo composto químico, assim como sua aplicação e desempenho em
variados tipos e diferentes condições de fibra capilar para tratamento cosmético de
controle e redução de volume dos cabelos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Folículo piloso

Os fios de cabelo são formados a partir do folículo piloso e cada um destes
folículos é desenvolvido pela relação bioquímica existente entre duas camadas
importes da pele; a derme e a epiderme. Há certa de cem mil folículos capilares no
couro cabeludo. (KAPLAN, RAMAPRASAD, 2011).
O pequeno pedaço de tecido da derme em formato de cone que recua neste
novo canal folicular é chamado derme papilar. Como o tecido epidérmico que forra o
canal folicular não tem um fornecimento de sangue próprio, o oxigênio e os
nutrientes são supridos através de minúsculos capilares localizados na derme
papilar. O tecido da epiderme envolve completamente a papila e forma um bulbo
capilar. Os capilares se mantêm presos no fundo do bulbo. Desta forma o bulbo se
acomoda no sistema capilar e se interliga diretamente a outros sistemas corporais
como; o sistema linfático, o sistema sanguíneo (circulatório) e também aos sistemas
nervoso e muscular, refletindo o bom ou o mau desempenho quanto a produtividade
capilar e boas condições da pele do couro cabeludo (MEDLAND, 2009), conforme
figura 1:
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Figura 1: Pele e Anexos: Interação do Sistema Capilar com outros Sistemas Corporais.

Fonte: www.ebah.com.br – Sistema capilar em conexão direta com outros sistemas
corporais como; o sistema linfático, o sistema circulatório e também aos sistemas nervoso e
muscular.

A formação do folículo se dá da seguinte forma, as células de cada unidade
pilosa primordial se dividem e crescem em trajeto descendente em direção à derme
na forma de colunas epiteliais e a penetram formando um canal no seu trajeto. Na
base desta coluna celular folicular ocorre a formação das células do bulbo capilar
que se multiplicam e diferenciam-se dando origem a haste do pelo e a placa interna.
A placa externa é resultado da maturação de células germinativas basais da
epiderme do segmento apical do folículo piloso (AZULAY,AZULAY, 2006; MILLAR,
2002), que acaba por determinar a formação do folículo por invaginação de
epiderme, conforme ilustrado na figura 2, a seguir:
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Figura 2– Formação do folículo piloso.

Fonte: Millar, 2002. p. 218.

O folículo piloso é constituído das seguintes porções: o infundíbulo, o
acrotríquio, o istmo, e o segmento inferior (Figura 3). Anexam-se ao folículo piloso: a
glândula sebácea, o músculo eretor do pelo e em algumas regiões do corpo, o duto
excretor de uma glândula apócrina que desemboca no folículo acima da glândula
sebácea (AZULAY, AZULAY, 2006; SAMPAIO, RIVITTI, 2008).
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Figura 3: Folículo piloso e haste capilar.

Fonte: adaptação de Sampaio; Rivitti. 2008. p. 18.

O bulge é a região, próxima ao istmo, na qual estão as células epidérmicas
progenitoras foliculares que dão origem a bainha externa. O músculo eretor do pelo
se insere no nível do bulge (ABRAHAM et. al.,2009).
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3.1.1 Segmento inferior do folículo

Na porção mais inferior do folículo, encontra-se uma expansão chamada
bulbo piloso. A papila é uma pequena estrutura conjuntiva, extremamente
vascularizada e inervada que se localiza na derme, especificamente introduzida no
bulbo. Na parte inferior do bulbo é onde ocorre a maior parte da atividade mitótica do
pelo. Enquanto as células germinativas da epiderme produzem uma única linhagem
de células, as células da matriz do pelo são responsáveis por produzir as três
camadas da bainha radicular interna e as três camadas do pelo. A medula é
originária das células epiteliais que revestem o alto da papila dérmica, o córtex é
originário das células laterais e as células da margem formam a cutícula
(KIERSZEMBAUM, 2004; SAMPAIO, RIVITTI, 2008).
A bainha radicular interna é composta pela cutícula da bainha, uma camada
única de células achatadas; pela camada de Huxley, composta por uma ou duas
camadas de células hipocromáticas contendo poucos grânulos de tricohialina e pela
camada de Henle, formada por uma ou duas camadas de células hipercromáticas,
ricas em trico-hialina. Após sua queratinização, ao alcançar o istmo, estas camadas
desintegram-se e a bainha radicular externa inicia sua queratinização (SAMPAIO,
RIVITTI, 2008).
Para Sampaio e Rivitti (2008, p.18) “a bainha radicular externa alonga-se
desde a epiderme até as porções laterais do bulbo piloso”, diminuindo de espessura
da superfície até a profundidade.
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3.1.2 Ciclo de crescimento do fio

Os pelos não crescem continuamente, havendo alternâncias entre fases de
crescimento e repouso que constituem o ciclo do pelo (Figura 4). Estas fases são
denominadas: anágena, catágena e telógena, sendo as duas mais recentes, a
exógena e a kenógena (SAMPAIO, RIVITTI, 2008).

Figura 4: Ciclo de crescimento do fio.

Fonte: Bologna, Jorizzo, Rapini. 2003. p. 1008.
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3.1.2.1 Fase Anágena

A fase denominada anágena caracteriza-se pela intensa atividade mitótica da
matriz do pelo. Durante esta fase, o cabelo cresce ativamente e é nutrido pelas
células da papila folicular. Sua duração é de 2 a 6 anos no couro cabeludo, embora
novos estudos estão dedicados ao melhor entendimento dos fatores que
determinam o prolongamento desta fase (ABRAHAM et. al., 2009; SAMPAIO,
RIVITTI, 2008).
É a fase do desenvolvimento e do crescimento do cabelo, sendo que a papila
do folículo está em íntimo contato com os vasos sanguíneos. Em indivíduos normais,
de 85% a 90% dos cabelos estão nesta fase de desenvolvimento (ABRAHAM et. al.,
2009; POZEBON, DRESSLER, CURTIUS, 1999).
Nesta fase, ocorre a melanogênese do fio, que é o processo bioquímico de
formação de melanina no interior dos melanócitos, que serão determinantes para a
formação da cor natural dos cabelos de acordo com os percentuais e proporções de
eumelanina (pigmentos escuros – granulosos) com feumelanina (pigmentos claros –
difusos). (NICOLETTI et. al., 2002).

3.1.2.2 Fase Catágena

Nesta fase, a melanogênese na matriz é interrompida e a proliferação celular
começa a diminuir até o ponto em que cessa totalmente. Os folículos regridem a um
terço de suas dimensões anteriores e esta fase dura cerca de 3 a 4 semanas
(SAMPAIO, RIVITTI, 2008).
Tudo ocorre controladamente na fase catágena. A apoptose, ou seja, a morte
celular programada, e a diferenciação terminal fazem a involução rápida do folículo,
enquanto que o bulbo é desmontado completamente. A papila dérmica move-se
para cima e há uma diminuição no número de fibroblastos. A maioria dos
melanócitos do folículo também sofre apoptose, mas são repostos durante a próxima
fase anágena (ABRAHAM et. al., 2009).
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Segundo Pozebon e colaboradores (1999), o cabelo para de crescer e não há
mais irrigação sanguínea. Para o autor, o cabelo morre. No indivíduo saudável e
sem alopecia, 1% dos folículos pilosos estão nesta fase.

3.1.2.3 Fase Telógena

O folículo entra em estado de repouso, devido ao alcance do nível mais baixo
de atividade proliferativa e bioquímica durante o ciclo do pelo. Com os folículos em
repouso, seu tamanho está reduzido à metade ou menos e há uma desvinculação
completa entre a papila dérmica e o pelo em questão. A fase telógena tem cerca de
três meses de duração, no couro cabeludo, onde ocorre o desprendimento do pelo.
De 10% a 15 % dos fios estão nesta fase, o que reflete em uma queda de 100 a 120
fios por dia normalmente (ABRAHAM et. al., 2009; SAMPAIO, RIVITTI, 2008).

3.1.2.4 Fases Exógena e Kenógena

As fases; exógena e kenógena são recém descritas na literatura. A exógena
caracteriza-se pela exclusão da haste capilar ser ativa e altamente controlada, o que
a difere da fase telógena. Já a fase kenógena é um fenômeno novo no ciclo capilar,
que representa o folículo vazio entre o fim da fase telógena e a nova fase anágena.
Pode ser encontrado em condições normais, mas parece ser mais comum em
indivíduos com alopecia androgenética (ABRAHAM et. al., 2009; BLUME-PEYTAVI,
VOGT, 2011; KEDE, SABATOVICH, 2009).

3.1.3 Tipos de fibra capilar

O pelo fino, macio, não pigmentado e espaçado que encobre grande parte do
feto é chamado de lanugo e geralmente desprende-se antes do nascimento. É
substituído por um pelo curto, fino e sem cor, chamado velos ou vellus. Pelo
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intermediário: possui as características dos pelos terminais e vellus. Os pelos
espessos e pigmentados encontrados no couro cabeludo, área da barba,
sobrancelha, cílios, axilas e região pubiana são denominados pelos terminais e seu
crescimento é influenciado pelos hormônios (KIERSZEMBAUM, 2004; WOLF,
JOHNSON, SUURMOND, 2006).
Independente do fato de ser liso, ondulado crespo ou encaracolado, a
composição básica de queratina é sempre a mesma no cabelo, no entanto, sua
forma varia enormemente, de acordo com a raça e herança genética de cada
indivíduo:
A curvatura e a forma da secção transversal são determinadas geneticamente
e variam de acordo com a raça. A angulação (inclinação do folículo) estabelece
importante relação com sua geometria favorecendo formatos mais lisos ou mais
crespos (CONORATTO DIAS, 2014). Podemos classificar os tipos de cabelos
conforme apontamento descritos a seguir, com possibilidades de comparação visual
na figura 5.



Cabelos Asiáticos ou Mongólicos: o modo como o folículo está
posicionado faz com que o cabelo cresça reto, perpendicular ao
couro cabeludo, com crescimento médio de 1,3 cm/mês.



Cabelos Africanos – Afro/Negróides (crespo):

como o cabelo

cresce paralelo ao couro cabeludo, ele cresce enrolado nele
mesmo. Devido a sua conformação estrutural, esse tipo de cabelo é
altamente suscetível à quebra quando penteado ou escovado.
Crescimento médio de 0,9 cm/mês.



Cabelos Caucasianos ou Caucasóides: cresce num ângulo
oblíquo ao couro cabeludo e é levemente curvado. Cabelos de traço
europeu, com sentido de crescimento bem definido e ondulação
leve. Crescimento médio de 1,2 cm/mês.

32



Cabelos Mistos ou Frisados: interpretados por muitos estudiosos
como um subgrupo ou nível do cabelo crespo. Caracterizado pelo
formato crespo da raiz e efeito frisado no comprimento da fibra.
Geralmente de textura fina, porém resistente. Crescimento médio
de 0,8 cm/mês.

Figura 5: Caracterização do tipo de fibra capilar por avaliação de formato por corte
transversal.

Fonte: Boletim Técnico Volp – Ácido Tioglicólico 99%, 2011.

3.1.4 Condições variáveis da fibra capilar

A condição da estrutura capilar pode definir ou classificar, muitas vezes, sua
capacidade de interagir ou não com produtos químicos de baixa ou de alta
interferência na fibra capilar.
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Naturalmente, para a realização de um processo químico é necessário avaliar
as condições gerais do couro cabeludo, que necessariamente precisa estar em
condição mínimas de exposição e um pequeno tempo de contato com produtos
químicos, sejam eles alisantes ou não, justamente por esta área ser classificada
como a de maior potencial de absorção e permeabilidade de produtos cosméticos.
Parâmetros como o equilíbrio da taxa de oleosidade, isenção de lesões e pontos de
vermelhidão, além de qualquer tipo de irritabilidade cutânea causada por outros
produtos químicos ou não, são relevantes para qualificar as condições do couro
cabeludo para um processo alisante. Vale lembrar que, todo e qualquer produto
químico capilar deve ter seu contato orientado e priorizado para o cabelo, sendo
importante evitar ao máximo o seu contato com o couro cabelo.
A condição estrutural da fibra capilar deve ser avaliada com base nos 4
tópicos que refletem diretamente no perfil de resposta ou reação do cabelo ao
contato com a emulsão cosmeticamente ativa. São elas:



POROSIDADE: Deficiência relacionada à perda localizada de
células cuticulares, portanto uma deficiência externa da estrutura
capilar. Um cabelo muito poroso se apresenta “áspero” ao toque e
naturalmente terá maior capacidade de absorção, por oferecer mais
canais de entrada aos ativos contidos nas emulsões. Cabelos
porosos também oferecem maior capacidade de interação com
polímeros amino funcionais e por isso ficam mais suscetíveis ao
potencial adesivo destes componentes. Um cabelo muito poroso
pode absorver componentes de interferência química com maior
velocidade, justamente por oferecer mais canais (pontos de
porosidade) de interação e facilitação da permeação na fibra,
interferindo desta forma na relação do cabelo com a cinética de
liberação do ativo – composto químico presente na emulsão. Como
é possível visualizar na figura 6, a seguir, as alterações
morfológicas provocadas por produtos químicos, dentre eles os
alisantes, são fatores determinantes dos níveis de porosidades dos
cabelos.
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Figura 6: Visualização da condição e estado das camadas de cutículas.

Fonte: SALAOFIOAFIOALONGAMENTOSMG.BLOGSPOT



ELASTICIDADE: Deficiência geralmente relacionada por excessos
de dilatação da estrutura, assim como por interferências internas,
portanto, a elasticidade tem relação com danos ao córtex, mais
propriamente ao paracórtex, setor mais próximo das camadas mais
profundas das cutículas, justamente onde se concentra o maior
percentual dos agrupamentos de melaninas, que determina a “altura
de ton” ou cor natural dos cabelos (relação do percentual de
eumalanina com feumelanina). Problemas de elasticidade são mais
comuns em cabelos submetidos a procedimentos químicos de alta
intensidade, como alisamentos por hidróxidos de sódio ou
guanidina, descolorações ou processos de clareamento forçado e
principalmente por alisantes de mecanismos ácidos.



TEXTURA: Característica referência ao diâmetro médio dos fios,
que na maioria das vezes pode variar muito. É comum classificar
cabelos quanto à textura média, como; médio/fino ou médio/grosso
e isso estabelece uma relação direta com a força – concentração
ativa da emulsão cosmética. Um mecanismo alisante com alta
concentração de ativo (seja ele, qual for), naturalmente será
orientado para o alisamento de cabelos com textura média/grossa,
enquanto alisantes com baixa concentração de ativo (força média),
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será orientado para cabelos de textura média/fina ou mais porosos.
A textura avalia e classifica a condição da profundidade de
interferência química do mecanismo químico na fibra capilar.



DENSIDADE: Estabelece relação com o volume dos cabelos por
meio da análise de “quantidade de fios por centímetro quadrado”.
Um cabelo muito denso, naturalmente consumirá mais produto no
processo químico. É importante lembrar que cabelos muito densos
também perdem mais fios por dia, pois possuem um grupo maior de
folículos na fase telógena. As indicações da quantidade de fios
médios por centímetro quadrado podem variar muito e a maior
influência desta característica é de ordem genética.

3.1.5 Formatos de fibra capilar

O formato do corte seccional da haste capilar é mais ou menos elíptico,
porém, não se sabe exatamente a sua causa. É possível e muito provável que a
inclinação do folículo piloso em relação à superfície cutânea possa influenciar
diretamente o desenvolvimento do cabelo durante a queratinização de sua estrutura.
Isso pode causar uma formação cuticular assimétrica que é aumentada quanto
maior for a inclinação do folículo. Nas regiões onde há menor deposição de
queratina, ocorre a formação de pontos de fragilidade onde se ocasiona curvatura da
haste. Alguns estudos apontam que a curvatura de cabelos crespos está associada
a uma programação celular e expressão proteica na região basal do folículo e a falta
de simetria axial na região do bulbo, o que ocasionaria uma conformação curvada
com corte seccional elipsoidal (NAKANO, 2006).
Os cabelos negróides tendem a uma forma mais elíptica, com o folículo piloso
mostrando uma forma em espiral, também devido à disposição das moléculas de
aminoácidos sulfurados. O eixo deste formato de fio é irregularmente torcido, então,
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ainda que a cutícula esteja intacta e que a produção de sebo seja alta, a sua
superfície rugosa dificulta o transporte de sebo do couro cabeludo para a haste. A
proporção cutícula/córtex é maior, o que lhes confere menos massa. O diâmetro da
haste é variado ao longo da mesma (AZULAY, AZULAY, AZULAY-ABULAFIA, 2013;
MELLO, 2010),
Os fios mongolóides, ou asiáticos, tem um formato redondo e apresentam
diâmetro menor quando comparado ao comprimento máximo dos formatos elípticos
dos cabelos afro/negróides, porém são invariáveis ao longo da haste. São os mais
lisos e resistentes à fratura quanto penteados. O cabelo caucasóide tem uma secção
transversal elíptica contando com uma curvatura leve. Possui características
intermediárias entre negróide e mongolóide. O cabelo ondulado tem um corte
transversal na forma de círculo e uma elipse achatada. Mais do que o grau de
ondulação, o corte transversal também determina a quantidade de brilho e a
capacidade do sebo de cobrir o cabelo. O cabelo liso é mais brilhoso porque a sua
superfície lisa permite maior reflexão da luz e facilidade de circulação do sebo
(AZULAY, AZULAY, AZULAY-ABULAFIA, 2013; MELLO, 2010).
Além de afetar as características físicas do cabelo, o formato do fio também
influencia em sua resistência mecânica e reatividade com agentes químicos. Nas
regiões de fragilidade pode haver maior permeação de ativos e consequentemente
maior danificação a tratamentos químicos (NAKANO, 2006).
Segundo Abraham e colaboradores (2009), acreditava-se que o formato da
bainha interna era responsável pelo formato do cabelo, mas, hoje em dia, sabe-se
que há diferenças entre as curvaturas do cabelo liso e do crespo. Com os novos
estudos que foram realizados, pode-se observar que o formato da haste capilar é
programado pelo bulbo, particularmente pelo grau de simetria/assimetria axial da
matriz capilar, determinando a simetria ou assimetria da fibra, conforme a figura 7.
Demonstrou-se que no cabelo crespo o bulbo tem o aspecto de taco de golfe porque
um dos lados da cutícula do cabelo se desenvolve primeiro, já no liso, o
desenvolvimento é igual e reto.
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Figura 7: Visualização do formato dos variados tipos de cabelo via corte transversal.

Fonte: SILVA, 2012, pg. 30
Legenda: Da esquerda para a direita: cabelo do tipo mogólico; cabelo do tipo caucasiano;
cabelos do tipo afro/negroide (crespo).

3.2 Haste capilar e suas subcamadas

É comum que as pessoas confundam cabelo com o sistema capilar, mas não
fica difícil entender esta diferença quando classificamos o sistema capilar como o
sistema corporal responsável pela produção de cabelo. O sistema capilar é
constantemente estimulado pela intensa atividade celular e enzimática que
obviamente deverá sofrer oscilações ao longo da vida e danos naturais ocasionados
pelo processo de envelhecimento, que naturalmente diminuem sua capacidade de
produção de pelo assim como compromete a qualidade da produção, ocasionando o
surgimento de cabelos mais finos, menos resistentes e brancos (HALAL, 2011).
A haste capilar é um apêndice filamentoso da pele, rico em queratina, flexível
e que se distribui pela extensão da pele, exceto na palma das mãos e planta dos pés
(GOMES, DAMAZIO, 2009).
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3.2.1 Camadas de cutículas

É a parte externa da fibra capilar que cerca o córtex. A cutícula é uma região
quimicamente resistente e com alta concentração de cistina. É composta por uma
camada simples de células mortas (queratinócitos) transparentes, que se encontram
organizadas em camadas e são chamadas de escamas, em sobreposição da
extremidade da raiz em direção à ponta da fibra, as quais são unidas por cimento
intercelular rico em lipídeos. Estas escamas sobrepõem-se umas às outras,
formando uma camada com espessura que varia entre cinco e dez células. É a
região que mais sofre danos diariamente provocados pelas agressões físicas como
lavar, pentear e secar os fios, além de sofrerem agressões químicas como tinturas e
alisamentos (AZULAY, AZULAY, AZULAY-ABULAFIA, 2013; CHEN, BHUSHAN,
2005; HALAL, 2011).
A cutícula age como uma barreira para processos químicos porque resiste às
soluções utilizadas, porém soluções alcalinas e altas temperaturas provocam
alterações morfológicas das camadas cuticulares, comumente classificada como
dilatação da estrutura externa que favorecem a permeação do ativo na estrutura
interna da fibra capilar (HALAL, 2011).
As camadas de cutícula formam um exoesqueleto de alta resistência,
formando uma “malha de sobreposições cuticulares com alta concentração de
aminoácido cistina”. Intercalado entre as células sobrepostas da cutícula, encontrase uma camada multicomponente conhecida como Complexo de Membrana Celular
(CMC). Às vezes referida como a epicutícula e a camada de fundo da cutícula
diretamente abaixo dela. A maioria da evidência até agora, sugere que o CMC seja
compreendido de uma camada-δ de glicoproteína prensada entre duas camadas-β
de lipídios. Detalhado na figura 8, a seguir, protegendo todas as estruturas mais
internas, podemos visualizar as subcamadas da estrutura externa dos fios que se
dividem essencialmente em epicutícula, exocutícula, endocutícula e 18-MEA (ácido
18 metil eicosanóico) (CHEN, BHUSHAN, 2005):
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Figura 8: Corte transversal das camadas de cutículas, mostrando o complexo de membrana
celular (CMC).

Fonte: FISPQ – Incroquat tm Behenyl 18 MEA – CRODA.

Entre a exocutícula e a camada interna (inner layer) localiza-se a
endocutícula. O complexo da membrana celular (CMC) em si é uma camada de
estrutura lamelar, cujo seu interior consiste em camada interna-β (inner layer),
camada δ e camada externa-β (outer β-layer). O CMC separa cada célula cuticular
adjacente, compõe 2% da massa da haste capilar. Contém somente 2% de cistina e
é rica em aminoácidos polares e lisina, tendo então caráter hidrofílico (WAGNER,
2006; CHEN, BHUSHAN, 2005).
Estas camadas realizam o papel de barreira de proteção contra moléculas de
alto peso molecular. A camada mais interna, a endocutícula (END), e é composta
por teor mais elevado de aminoácidos ácidos e básicos, e possui baixa
concentração de cistina. Outra característica desta camada é a ausência de
reticulações, que combinada a sua composição química lhe conferem caráter
hidrofílico (CHEN, BHUSHAN, 2005; PAULA, 2001). É fundamental lembrar que
estas camadas de cutículas se agrupam assimetricamente por aderência promovida
pelo cimento intercelular, também conhecido como 18-MEA, o mais importante
lipídio de todo o cabelo (CODERCH, 2008).
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Embora este lipídio tenha uma função diretamente ligada à saúde e
integridade dos fios, ele é naturalmente solubilizado e deslocado dos cabelos
durante um procedimento químico de alisamento, coloração ou descoloração. Sua
função é promover melhor agrupamento e adesão das cutículas que ao entrarem em
contato com mecanismos químicos específicos se desagrupam em função da
solubilização deste lipídio promovendo o descolamento das placas cuticulares e
facilitando o desencadeamento das reações na fibra capilar (ROBBINS, 2012).
O que muitos profissionais da beleza desconsideram é que nesta porção mais
externa da estrutura capilar, caracterizada como camadas de cutículas há também
um grande concentração de aminoácidos cistina (aminoácido que determina a
resistência mecânica da fibra capilar por meio de ligações bissulfídicas ou
dissulforadas), consequentemente um alto grau de rigidez, conforme indicado na
figura 9 a seguir:
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Figura 9: Diagrama da estrutura morfológica das camadas de cutículas.

Fonte: COSMETICSONLINE, 2011

A assimetria da sobreposição das camadas de cutículas, detalhada pela
figura 10, a seguir, é justamente o que estabelece a necessidade de estudo da
metodologia de ação e comportamento dos modificadores morfológicos, algumas
vezes citados como bases dilatadoras, por sua alcalinidade, apontadas neste estudo
como essencial para a formação de um novo composto químico capaz de promover
tratamento e redução do volume dos cabelos (WAGNER, 2006).
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Figura 10: Diagrama esquemático da estrutura fibrosa do cabelo.

Fonte: Chen; Bhushan. 2005. p. 97.
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As células cuticulares possuem uma fina membrana externa chamada
epicutícula (EPI), que é formada pelo 18-metil-ácido eicosanoico (18-MEA).

É

constituída de 80% de proteínas e 5% de lipídeos, sendo quimicamente resistente
aos ácidos, álcalis, enzimas, agentes redutores e oxidantes. Logo abaixo existe uma
camada com alto teor de cistina, e, por consequência, enxofre. É quimicamente
resistente e hidrofóbica, denominada camada A (A-layer). É altamente reticulada o
que lhe confere considerável resistência química e mecânica. A exocutícula (EXO)
localiza-se abaixo da camada A, possui alta concentração de cistina e por isso, um
índice elevado de ligações cruzadas dissulfeto, o que a caracteriza como hidrofóbica
(ABRAHAM et. al., 2009; CHEN, BHUSHAN, 2005; PAULA, 2001).

3.2.2 Córtex

É a camada intermediária da haste capilar, encontra-se ao redor da medula e
diferencia-se por conter células mais queratinizadas e dispostas compactamente.
Esta camada é responsável pela flexibilidade, elasticidade e resistência do cabelo
além de exercer também sua interferência na forma. A resistência capilar em grande
parte é devido às pontes dissulfídicas, presentes no córtex, onde encontramos a
maior parte da melanina e milhões de agrupamentos de aminoácidos chamados de
polipeptídeos (BOLOGNA, JORIZZO, RAPINI, 2003; HALAL, 2011; JUNQUEIRA,
CARNEIRO, 2008)
O córtex é a estrutura interna predominante que pode apresentar diferentes
níveis de densidade protêica. As primeiras camadas do córtex, são aquelas que
justamente se encontram mais próximas das camadas mais profundas de cutículas,
são mais densas e apresentam estrutura mais rígida formada por queratinas mais
cristalizadas e rígidas, conforme apresentado na figura 11, a seguir. Esta camada
também é conhecida como paracórtex e também é responsável por concentrar a cor
natural dos cabelos. Nesta camada do córtex também há uma intensa concentração
de aminoácido cistina (KAJIURA, 2006).
Na estrutura mais profunda do fio o córtex perde densidade e rigidez
diminuindo expressivamente a quantidade de aminoácido cistina, se denominando
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ortocórtex, até se deparar com o canal medular, sua região mais profunda e menos
densa que em muitos casos nem chegam a estar presentes (SILVA, 2012).

FIGURA 11: Diferenças de densidade cortical do paracórtex e do ortocortex.

Córtex

Medula

Células
matriciais

Bainha externa
Bainha interna
Cutícula

Papila

Fonte: COSMETICSONLINE, 2011

As cadeias polipetídicas encontradas na queratina estão unidas física e
quimicamente. Milhões dessas células queratinizadas se unem para formar as fibras
do córtex. Às células do córtex contém em seu interior estruturas alongadas que são
chamadas de macro e microfibrilas (Figura 12). As macrofibrilas são compostas por
microfibrilas que, por sua vez, são compostas por dúzias de protofibrilas
entrelaçadas. As protofibrilas são cadeias polipeptídicas em formato de α-hélice
conectadas por ligações laterais para criar fibras minúsculas que se enrolam umas
nas outras formando as microfibrilas, invisíveis como uma linha. Os filamentos
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intermediários são pobres em cistina (~ 6 %) e a matriz é rica em cistina (ABRAHAM
et. al., 2009; CHEN, BHUSHAN, 2005; HALAL, 2011).

Figura 12: Estrutura do córtex capilar – MACROFIBRILAS E MICROFIBRILAS.

Fonte: Bologna; Jorizzo, Rapini. 2003. p. 1013.

Em algumas células, as macrofibrilas são tão densamente agrupadas que é
difícil a visualização das unidades individuais até mesmo através da MEV, sendo
classificadas como células paracortical. Já outras menos densamente agrupadas,
são nomeadas células ortocorticais (MELLO, 2010).

3.2.3 Medula

É a camada mais interna da haste capilar. Localizada no centro da fibra. Pode
estar ausente ao longo do comprimento dos fios ou, quando presente, pode estar
fragmentada ou contínua. Consiste na conexão vaga de tricócitos com largo espaço
intercelular. Quimicamente, é constituída por uma alta carga de lipídeos em relação
às outras camadas e tem baixa quantidade de cistina. O canal medular orienta o
processo de formação e desenvolvimento dos fios por meio do favorecimento do
transporte de polipeptídeos que se aglomeram formando proteínas, entre outras
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substâncias essenciais para a estruturação orgânica do fio. Não há qualquer relação
da medula com a resistência mecânica à tração e isso significa que o fato de um
cabelo ter ou não medula não está relacionado com sua condição de elasticidade,
embora importantes trabalhos mostram que a presença do canal modular exerce
influência sobre o potencial de reflexão e brilho dos cabelos (WAGNER, 2006).
Ainda há muito por estudar sobre as funções da medula capilar no fio de
cabelo do ser humano, apesar de diversos estudos, inclusive genéticos, estarem
sendo conduzidos (AZULAY, AZULAY; AZULAY-ABULAFIA, 2013; BOLOGNA,
JORIZZO, RAPINI, 2003; WAGNER, 2006).

3.3 Composição química da haste capilar

Segundo Azulay e colaboradores (2011), a haste capilar é composta por
estruturas formadas por unidades proteicas alfa-helicoidais, com formato espiralado,
cujos aminoácidos se ligam por pontes dissulfeto, pontes de hidrogênio e ligações
iônicas, conferindo-lhe ao mesmo tempo firmeza e flexibilidade.
Conforme Oliveira (2013, p.1), “a fibra de cabelo é uma proteína, ou seja, um
polímero biológico composto de aminoácidos unidos por ligações peptídicas” No
cabelo, encontramos proteínas denominadas α-queratinas. Sua estrutura em αhélice (Figura 13) justifica sua nomenclatura. A estrutura espiralada é mantida
devido a ligações de hidrogênio estabelecidas entre o hidrogênio e o oxigênio dos
grupamentos N-H (amina) e C=O (carbonila), respectivamente, situados a quatro
aminoácidos de distância.
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Figura 13: Estrutura de α-queratina assumida pela queratina.

Fonte: Oliveira, 2013. p. 3.

A queratina é uma proteína complexa e insolúvel e o cabelo é formado quase
que completamente por ela. É formada por oito diferentes aminoácidos essenciais,
incluindo a cistina e a cisteína, além de contar com a presença de outros
aminoácidos complementares (HALAL, 2011).
A queratina é incolor, sendo a melanina a responsável pela cor dos cabelos.
Os cabelos são:
(...) estruturas formadas por unidades proteicas α-helicoidais
com o formato espiralado, cujos aminoácidos se ligam através
de pontes de dissulfeto, de hidrogênio e ligações iônicas,
conferindo-lhes ao mesmo tempo firmeza e flexibilidade
(ABRAHAM et. al., 2009, p.133)

Os aminoácidos presentes na haste capilar são: ácido aspártico, ácido
glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cistina, fenilalamina, glicina, glutamina,
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histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina,
triptofano e valina, conforme detalhamento da figura 14 (HALAL, 2011).

Figura 14: Aminoácidos, possíveis de serem encontrados na fibra capilar.

Fonte: SLIDESHARE, 2013

3.3.1 Ligações químicas da estrutura capilar

As ligações terminais ou ligações de peptídeo são as que unem os
aminoácidos. O córtex é composto por milhões de cadeias polipeptídicas que se
ligam por três tipos de ligações laterais: de dissulfeto, de sal e de hidrogênio. As
ligações laterais de dissulfeto são formadas entre dois aminoácidos cisteínas e se
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unem através de um enxofre de uma cisteína com um enxofre de outra cisteína da
cadeia vizinha, formando assim o aminoácido cistina, conforme figura 15. As
ligações dissulfeto ou pontes de sulfeto podem ser rompidas apenas através de
processos químicos e são chamadas de ligações fortes – covalentes. (CALEFFI,
HEIDEMANN, MOSER, 2009; HALAL, 2011, KEDE, SABATOVICH, 2009).

Figura 15: Composição do aminoácido cistina por duas cisteínas.

Fonte: SLIDESHARE, 2013

As ligações de sal são formadas pela atração entre cargas opostas que
ocorrem entre dois aminoácidos de cadeias vizinhas. As ligações de hidrogênio são
formadas pela atração entre hidrogênios da porção ácida dos aminoácidos de
cadeias vizinhas. As ligações salinas e de hidrogênio sofrem transformações
temporárias pelo simples fato de molhar e escovar os cabelos, aumentando a sua
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extensão e dissolvendo estas ligações. Também são chamadas de ligações fracas
(CALEFFI, HEIDEMANN, MOSER, 2009; HALAL, 2011, KEDE, SABATOVICH,
2009).

(...) tem sido demonstrado em muitos trabalhos e pesquisas que
a concentração de cistina nas camadas de cutículas é
amplamente maior do que em todo o restante da estrutura
cortical, embora evidências por raio x, confirmem que a
organização cristalina das proteínas seja predominante na
porção mais rígida do córtex – paracórtex. (ROBBINS, 2012).

Conforme apresentado anteriormente na figura 9, as maiores concentrações
de pontes de enxofre, também conhecidas como pontes bissulfídicas, dissulforadas
ou de dissulfetos, estão amplamente presentes entre a epicutícula e a exocutícula, já
classificadas como substruturas mais externas e intermediárias, respectivamente,
compostas em estruturação assimétrica com concentrações de cistinas superiores a
50% quando contextualizadas. Estruturalmente as altas concentrações de cistina
posicionadas no paracórtex, compõem uma formatação helicoidal do tipo alphahélice de estrutura totalmente simétrica e muito organizada, determinando uma
contribuição diferente para a resistência mecânica total dos cabelos. (ROBBINS,
2012).
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3.3.2 Caracterização do pH do cabelo humano, por equiparação dos pontos
isoiônicos e isoelétricos da fibra capilar

Ainda no ano de 1942, Gibbs sugeriu o método de caracterização do pH para
a fibra capilar, via equiparação de seus pontos isoiônicos e isoelétricos. (GIBBS,
1942).
Na prática, a mudança no potencial químico padrão (Δμ °) é avaliada como a
medida da tendência do soluto de se mover a partir da solução para a fibra capilar
que é a "afinidade relativa" da substância para a fibra em relação a fase de
solução. Este parâmetro é geralmente chamado de afinidade e é geralmente
expresso da seguinte forma que descreve o potencial químico padrão:
- ∆µ° = RT 1n (D) f / (D) s
Enquanto R = constante dos gases (1,987 cal / mol grau), T = temperatura
absoluta (0 ° C = 273,16 ° K), (D) f = concentração de ion na fibra, e (D)s =
concentração de ion na solução. Esta equação sugere que a afinidade de
INGREDIENTE para o cabelo num sistema aquoso, rege-se pela proporção da sua
atração para a ligação da fibra e da sua hidrofilicidade (as atrações de ligação para a
fase aquosa). Talvez esta seja a expressão mais utilizada para determinar este
parâmetro que determina as afinidades de corantes ácidos livres. Quando a fibra é
semi-saturada com ácido (cerca de 0,4 moles de ácido por grama de lã ou cabelo), a
seguinte expressão, aplica-se:
-∆µ° = 4.6 RT pH ponto médio
Portanto, as afinidades de ions pode ser calculado a partir do pH do ponto
médio da curva de titulação de fibras de queratina e de ácidos.
Os dados da figura 16, mostram que as afinidades dos anions aumentam com
o aumento da massa molecular ou dimensões moleculares. O mesmo foi
demonstrado para cátions. Afinidades de ions são geralmente, independente de pH,
e em grande parte consistirá na soma da resistência de anions da ligação iónica e
das forças de atração de Van der Waals, que pode ser muito poderosa em grandes
moléculas. Além disso, com o aumento das atrações de Van der Waals, a
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hidrofobicidade do surfactante aumenta, aumentando ainda mais a afinidade da
molécula para a queratina no sistema aquoso. (ROBBINS, 2012).

Figura 16: Peso molecular e afinidade aniônica dos ingredientes ácidos.

Fonte: ROBBINS, 2012.
Legenda: (a) Calculado a partir dos dados de titulação pH ponto médio de Steinhardt et al. (b)
Calculado assumindo a afinidade de iôns de hidrogénio como sendo de 5,3 kcal.

O pH ao qual uma proteína ou partícula tem no número de equivalência do
total de cargas positivas e negativas, tal como determinado por troca de protons é o
ponto isoiônico. O pH ao qual uma proteína ou uma partícula não migra num campo
eléctrico é chamado de ponto isoelétrico. O ponto isoiônico é uma propriedade da
fibra de todo tipo de cabelo e se reflete nas propriedades ácido-base de equilíbrio da
fibra total; o ponto isoelétrico está relacionado com as propriedades ácido-base da
superfície da fibra capilar.
O ponto isoiônico de cabelo humano, pode ser avaliado a partir de dados de
titulação na presença de sal ou soluções tampões, permitindo que o cabelo
completamente enxaguado possa se equilibrar em água deionizada e que a
determinação do pH da solução resultante possa também se aproximar do ponto
isoiônico. O ponto isoiônico de fibra de lã foi determinada por Steinhardt e Harris
como sendo pH 6,4, de acordo com a figura 17, a seguir:
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Figura 17: A influência do sal na combinação de ácidos e base simples com fibras de
queratina.

Fonte: ROBBINS, 2012, pg 387.

O pH do cabelo humano é próximo do pH da fibra de lã (geralmente perto de
6,0) e varia entre os cabelos da diferente indivíduos. Freytag (1964) encontrou
pontos isoiônicos de pH 5,6 - 6,2, seguindo as mudanças de pH de cabelo em
soluções tampão. E ponto isoiônico de pH 5,8 mais ou menos 1,0 foi encontrado
para cabelos inalterados a partir de nove indivíduos diferentes, em um estudo
realizado por Robbins. (ROBBINS, 2012).
Capablanca e Watt (1986) examinaram a fibra de lã que tinha sido lavado
com detergente e extraído com várias solventes usando um método potencial de
fluxo para estimar o efeito de lipídios livres presentes no ponto isoelétrico da fibra de
lã. Estes cientistas encontraram efeitos apreciáveis no ponto isoelétrico de lipídios
livres. A lã lavada com surfactante (contendo o lipídio mais livre) fornece um ponto
isoelétrico de 3,3 enquanto o cabelo com maior extração lipídica mostra um ponto
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isoelétrico de 4,5. Estes dados mostram que o verdadeiro ponto isoeléctrico das
proteínas do cabelo de superfície é cerca de 4,5 (pH) e que lipídios livres que
contém ácidos graxos é um componente importante e essencial da superfície de
cabelos e de pelos de animais. Portanto, quanto menor for a concentração lipídica
das camadas de cutículas, menor será o ponto isoelétrico das fibras de queratina.
(ROBBINS, 2012).
Pontos isoelétricos semelhantes para o cabelo e fibras de lã, já são de se
esperar, uma vez que as composições químicas da cutícula são semelhantes e
porque ambas as fibras mostram características de coloração semelhantes. As
cutículas de ambas as fibras se mancham mais facilmente com corantes catiônicos
que com corantes aniônicos, ao passo que as manchas no córtex são mais
facilmente proporcionadas por corantes aniônicos, uma vez que a razão de
clareamento está no aumento da oxidação dos aminoácidos básicos, onde ponto
isoiônico deve diminuir com o aumento da oxidação. Pode-se também prever uma
diminuição semelhante no ponto isoelétrico de cabelos clareados, uma vez que a
epicutícula e a camada de células da cutícula são ricas em aminoácidos cistina
(DUPRES, et.al. 2007).
Diante destas citações, pode-se perceber que a oscilação do fator pH,
interfere diretamente na condição e estado da fibra capilar. Condições alcalinas
promovem alterações morfológicas (comumente interpretadas como dilatação) da
estrutura externa (camadas de cutículas), assim como a aproximação do pH
fisiológico da fibra capilar, considerado 4,5, promovem e estimulam a contração
destas camadas.
Para interações de longo prazo, se o pH da solução circundante está abaixo
do ponto isoiônico do cabelo, o mesmo vai absorver a condição ácida e ficará um
pouco acima deste ponto isoiônico, atraindo íons hidróxido mais facilmente. Para o
curto prazo de interações de superfície, o ponto isoelétrico é mais Importante do que
o ponto isoiônico. O ponto isoiônico torna-se muito mais importante para tratamentos
de fibra inteira, como permanentes e agentes de clareamento, baseados em reações
químicas de tempo de contato mais longos (DUPRES, et.al. 2007).
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3.3.3 Influências e efeitos colaterais de processos químicos nos cabelos

O clareamento, com superclareadores convencionais ou pó descolorante,
diminui a capacidade de combinações com componentes ácidos no cabelo humano.
Análise de amostras de cabelos descoloridos em diferentes níveis mostra que a
capacidade de combinações com ácidos diminui com o aumento de clareamento da
taxa do clareamento. A análise de aminoácidos destas mesmas amostras de cabelo
não revela alterações nos resíduos de aminoácidos básicos. Por isso, a diminuição
da capacidade de combinação de novos ácidos ou aminoácidos possui relação com
à formação de ácido cisteico, que por sua vez estabelece relação com o nível de
degradação protêica na fibra capilar. (GAMA, 2010).

O ácido cisteico forma uma forte ligação iónica com os resíduos de
aminoácidos básicos inibindo a sua interação com ácidos mais fracos, tais como
ácido fórmico.

A exocutícula na camada A é altamente reticulada com aminoácido cistina e
está perto da superfície da fibra, seria de esperar um grande aumento de ácido
cisteico nas camadas de cutículas com processos de clareamento ou até mesmo
com mecanismos alisantes mais alcalinos, com a probabilidade de diminuição do
ponto isoelétrico do cabelo, proporcionando o aumento da capacidade de
combinação de substâncias catiónicas perto da superfície da fibra, onde ocorre a
maior parte do clareamento oxidativo ou desgaste por mecanismos alisantes mais
alcalinos (hidróxidos) (FREITAS, et.al. 2009).

Robbins (2012) demonstrou que a capacidade do cabelo humano de interagir
com mecanismos ácidos ou aminoácidos diminui com o desgaste, embora apenas a
uma pequena extensão. Este estudo envolveu uma comparação de raiz e
extremidades dos fios de cinco amostras de cabelos longos (superiores a 18
polegadas) onde o desgaste variou ao longo da fibra. A capacidade de combinação
com o ácido variou de 3% a 13% menos nas extremidades das pontas. A amostra
mais gravemente afetada foi hidrolisada para análise de aminoácidos e verificou-se
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conter significativamente menos lisina e histidina e uma maior quantidade de ácido
cisteico, que indica maior nível de degradação da fibra.

Em

procedimentos

de

descoloração

o

processo

de

superoxidação

desencadeado pelos perssulfatos em contato com o peróxido de hidrogênio promove
um importante desgaste das camadas de cutículas, portanto cabelos descoloridos
possuem menos camadas de cutículas ou não possuem mais esta estrutura externa
quando o clareamento é intenso e combinado com os mais altos níveis de agentes
oxidantes (também conhecidos como água oxigenada ou creme oxidante). Após o
processo de descoloração os cabelos naturalmente terão diâmetro menor, pois já
não terão camadas de cutículas, restando apenas a estrutura do córtex. Este
processo químico acontece em pH próximo de 11 e induz uma forte dilatação de
toda a estrutura capilar, criando pequenas “bolsas de ar” no córtex do cabelo.
Naturalmente haverá influência em vários fatores como; alteração dos pontos
isoiônicos e isoelétricos, capacidade de absorção e adsorção de componentes
cosméticos e uma nova condição para controle estático dos fios. (WOLFRAM, 1970;
MARTINS, 2011).
Em processos químicos alisantes que usam mecanismos mais alcalinos,
como os hidróxidos de sódio e guanidina, os efeitos da dilatação são parecidos,
porém o desgaste das camadas de cutículas, são bem menores, quando
comparados aos efeitos dos mecanismos descolorantes. Neste grupo de alisantes o
excesso da alcalinidade imposto ao cabelo acaba solubilizando parte importante das
camadas lipídicas (18-MEA) acomodadas entre camadas de cutículas, causando
sempre uma taxa maior de ressecamento pós processo químico. Por este motivo é
importante vincular um procedimento de tratamento e compensação lipídica para os
cabelos que usam este mecanismo de transformação capilar, de forma que o cabelo
assuma boa textura, bom equilíbrio e controle estático pós-processo. (ZAHN,
HILTERHAUS, STRUβMANN, 1986; MARTINS, 2011).
Já para os cabelos processados por mecanismos oxirredutores como os
tioglicolatos é comum identificar problemas ocasionados por erros de aplicações,
visto que este mecanismo promove o “desagrupamento temporário” da estrutura
capilar e um “reagrupamento definitivo” do novo formato determinado pelo processo
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de aplicação do veículo neutralizante geralmente com concentrações baixas de
peróxido de hidrogênio (concentração de aproximadamente 1% de H2O2). O erro
mais comum relacionado ao uso/aplicação destes mecanismos está na desatenção
do profissional durante a aplicação, distribuição do produto nas mechas e
principalmente na neutralização do cabelo, onde é fundamental respeitar o sentido
do crescimento dos cabelos.
Em procedimentos de redução de volume ou alisamento realizados com
mecanismos ácidos, como o ácido glioxílico (uso proibido pela ANVISA, desde abril
de 2014) ou qualquer derivado dele, existem muitos efeitos colaterais facilmente
percebidos. O nível de acidez destes produtos, geralmente fora do permitindo pelo
Manual de Segurança da ANVISA (não podendo qualquer produto cosmético fixar
pH final de sua formulação abaixo de 2), provoca mudanças irreversíveis aos
cabelos. Estes mecanismos ácidos atuam de forma combinada com altas
temperaturas (aplicadas com o auxílio de secadores e chapinhas) e acidificam a
estrutura capilar por meio da desnaturação proteica mudando drasticamente os
pontos isoiônicos e isoelétricos da fibra capilar, desorientando desta forma seu pH
fisiológico e promovendo degradação da melanina natural dos cabelos ou até
mesmo da cor artificial aplicada anteriormente. As combinações de todas estas
mudanças interferem no nível de tolerância deste novo cabelo com outros produtos
químicos de uso comum, como colorações permanente, descolorações e outros
alisantes convencionais. É importante lembrar ainda que o risco de contato com o
couro cabeludo desta emulsão cosmeticamente ativa, com pH próximo de 1, é
passível de desencadear desequilíbrio fisiológico e desregulação sebácea do
sistema capilar, promovendo verdadeiros distúrbios de oleosidade nos usuários
(ISTRATE, 2011; CONORATTO DIAS, 2014).

3.4 Produtos e sistemas convencionais de alisamento ou redução de volume

As práticas profissionais atuais utilizam vários materiais e métodos diferentes
para alterar a aparência física de seus cabelos. O progresso tecnológico, em termos
de alisamento, permitiu que pessoas pudessem mudar a configuração do cabelo de
acordo com a sua vontade (DIAS et. al., 2007).
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A principal questão a ser discutida quanto a interferência de mecanismos
redutores de volume dos cabelos é exatamente a forma como pensamos na
interação destes produtos com a fibra capilar e principalmente a forma como os
cabelos respondem a este contato. Podemos pensar no fio de cabelo como um
aglomerado de proteínas produzidas pelo sistema capilar por meio de reações
bioquímicas, sem esquecer que sua estrutura distribui resistência “de fora para
dentro”, quando avaliamos a estrutura num corte transversal, conforme elucidado
nos tópicos anteriores a este.
Existem dois tipos clássicos e estratégicos para a execução de alisamentos
ou sistemas de redução de volume; o alisamento de ação temporária que atua por
indução física, geralmente realizado por mecanismos defrisantes que combinam
emulsões hidratantes de altas concentrações poliméricas, geralmente caracterizadas
pela presença de um agrupamento de silicones termo ativados com os secadores ou
chapinhas. Os alisantes temporários não possuem capacidade de interferência
permanente na estrutura do cabelo. São altamente dependentes do processo de
escovação (brusing); e os alisantes químicos com alta capacidade de alterações
permanentes em diferentes intensidades, que usam mecanismos de interferência
direta e definitiva na forma dos cabelos. Os alisamentos temporários só duram até a
próxima lavagem. Atuam pela interferência nas ligações de Van der Walls e são
dependentes da influência das altas temperaturas, cuja função será de polimerizar o
agrupamento ativo polimérico em contato com os fios de cabelo. A haste capilar
possui pontes de hidrogênio em sua composição química, e elas também são
responsáveis pelo formato do fio, embora exerçam uma influência bem menor do
que as outras ligações. Ao molhar com água o fio se torna liso, pois ocorre a
hidrólise destas pontes de hidrogênio. A utilização da chapinha e do secador como
fontes de calor fazem com que o fio desidrate rapidamente, ocorrendo uma selagem
da cutícula da forma alisada. Os alisantes químicos visam interferir diretamente nas
pontes dissulfeto da queratina, que determinam as ligações químicas mais forte (do
tipo covalente). São de efeito permanente e a área que foi alisada não volta a sua
forma original (ABRAHAM et. al., 2009; AZULAY, AZULAY, AZULAY-ABULAFIA,
2013; KEDE, SABATOVICH, 2009).
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3.4.1 Tioglicolato de amônio

O tioglicolato de amônio é um composto alisante formado por uma reação
clássica do tipo ÁCIDO – BASE, entre o ácido tioglicólico e o hidróxido de amônio,
que atua por oxirredução e em faixa de pH entre 9,00 e 9,50, capaz de proporcionar
um efeito liso direto na primeira aplicação quando corretamente orientado para
cabelos do tipo caucasiano/caucasóide. É ferramenta importante para a realização
de protocolos de ondulações permanentes convencionais assim como ondulações
permanentes para cabelos do tipo afro/negroides. O produto contendo este ativo é
aplicado no cabelo e então se faz uma pausa que pode variar muito, de 20 a 60
minutos, conforme a condição de partida do cabelo a ser processado. Durante essa
pausa ocorre o rompimento das ligações de dissulfeto (VARELA, 2007; KEDE,
SABATOVICH, 2009).
Este mecanismo baseia-se na utilização de produto com pH alcalino que
promove a dilatação das cutículas (hidróxido de amônio) da haste capilar permitindo
que o ativo redutor (ácido tioglicólico) possa permear as camadas de cutícula e
alcançar o paracórtex, reagindo com a queratina e rompendo as ligações covalentes
de dissulfeto mais relevantes e profundas da estrutura capilar. Após o enxague do
composto alcalino, é necessário usar um produto neutralizante de pH baixo e
comportamento catiônico, com graduação mínima de peróxido de hidrogênio ou até
mesmo de bromato de sódio para neutralizar a reação promovida anteriormente e
oxidar a estrutura reagrupando as pontes de dissulfeto e promovendo desta forma a
definição de um novo formato para os cabelos. (ROBBINS, 2012; HALAL, 2011).
O tioglicolato de amônio age rompendo as pontes dissulfeto dos aminoácidos
de cistina, conforme orientado na figura 18. Isso ocorre com a adição de átomos de
hidrogênio a cada enxofre da ligação cistina, formando duas cisteínas e permitindo
reagrupamento em formatos diferentes. O que garantirá a nova formatação do fio
será a neutralização porque nesta etapa há efetivamente o reagrupamento da cistina
removendo os átomos de hidrogênio, por uma reação química de oxidação
(ABRAHAM et. al., 2009; HALAL, 2011).
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Figura 18: Processo de alisamento capilar – tioglicolato de amônio.

Fonte: HALAL, 2011, p. 222.

A reação química que ocorre, primeiramente, é a redução; e a oxidação
ocorre durante a neutralização. A representação da reação de redução e de
oxidação está representada a seguir pela figura 21 (AMOROSO, 2012).
A essência desta transformação no cabelo é justamente explicada pela
redução do aminoácido cistina em 2 cisteínas, de forma que o cabelo possa ser
posicionado e neutralizado num novo formato, conforme a figura 19, a seguir:
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Figura 19: Transformação do aminoácido cistina em duas cisteína.

Fonte: Adaptação de Amoroso, 2012.

3.4.2 Tioglicolato de monoetanolamina
O tioglicolato de monoetanolamina é um composto alisante também formado
por uma reação clássica do tipo ÁCIDO – BASE, entre o ácido tioglicólico e a
monoetanolamina (MEA), que atua por oxirredução e em faixa de pH entre 8,00 e
9,00, capaz de proporcionar um efeito liso direto na primeira aplicação quando
corretamente orientado para cabelos do tipo caucasiano/caucasóide. Assim como o
tioglicolato de amônio também pode ser empregado na realização de protocolos de
ondulações permanentes convencionais assim como ondulações permanentes para
cabelos do tipo afro/negroides. O produto contendo este ativo é aplicado no cabelo e
então se faz uma pausa que pode variar muito, de 20 a 60 minutos, conforme a
condição de partida do cabelo a ser processado. Durante essa pausa ocorre o
rompimento das ligações de dissulfeto que também precisarão do processo de
oxidação para neutralizar e reagrupar a estrutura num novo formato. (VARELA,
2007; KEDE, SABATOVICH, 2009).
O tioglicolato de monoetanolamina, também conhecido popularmente como
“tiolamina”, teve seu desenvolvimento e popularização em meados do ano 2000 e
por algum tempo foi amplamente estudada em função de sua efetividade em faixas
de pH menores do que a do tioglicolato de amônio além de uma leve vantagem em
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relação ao nível de tolerância com cabelos processados anteriormente com outros
mecanismos químicos.

3.4.3 Hidróxidos Metálicos (sódio e guanidina)

Os hidróxidos são componentes químicos de base alcalina forte, que atuam
por reações químicas específicas, classificadas como lantionização, na qual
transforma o aminoácido cistina, o principal aminoácido do cabelo em lantionina
(HALAL, 2011), conforme exemplificado pela figura 20, a seguir:

FIGURA 20: Processo químico de lantionização, que transforma cistina em lantionina.

Fonte: HALAL, 2011.
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Halal (2011) descreve que existem vários e diferentes tipos de cremes
relaxantes à base de hidróxido, como o hidróxido de sódio (NAOH), o hidróxido de
guanidina (CH5N3), o hidróxido de lítio (LIOH) e o hidróxido de potássio (KOH).
Este primeiro componente químico citado acima é utilizado também em
depiladores químicos (HALAL, 2011).
O hidróxido de sódio é comumente utilizado nos alisamentos de cabelos afro
negroides e caucasianos de textura grossa e ondulações muito marcada que
apresentam estruturas mais resistentes, pois age por intumescimento e desgaste de
cutícula deslocando parcialmente algumas moléculas enxofre na estrutura externa
da fibra, podendo alcançar o córtex e comprometer a condição elástica do cabelo se
não for bem gerenciado (ROBBINS, 2012).
Segundo Halal (2011), ao aplicar esta base alisante muito alcalina o pH do
cabelo sobe, puxado pelo produto que tem pH entre 11,0 e 12,0, desencadeando a
dilatação e intumescimento das camadas de cutículas, invertendo desta maneira a
polaridade da cistina e do enxofre naquela haste. O íon de hidróxido (OH-) é o
ingrediente mais ativo em todos eles. O hidróxido de sódio é um álcali forte, que
pode dilatar o cabelo em até duas vezes do seu diâmetro normal.
O hidróxido de guanidina depende da mistura programada e geralmente
padronizada de dois componentes que devem ser associados 10 minutos antes da
aplicação, pois a mistura do creme que contém o hidróxido de cálcio como um
creme base e o carbonato de guanidina como um líquido ativador, resultando numa
reação química que produz este mecanismo alisante (HALAL, 2011).
A neutralização destes hidróxidos de bases alcalinas não envolve reações
oxidantes, este processo se dá com a utilização de outra base acida como um
xampu ou uma loção normalizante, que neutraliza quaisquer íons de hidróxido
restante e diminui o pH do cabelo favorecendo o processo de contração da
estrutura, que será percebido pelos profissionais e consumidores pelo fechamento
das cutículas e melhoria do controle estático dos cabelos (MARTINS, 2013).
Os ativos que se enquadram neste caso são: hidróxido de sódio, potássio,
lítio e guanidina. O pH do produto fica entre 11 e 12. O íon hidróxido (OH-) é o ativo
destes alisantes. Destinam-se aos cabelos afro-étnicos, ou seja, de estrutura crespa.
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São cremes alcalinos fortes que podem dilatar o cabelo em até duas vezes seu
diâmetro normal. Em altas concentrações, os íons de hidróxido rompem as ligações
de dissulfeto do fio. Este processo é chamado de lantionização, que é a substituição
máxima de um terço dos aminoácidos de cistina por lantionina. Ao término do
processo, é necessária a etapa de neutralização para devolver ao fio o seu pH
natural que, normalmente, é feita através da lavagem com xampu ácido para este
fim (ABRAHAM et. al., 2009; HALAL, 2011; KEDE, SABATOVICH, 2009; MELLO,
2010).
O pH alto do produto faz com que haja o rompimento das ligações de
dissulfeto e também das ligações iônicas da haste capilar, deixando-o maleável para
a transformação do formato. Isso o torna mais agressivo do que o tioglicolato de
amônio. É necessária uma neutralização com produto ácido para reestabelecer o pH
dos fios e religar parte das ligações iônicas, tornando os fios frágeis porque as
ligações dissulfeto que foram rompidas continuam abertas (VARELA, 2007).
Segundo Halal (2011) e Varela (2007), o rompimento das ligações dissulfeto é
permanente, podendo as ligações nunca mais serem formadas novamente. Mas
Abraham e colaboradores (2009) e Kede e Sabatovich (2009), relatam que a
neutralização interrompe o processo e volta a fechar as pontes dissulfeto no novo
formato do fio, conforme demonstrado na figura 21, a seguir:
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Figura 21: Processo de alisamento capilar – hidróxido de sódio.

Fonte: HALAL, 2013, p. 224.

A transformação da cistina
quimicamente pela figura 22, a seguir:

em

lantionina

Figura 22: Transformação da cistina em lantionina.

Fonte: CONORATTO DIAS, 2014

pode

ser

representada
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3.4.4 Ácido glioxílico
A CLARIANT (empresa líder no fornecimento desta matéria-prima) classifica o
ácido glioxílico como um ácido carboxílico derivado do glioxal. Encontra-se em
solução 50% e seu pH é 0,3 a 19,5°C., conforme apontado no anexo 8. O ácido
glioxílico, ou ácido formilfórmico, passa por decomposição térmica em temperaturas
superiores a 111ºC (BACK, YAMAMOTO, 1984; MOLDOVEANU, 2010).
O estudo de Back e Yamamoto (1984) consistiu em três testes, de
decomposição térmica e decomposição térmica induzida por laser pulsado de
infravermelho para efeitos de comparação com a fotólise, que é a decomposição ou
dissociação de compostos químicos causada pela luz ou radiação ultravioleta.
Foram realizadas fotólises em um cilindro de quartzo com dez centímetros de
comprimento e cinco centímetros de diâmetro, com coletor de gás e aquecimento
mantido a uma temperatura de 355 K (81,85ºC), cuja fonte de luz ultravioleta para a
fotólise foi uma lâmpada de Hg-Xe com monocromador que gerou uma banda com
cerca de 20nm de largura.
A decomposição térmica foi estudada num sistema estático de pressões de
0,4 Torr (0,4 mmHg) a 8 Torr (8 mmHg), um recipiente cilíndrico aquecido em um
forno de tubo a temperaturas entre 470K (196,85ºC) a 710K (436,85ºC). A pirólise
induzida a laser foi feita em um recipiente cilíndrico também aquecida a 355 K. Em
conjunto aos testes, os produtos foram analisados em espectrofotômetro de
absorção. O resultado sugere fortemente que em todos os comprimentos de onda há
formação de gás carbônico e formaldeído.
De acordo com o estudo, com o passar do tempo, o formaldeído (H 2CO)
resultante também sofria decomposição conforme as reações químicas que foram
realizadas.
O estudo de Moldoveanu (2010), sobre a decomposição do ácido glioxílico,
consiste na utilização de sistema estático contendo o ácido submetido a
temperaturas entre 200 e 537ºC e pressões de 0,4 mmHg a 8 mmHg, em que os
principais produtos da pirólise foram gás carbônico e formaldeído. Também foi
realizado um teste de aquecimento com laser pulsado com temperaturas entre
1100K (826,25ºC) e 1600K (1326,85ºC), que mostrou o mesmo comportamento que
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o sistema estático. Além de gás carbônico e formaldeído, também houve formação
de monóxido de carbono, hidrogênio e água.
Vale lembrar que o estudo de decomposição do deste ácido, assim como de
qualquer outro componente químico é na maioria das vezes realizado em alto grau
de pureza e considera uma avaliação do componente isolado. Na prática de
mercado este componente acaba por ser aplicado em concentrações que variam de
20% a 40% de uma solução com concentração de 50% de ácido glioxílico, em
emulsão cosmética de viscosidade específica, o que naturalmente irá interferir no
processo de decomposição de gases, tornando variável a possibilidade de liberação
ou não de formol.
A ANVISA (2014) relata que ácido glioxílico é um composto utilizado em
cosméticos com a função de ajuste de pH e tamponante. A partir das literaturas
citadas anteriormente e dos apontamentos realizados na introdução deste trabalho a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso deste ativo em cosméticos
para procedimentos de alisamento capilar tais como: realinhamento capilar,
defrisante, escova progressiva, botox capilar, reestruturação capilar, blindagem
capilar e outros cujo uso esteja associado ao uso de chapinha (ANVISA, 22 de abril
de 2014).
Diante das práticas de mercado, assim como das questões regulatórias, um
conjunto de dificuldades e não conformidades impedem a regularização do ácido
glioxílico, como:
* A elevada taxa de glioxal contida no ácido glioxílico em solução de 50%
(~0,75%) (CLARIANT, 2010) e que naturalmente, também estará presente no
produto final. O glioxal, compõe o tópico nº 92 da RDC 3 de 2013 (ANVISA, 2013),
que estabelece uma concentração máxima permitida de 100mg/L ou 0,01%.
* Elevado nível de acidez da solução de 50% de concentração de ácido
glioxílico, que alcança a indústria com pH de 0,30. Quando incorporado em emulsão
nos percentuais propostos pelo tópico anterior a este, estabelece uma condição de
acidez final em torno de pH 1,00 +/- 0,25. Esta condição de acidez estabelece uma
NÃO

CONFORMIDADE com o

regulamento proposto pelo

MANUAL

DE
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SEGURANÇA DA ANVISA, que aponta que os produtos cosméticos não devem ter
pH menor do que 2, para o uso seguro do consumidor.
* Devido à força do ácido (pKa) e seu nível de protonação, este componente
desenvolve alta capacidade de acidificação da estrutura capilar, quando associado
às altas temperaturas, promovendo danos irreversíveis. É sabido que a produção
excessiva de ácido cisteico nesta reação é capaz de promover um pequeno
aumento do diâmetro da fibra, comumente confundido com dilatação por muitos
pesquisadores. (ROBBINS, 2012; CONORATTO DIAS, 2014). O processo de
acidificação da fibra capilar estabelece uma nova condição de comportamento para
o cabelo quando em contato com outros mecanismos químicos convencionais,
desorientando desta forma os resultados esperados por estes processos. Sabe-se
ainda que, quanto maior for a concentração do ácido glioxílico na emulsão
cosmeticamente ativa, menor será o pH final desta emulsão e maior será o efeito do
alisamento, assim como o grau de desnaturação protêica, da degradação capilar e
da formação de ácido cistêico na fibra capilar. Para efeito técnico e comercial, é
importante destacar que este nível de acidez excessiva, combinada com altas
temperaturas, ainda determina o potencial de degradação da cor natural ou artificial
dos cabelos, gerando sensação desagradável e dificuldades técnicas para correção
do efeito queimado dos cabelos, visto que este clareamento é, a princípio, o maior
efeito colateral visual do contato deste componente com os fios. Dentre os impactos
de risco e não conformidade para o consumidor, vale destacar os distúrbios de
oleosidade provocado pelo contato excessivo desta emulsão cosmeticamente ativa,
com alta concentração de ácido glioxílico e pH próximo de 1, com o couro cabeludo.
Em alguns casos, estas alterações na fisiologia do sistema capilar, podem
desencadear a desregulação sebácea e influenciar a aceleração da fase telôgena,
aumentando desta forma a fase de queda dos cabelos (ISTRATE, 2011).

3.4.5 Formaldeído e glutaraldeído

O formol é encontrado para venda em solução a 37%, mas sua
comercialização em farmácias é proibida. Como ativo em progressivas é um

69

processo rápido e que deixa os cabelos com brilho intenso. Em salões de beleza, o
formaldeído era misturado empiricamente à queratina líquida e ao creme
condicionador. Adicionar formol ou qualquer outra substância a produtos sujeitos a
vigilância sanitária é infração sanitária, adulteração ou falsificação e crime pela
legislação brasileira, de acordo com o art. 273 do código penal. Seu uso é permitido
em concentrações de até 0,2%, e nesta concentração sua função é conservar a
formulação, e até 5% em cosméticos para tratamento de unhas frágeis por ter ação
endurecedora (ANVISA, 2009; KEDE, SABATOVICH, 2009).
Seu mecanismo de ação pode ser entendido a partir da seguinte explicação:
O que ocorre em nível químico é que o formol reage com
diversos grupos funcionais da estrutura da queratina, formando
ligações cruzadas ou pontes metilênicas que mantém os
cabelos mais lisos. Na realidade, funciona como um aditivo
fixador, formando um filme endurecedor que molda o fio,
mantendo-o rígido na forma escolhida. (KEDE, SABATOVICH,
2009, p. 244).

Segue abaixo uma representação da transformação do aminoácido cistina
com a adição de pontes metilênicas (Figura 23):

Figura 23: Processo de alisamento capilar – pontes metilênicas.

Fonte: CONORATTO DIAS, 2014
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O formaldeído liga-se as proteínas da cutícula e aos aminoácidos hidrolizados
da queratina formando um filme hidrofóbico e endurecedor ao longo da haste. O que
torna o fio suscetível à quebra em situações comuns do dia a dia, como pentear e
prender os cabelos (AZULAY, AZULAY, AZULAY-ABULAFIA, 2013).
O glutaraldeído é um dialdeído saturado, que em seu estado natural é
ligeiramente ácido. Encontra-se em solução aquosa a 50%, líquido de coloração
clara e vem sendo utilizado como alisante desde a proibição do formol. Sua ação é
conservante em concentrações máximas de até 0,1% (ABRAHAM et. al., 2009),
embora cada vez mais seu uso tem sido abolido no setor de saúde, higiene e
limpeza.

3.5 Cinética e a taxa de liberação de emulsões

De acordo com os estudos realizados anteriormente sobre a cinética das
reações iônicas com fibras de queratina (RANDALL WICKETT, 1983; ROBBINS
2012), sabe-se que as reações em fibra de cabelo com soluto em solução podem
ser consideradas um processo de múltiplos passos que envolve:

* A difusão em solução;
* adsorção ou interação com a superfície da fibra;
* Difusão ou transporte até a fibra; e
* Reação em locais mais ou menos internos nas fibras.

A adsorção na superfície da fibra "exposta" é geralmente rápida para
Ingredientes iónicos, e a superfície torna-se preenchida (com respeito ao soluto)
durante os primeiros minutos de reação. A difusão para as fibras é geralmente o
passo determinante da taxa para a maioria das reações de fibras de cabelo e é
geralmente caracterizada por energias de ativação mais elevadas (10-30 kcal / mol).
Reações de quebra que envolva o “desagrupamento” e o “reagrupamento" de
ligações covalente são por vezes mais lentas do que a difusão para dentro das fibras
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e podem ser determinantes da velocidade. Um exemplo é a redução da ligação de
dissulfeto por mercaptanos em faixa de pH levemente ácido. A quantidade de um
ativo (ingrediente) que penetra na fibra e a extensão da penetração são regidos
pelos seguintes fatores:
• A temperatura de reação.
• tamanho molecular.
• densidade de ligação transversal das fibras.
• nível de dilatação para o favorecimento da permeação.
• O tempo de contato para a reação.

A taxa de penetração ou a difusão geralmente aumenta com o aumento da
temperatura de dilatação da fibra capilar, ao passo que diminui com o aumento da
densidade de reticulação e o tamanho molecular das espécies penetrantes.
Obviamente, o grau de penetração aumenta com o tempo. (ROBBINS, 2012).

Diante desta importante conceituação, é possível classificar a viscosidade,
com um fator de controle de qualidade física da emulsão cosmeticamente ativa,
assim como o percentual ativo do agrupamento polimérico presente nesta mesma
emulsão, ambos propostos por este trabalho, como importantes mecanismos de
controle da cinética de liberação do tioglicolato de AMP para os cabelos.
O princípio da ação de redução de volume dos cabelos proposto por este
trabalho, estará baseado numa baixa interferência do Tioglicolato de Amino
Metilpropanol sob a estrutura capilar já processada por outros mecanismos químicos
ou não, levando em consideração o aumento do potencial de permeabilidade do
composto em fibras capilares já processadas quimicamente por outros mecanismos,
o que deverá acentuar o potencial de redução de volume dos cabelos. Vale lembrar
que determinados polímeros possuem maior propriedade adesiva ou não, sendo
esta, influenciada pelo “potencial de ancoragem” assim como pelo “peso molecular”.
Determinados polímeros podem facilitar o processo de estabilidade e controle
estático da fibra, principalmente quando atua na parte mais externa do fio. Altas
concentrações poliméricas podem contribuir para a desaceleração da cinética de
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liberação do ativo presente na emulsão e por isso devem estar em equilíbrio com a
determinação da viscosidade da mesma (FRANGIE, et. al., 2012).
O desempenho da tecnologia proposta por este trabalho dependerá
diretamente do percentual aplicado do composto químico em questão e da
concentração polimérica (de ação física) presente na emulsão. A relação entre os
percentuais do ativo químico (tioglicolato de amino metilpropanol) e os percentuais
dos ativos físicos (agrupamento polimérico proposto) terá sua ação modulada pela
faixa de pH assim como pela viscosidade e características reológicas da emulsão,
que determinará seu potencial cinético de liberação dos ativos físicos e químicos
para o cabelo, caracterizando desta forma uma referência de tempo de contato
(também conhecido como “tempo de residência”), para a definição do protocolo de
aplicação desta nova tecnologia cosmética para os cabelos (EVANS, VENTURA,
WAYNE, 1994).
A constante de equilíbrio da reação de redução das pontes bissulfídica
depende de uma relação direta entre o percentual de ácido tioglicólico, redutor
usado neste experimento com a faixa de pH de estabilidade da emulsão, lembrando
que o potencial de ação do ácido tioglicólico se inicia a partir do pH 6 e se
potencializa a partir do pH 7, quando se inicia o descolamento das placas cuticulares
e consequentemente o início da permeação do ácido tioglicólico, sendo assim o
potencial de redução aumentado jutamente com a constante de equilíbrio
(ROBBINS, 2012).

3.6 Agentes modificadores da fibra capilar e o fator pH dependência

Dentre os mecanismos alisantes mais conhecidos estão aqueles que
participam da clássica reação de oxirredução, facilitando o processo de permeação
de agentes redutores da estrutura principal do aminoácido cistina que mais tarde
deverão ser oxidadas por um mecanismo neutralizante para reagrupar a estrutura
capilar numa nova formatação priorizando o efeito liso dos cabelos (FRANGIE et al.,
2012).
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Para que esta reação aconteça de forma eficiênte é preciso entender a função
dos agentes de formação destes compostos que na maioria das vezes são formados
pela mistura do ácido tioglicólico com um agente alcalino, que terá função de
neutralização deste ácido assim como de alterar as condições morfológicas da
estrutura externa, representada pelas camadas de cutículas para facilitar a
permeação do ácido tioglicólico (WAGNER, 2006).
Por muito tempo foi possível caracterizar a diferença entre colorações
permanentes e semi-permanentes, justamente pela presença destes alcalinizantes;
as colorações permanentes usavam concentrações específicas de hidróxido de
amônio estimulando maior intumescimento das camadas de cutículas para facilitar a
permeação mais intensa da associação de corantes por oxidação atingindo o córtex
e proporcionando maior durabilidade da cor; e as colorações semi-permanentes que
usavam concentrações específicas de monoetanolamina, proporcionando um
intumescimento de menor intensidade e permeação intermediária da associação de
corantes entre camadas de cutítulas, proporcionando menor durabilidade da cor.
Atualmente, novos produtos colorantes estão surgindo com a proposta de
concentrações específicas de amino metilpropanol, como novo componente de
favorecimento de permeação de corantes, caracterizando a posibilidade de
formatação de tecnologias de colorações permanentes e semi-permanente pela
definição destes percentuais.
Já há muito tempo que os alcalinizantes são usados em produtos cosméticos
com a finalizadade de neutralizar os mecanismos ácidos redutores das pontes de
enxofre e de facilitar a permeação deste componentes assim como de outros
agentes químicos colorantes dos cabelos. A especificação do alcalinizante numa
emulsão, seja o hidróxido de amônio, a monoetanolamina ou até mesmo o amino
metilpropanol, determina um importante fator técnico, conhecido na cosmetologia
como; “pH dependência”. (EVANS, 1994). Os alcalinizantes mais conhecidos e
aplicados para esta função são; o hidróxido de amônio e a monoetanolamina cujo
potencial de alteração morfológica das camadas de cutítula podem ser bem
diferentes, sendo o hidróxido de amônio expressivamente mais forte, conforme
indicado na figura 24 a seguir:
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Figura 24: Interpretação do fator “pH dependência” no processo de dilatação da estrutura
capilar

Fonte: APRENDIZDECABELEIREIRA
Este fator conhecido como “pH dependência” estabelece a relação entre o
potencial e o percentual de concentração do dilatador aplicado à emulsão com a
capacidade de dilatação da estrutura do cabelo e reconhecimento do ponto de
partida do descolamento das placas cuticulares, que geralmente acontece entre os
pH 7,00 e 8,00.
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem sido constantemente usada
para estudar a variação de volume por ganho de diâmetro da estrutra capilar, assim
como o método de centrifugação e/ou pesagem em balança analitica tem sido
usados para avaliar a mudança do peso (perda ou ganho de massa capilar) dos
cabelos (ROBBINS, 2012).
Os fatores de medições de soluções de mercaptanos (ácido tioglicólico) são
padronizadas e diretamente dependentes do percentual do alcali em questão, no
caso, o amino metilpropanol que atuará na indução do fator “pH dependencia”
estimulando o aumento deste fator químico e proporcionando a condição de semidilatação ou dilatação parcial e suave. (EVANS, 1994).
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A expansão da estrutura capilar, também interpretada como dilatação, é
resultado da ação do mecanismo dilatador aplicado, assim como da reação de
redução induzida pelo redutor atuante, neste caso, o ácido tioglicólico. Quando em
concentrações máximas permitidas a dilatação (ganho de diâmetro) pode chegar a
300% do tamanho original (diâmetro do cabelo natural) (ROBBINS, 2012).
O processo de remoção do sal de tioglicolado dos cabelos com o auxílio da
água,

seguido

da

aplicação

do

agente

neutralizante

(condicionador

com

concentrações específicas de H2O2 – peróxido de hidrogênio) desencadeia o
processo de contração de estrutura, que tem por objetivo trazer o cabelo à condição
inicial e natural de antes, de forma que a mudança na estrutura possa ser
considerada permanente. (FRANGIE, 2012).
A reação destas bases dilatadoras com o ácido tioglicólico esta baseada na
clássica reação do tipo ácido base, formando um sal e moléculas de água.

ÁCIDO

+

BASE (dilatadores) →

SAL

Ácido Tioglicólico

+

Hidróxido de Amônio →

Tioglicolato de Amônio + Água

Ácido Tioglicólico

+

Monoetanolamina

→

Tioglicolato de MEA

+ Água

Ácido Tioglicólico

+

Amino Metilpropanol →

Tioglicolato de AMP

+ Água

+

ÁGUA

É importante lembrar que o potencial de interferência de qualquer um destes
compostos químicos propostos acima, serão sempre dependentes da concentração
ativa do próprio composto, assim como da faixa de pH da emulsão cosmeticamente
ativa, que influenciará a capacidade e a velocidade de dilatação do cabelo,
favorecendo mais ou menos a permeabilidade do ácido tioglicólico, o redutor em
questão. A viscosidade também será um fator preponderante ao potencial de
interferência, por influenciar na velocidade de liberação do ativo (ácido tioglicólico)
para o cabelo. O controle da cinética de liberação do ativo para o cabelo é
importante para que não haja consequências negativas aos cabelos, pós processo
químico. A concentração de um polímero específico ou até mesmo de um
agrupamento polimérico previamente estudado, pode contribuir para a determinação
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das características que influenciarão na cinética de liberação do composto químico
presente na emulsão. O amino metilpropanol (AMP), possui cinética de liberação
muito mais baixa quando comparado com o hidróxido de amônio ou com a
monoetanolamina. É possível associar o peso molecular a esta condição assim
como ao perfil de volatilidade deste semi-dilatador, conforme apresentado no quadro
1.

Quadro 1 - Caracterização dos componentes químicos de alteração morfológica.
Mecanismo Dilatador

Fórmula Molecular

Massa molar

Faixa de pH

Potencial de Dilatação

Hidróxido de Amônio

NH4OH

35,05 g/mol

De 9,00 - 9,50

alto

Monoetanolamina

C2H7NO

61,08 g/mol

De 8,00 - 9,00

médio

Amino Metilpropanol

C4H11NO

89,14 g/mol

De 7,00 - 8,00

baixo

Fonte: FRANGIE, 2012.

Sabendo que a massa molar do ácido tioglicólico é de 92,11 g/mol a
proporção de reação química de equilíbrio com cada um dos dilatadores
apresentados no quadro 1, deverá variar muito. O mecanismo de menor massa
molar (hidróxido de amônio) também caracteriza maior volatilidade, portanto maior
taxa de dissociação e evaporação.
A elaboração deste trabalho sugere a aplicação do AMP – Amino
Metilpropanol, como um semi-dilatador, capaz de neutralizar o ácido tioglicólico em
proporção molar específica em função de suas espeficicações:
Conforme a caracterização – AMP ultra PC 2000, listadas no anexo 3, é uma
alcalonamina primária com 95% de ativo e 5% de água, utilizada como neutralizante
há mais de 20 anos pela indústria cosmética. Comprovadamente seguro (teor de
amina secundária e nitrosamina de acordo com o permitido em produtos pessoais e
cosméticos) é aprovado na comunidade Europeia, Japão e EUA. A alcalonamina
não altera a coloração da formulação. É pouco volátil e praticamente incolor.
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3.7 Interferência de associações poliméricas em produtos cosméticos para
alteração da estrutura capilar.

Embora os polímeros possam penetrar a uma limitada extensão do cabelo
humano, as interações fundamentais entre o cabelo e a maioria dos polímeros
ocorrem na superfície da fibra. Obviamente, os polímeros de baixo peso molecular
são mais propensos a penetrar do que polímeros de elevado peso molecular e o
cabelo danificado é mais permeável do que o cabelo quimicamente inalterado
(ROBBINS, 2012).
Cabelos clareados, descoloridos e até mesmo processado por outros
mecanismos químicos como ondulações permanentes ou até mesmo outras bases
alisantes mais convencionais, como os tióis ou os hidróxidos, naturalmente oferecem
maior condição de permeabilidade e interações com polímeros. Esta relação está
diretamente relacionada com a taxa de porosidade destes cabelos já processados,
portanto quanto maior for a taxa de porosidade, maior o potencial de adesão
polimérica, que na maioria das vezes usa este mesmo potencial de adesividade para
melhorar a entrega (delivery system) e a retenção (adsorção) de outros ativos
presentes na emulsão.
É sabido que há uma expressiva diferença entre a capacidade de absorção,
que determina uma capacidade máxima de 10% da massa capilar, de acordo com
os níveis de dano e taxa de porosidade que favoreça essa permeabilidade, da
capacidade de adsorção, expressa pelo potencial de retenção de ativos, poliméricos
ou não, presentes na emulsão, que contribua para o ganho real de massa na
estrutura do cabelo e que de acordo com estudos e medições já realizadas, alcança
capacidade aproximada de retenção de ativos, na ordem de 3,5%, no caso de
cabelos descoloridos (ZAHN, HILTERHAUS, STRUβMANN, 1986).
O aumento da concentração de polímeros de alto peso molecular estabelece
ampla relação com o aumento da viscosidade de uma emulsão e consequentemente
a diminuição da taxa de liberação dos ativos, por outro lado, quando se aplica
percentuais menores de polímeros de baixo peso molecular, tem-se parâmetros de
viscosidades mais baixas e emulsões mais leves e fluidas, orientando desta forma,
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um aumento da cinética de liberação dos ativos presentes na emulsão para o cabelo
(ROBBINS, 2012).

3.8 Produtos e sistemas clareadores da fibra capilar

A cor natural do cabelo pode ser clareada por superoxidação de colorações
permanentes,

classificadas

como

superclareadores

ou

pela

descoloração

convencional da melanina, com a mistura de pó descolorante (um aglomerado sólido
de persulfato de amônia, sódio ou potássio, os mais comuns) com o creme oxidante
(peróxido de hidrogênio - (H2O2)), que pode ser entendido como; água (H2O) com
um átomo extra de oxigênio muito reativo, responsável pela capacidade da oxidação
da melanina). (HALAL, 2011).
A descoloração não somente degrada parte da melanina, como altera sua
estrutura química modificando sua capacidade da absorbância e reflectância de luz.
Os aminoácidos constituintes no cabelo também são atacados, ocasionando a
quebra excessiva das ligações dissulfeto e a perda mais significativa de enxofre. A
concentração do reagente Peróxido de Hidrogênio H2O2 (característica que define
sua volumagem, que pode ser de 10, 20, 30 e 40 Volumes), o tempo de contato com
o cabelo e o pH da solução, influenciam no grau de descoloração e os níveis de
degradação causados na estrutura capilar durante o processo. O processo de
descoloração da melanina envolve duas etapas: A solubilização dos pigmentos
naturais dos cabelos e a degradação de estrutura externa (camadas de cutículas) da
fibra capilar. Nas células corticais, esse processo ocasiona o aparecimento de
fissuras e pequenas bolsas de ar no interior da fibra, tornando o cabelo mais poroso
e menos brilhante (LEONARDI, 2004), além de promover perda parcial ou total das
camadas de cutículas, dependendo do nível do clareamento alcançado. (MARTINS
et. al., 2011; MARTINS et. al., 2013).
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3.9 Ensaios mecânica da haste capilar e suas variáveis

A fibra capilar quando exposta aos tratamentos físicos ou, também, químicos
pode apresentar danos em sua estrutura e, consequêntemente, ocorre alteração
permanente e/ou temporária na composição proteica. Esta pode ser avaliada,
facilmente, pela determinação quantitativa de aminoácidos extraídos do fio de cabelo
(SANDHU et al., 1995; SANDHU & ROBBINS, 1993).
Muitos métodos espectrofotométricos, ao longo dos anos, tem sido propostos
para a determinação de proteínas totais. Os métodos mais utilizados e citados na
literatura científica são: Lowry (DIAS et al., 2008; GAMA, 2010; SANDHU &
ROBBINS, 1993), o de Bradford (SILVA et al., 2004) e Kjeldahl (SIRBU, MARGEM,
CALLOWAY, 1967).
A proposta técnica orientada pela nova tecnologia – tioglicolato de AMP em
emulsão cosmetica, contempla a importante presença de uma associação polimérica
específica, capaz de promover, ganho de massa nos cabelos, por meio da
adesividade polímérica que também será responsável pelo tratamento de controle,
assim como contribuinte para redução de volume dos cabelos.
É por este motivo que um outro método, menos convencional, foi utilizado
neste trabalho para medir a perda e o ganho de massa, durante os processos
químicos específicos e orientados para cada grupo de amostras (mechas). Este
método sugere a máxima aproximação com a realidade técnica e mercadológica
quanto ao processo de uso/aplicação desta nova tecnologia.
Naturalmente os trabalhos realizados anteriormente a estes, que também
usaram a mesma metodologia, permitiram a comparação de resultados efetivos em
variadas esferas (FREITAS et. al., 2009; MARTINS et. al, 2013).
A medida das propriedades físicas dos cabelos é um importante auxílio no
desenvolvimento

de

novas

formulações,

pois

essas

propriedades

estão

estreitamente relacionadas à geometria e ao estado de conservação dos fios.
Através destas medidas podemos estudar, por exemplo, o comportamento mecânico
do fio, aplicando-se uma força tensora sobre a fibra e avaliando a deformação
registrada a cada medição. Cada tipo de tensão-deformação possui um módulo para
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deformação, dado pela relação entre a tensão e a deformação, que também é
denominado módulo de Young. Esse módulo e os demais fatores determinantes da
deformação dependem da constituição química e da estrutura do substrato.
Quando aplicada uma tensão até o rompimento num fio de cabelo, observa-se
o desenvolvimento de dua fases distintas: a região elástica de alongamento e
deformações temporárias (reversíveis), também conhecida como região Hookeana e
a região plástica que determina deformações permanentes e que se estende até
alcançar o ponto de ruptura da fibra. As diferentes regiões observadas são
explicadas pela conversão da estrutura interna de -queratina, onde as cadeias
estão arranjadas em padrões compactos, à -queratina, onde as cadeias estão
completamente expandidas. Na região Hookeana, o alongamento é proporcional à
carga

aplicada.

Nesta

região,

o

cabelo

apresenta comportamento semelhante ao de um sólido cristalino, possuindo
estrutura na forma , homogeneamente resistente à tensão. Esta resistência é
representada pelo equilíbrio entre as ligações de enxofre que estão distribuídas
entre as estruturas internas e externas da fibra capilar (camadas de cutículas e
córtex respectivamente), responsáveis pela estabilização da -hélice.
A relação entre a tensão e a deformação obtidas nesta região fornece o
módulo elástico da fibra. Na região plástica, o alongamento do fio aumenta
grandemente sem um acréscimo notável na tensão desenvolvida. Nesta região o
cabelo

comporta-se

como

um

sólido

amorfo

ou

um

líquido,

e

é

dito

possuir características plásticas. Este comportamento é devido à conversão da
queratina do tipo -hélice em queratina do tipo -hélice e não se observa qualquer
resistência à tensão aplicada.
A resistência à deformação tem relação direta com o teor de cistina na fibra e
o movimento de tração gera o estiramento da estrutura capilar (conversão para hélice) até atingir a ruptura da fibra. Conforme figura 25, representada a seguir, é
possível visualizar a evolução e os efeitos da tração da fibra, até alcançar o ponto de
ruptura:
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Figura 25: Módulo de Young / Gráfico de tensão – deformação.

Fonte: SC.EHU.ES

A análise das curvas de tensão e deformação permite a avaliação do
comportamento dos cabelos diante de diferentes tratamentos. A aplicação de
produtos alisantes ou de permanentes, incluindo processos de oxidação, redução ou
descoloração, mudam o formato da curva. A extensão de estiramento, tanto na
zona Hookeana como na plástica é aumentada e o valor de carga necessária para a
transição da forma  para a forma  (entrada na zona plástica) é diminuída.
O cabelo é uma fibra extremamente forte. A carga requerida para obter a quebra de
uma fibra natural de um cabelo varia entre 50 e 100g, podendo variar de acordo com
a célula de carga requerida ou disponível. Na média, o ponto de ruptura ocorre a
uma carga de 12 Kg/mm2 (12 x 107 Pa). A carga para ruptura do fio varia com a
idade, atingindo o seu valor máximo por volta dos 20 anos, e também de acordo com
o grupo étnico envolvido.
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4

MATERAIS E MÉTODOS
Os experimentos foram organizados e subdivididos a fim de cumprir a proposta

estabelecida pelo objetivo deste trabalho.
Os critérios de apresentações das informações seguiram os parâmetros
apontados pelo descritivo da PATENTE DE INVENÇÃO (BR 10 2013 017342 8 –
INPI) que foram devidamente qualificados quanto à segurança do uso/aplicação da
tecnologia pelo estudo de aceitabilidade clínica dermatológica em condições normais
de uso (teste salão), realizados pelo Centro de Investigação Evic Brasil e pela
Scientia Laboratórios, na cidade de Jundiaí no estado de São Paulo – Brasil.

4.1

Caracterização dos reagentes para a formação do composto químico
A preparação do composto é baseada numa reação química do tipo ácido-

base em proporções previamente calculadas por concentração molar do Ácido
Tioglicólico com o Amino Metilpropanol. Conforme o equilíbrio químico a seguir:

C4H11NO

+

C2H4O2S

↔

Amino Metilpropanol

+

Ácido Tioglicólico

↔

C6H13NO2S
Tioglicolato de AMP

+

H2 O

+

Água

Sendo:


Massa Molar do Amino Metilpropanol (AMP ULTRA) – 89,14 g/mol
(disponibilizado em concentração de 95,50% pelo fornecedor da matériaprima).



Massa Molar do Ácido Tioglicólico – 92,11 g/mol (disponibilizado em
concentração de 99,00% pelo fornecedor da matéria-prima).

83

4.1.1 Classificação do reagente: Ácido tioglicólico a 99,00%

HS – CH2 – COOH

Fórmula estrutural:
Caracterização:

é uma solução límpida, utilizada como agente redutor em

permanentes, relaxantes, alisamentos capilares e cremes depilatórios.
Descrição química: Ácido Tioglicólico
INCI Name: Thioglycolic Acid
Número CAS: 68-11-1
Fabricante e origem: Bruno Bock, Alemanha
Ácido tioglicólico 99%

é o ativo na forma ácida, necessitando de um

alcalinizante para conseguir atuar nas pontes dissulfídicas da queratina, fornecendo
um pH de no mínimo 9,0. Em produtos capilares podem ser utilizados o hidróxido de
amônia para obter o tioglicolato de amônio ou monoetanolamina para o tioglicolato
de monoetanolamina.
Aspecto: Líquido incolor
TGA (Ácido Tioglicólico), Min.: 99,0 %
pH Aproximadamente: 1,50
pKa do TGA: 3,73
Ferro, ppm Máx.: 0,2
Solubilidade em água: Completamente solúvel
Concentração de Uso: Conforme norma da ANVISA, a concentração máxima
permitida para aplicação capilar (RDC nº 4/2013), que determina o máximo de 11%
de ácido tioglicólico em pH máximo de 9,50.
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4.1.2 Classificação do reagente: Amino Metilpropanol a 95,50%

Descrição química: 2-Amino-2-Metil-1-Propanol
Fórmula estrutural: AMP Ultra PC 2000 (nomenclatura comercial)

CH2
I
CH3 – C – CH2OH
I
NH2

Caracterização: AMP Ultra PC 2000 é uma alcalonamina primária com 95% de ativo
e 5% de água, utilizada como neutralizante há mais de 20 anos pela indústria
cosmética. Comprovadamente seguro (teor de amina secundária e nitrosamina
de acordo com o permitido em produtos de cuidados pessoais e cosméticos), é
aprovado na comunidade Européia, Japão e EUA. A alcalonamina não altera a
coloração da formulação. É pouco volátil e praticamente incolor. Promove economia:
seu baixo peso molecular e largo espectro de atuação como base equivale a 1/3 da
quantidade normalmente aplicada em formulações em comparação

a

outras

aminas menos eficientes e de alto peso molecular. É usado em concentrações
de toxicidade recomendada (FISPQ – AMP Ultra PC 2000 – Fornecedor: VOLP).
INCI name: Aminomethyl Propanol
Número CAS: 124-68-5
Fabricante e origem: Angus Chemical Company, Buffalo Grove IL – E.U.A.
(Subsidiária - Dow Chemical Company)
pH Aproximadamente: 11,30 (solução aquosa a 1%)
Solubilidade em água: Completamente solúvel
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4.1.3 Componentes complementares ao processo de formação do composto
químico
Ainda sobre os reagentes que participam do processo de formação e
estabilidade do composto, foram aplicados, o ácido etidrônico (Tupinal SL), com a
função de agente sequestrante para íons de metais pesados e anti-oxidante do
composto, além do EDTA Tetrasódico ou ácido etilenodiamino tetra-acético que é
um composto orgânico que age como agente quelante, formando complexos muito
estáveis com diversos íons metálicos e que contribui para a estabilidade do produto
em faixas de pH acima de 7.

4.1.4 Método usado para a preparação do composto químico

Utilizando os devidos equipamento de proteção individual,

vidrarias

convencionais, uma balança analítica com precisão de 0,0001 gramas, um pHmetro
digital, um termômetro digital e um agitador mecânico modelo 713D da marca
FISATOM, realizou-se a mistura dos reagentes para a formação do composto
químico.


FASE A – Foi pesado em um bequer de 150mL – 5,00g de Ácido Tioglicólico
seguido de 0,40g de Ácido Etidronico em quantidade suficiente de Água
Deionizada (FASE A). Após a pesagem a mistura foi levada ao agitador
mecânico por 8 minutos. Realizou-se o resfriamento da mistura em geladeira
até 10°C.



FASE B - Em outro bequer de 150mL – foi adicionado 5,35g de Amino
Metilpropanol seguido de 0,15g de EDTA Tetrasodico em quantidade
suficiente de Água Deionizada (FASE B). Após a pesagem a mistura foi
levada ao agitador mecânico por 8 minutos. Realizou-se o resfriamento da
mistura em geladeira até 10°C.
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Verteu-se a FASE B na FASE A lentamente, conforme o quadro 2 que segue,
sem exceder a temperatura de 25°C, visto que esta reação tem caráter exotérmico e
que a temperatura excedente à 25°C poderia interferir nas condições gerais do
equilíbrio físico-químico do composto, por meio de evaporação precoce do amino
metilpropanol, assim como da degradação precoce do ácido tioglicólico, geralmente
sinalizada pelo amarelamento do composto químico em questão.

Quadro 2 - Método de preparação da fórmula qualitativa e quantitativa de formação do
composto tioglicolato de amino metilpropanol.

PREPARAÇÃO DO COMPOSTO - TIOGLICOLATO DE AMINO METILPROPANOL
Descritivo de matérias-primas

% de Concentração conforme patente

FASE A

FASE A

Água

Quantidade Suficiente (q.s.)

Ácido Tioglicólico

De 0,50% a 5,00%

Turpinal SL Ácido Etidrônico (50%)

De 0,04% a 0,40%

FASE B
Água

FASE B
Quantidade Suficiente (q.s.)

AMP ULTRA 2000 (DOW)

De 0,54% a 5,35%

EDTA Tetrasódico

De 0,02% a 0,20%

4.1.5 Condições de estabilidade da reação de formação do composto

A formação do composto químico, tioglicolato de amino metilpropanol
aconteceu por meio da reação de neutralização do ácido tioglicólico com o amino
metilpropanol, seguido da conferência do teor do ácido por método de titulação
convencional, descrito a seguir. O composto foi submetido a testes de estabilidade
acelerada de 14 dias em bancada (temperatura ambiente), temperaturas de 5ºC,
40ºC e ao já utilizado teste de fotoestabilidade “em janela”, com exposição do
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composto em embalagem de vidro, conforme específicado pelo Guia de controle de
qualidade de produtos cosméticos da ANVISA. Após os 14 dias, uma nova titulação
foi realizada para que os resultados fossem confrontados com os primeiros testes.
Com isso foi possível indentificar o padrão de volatilidade do composto e estabelecer
seu tempo máximo de estocagem. Os intervalos de amostragem também seguiram
os padrões especificados pelo Guia de controle de qualidade de produtos
cosméticos da ANVISA, para a condição de estabilidade acelerada em 0, 1, 7 e 14
dias.

4.2 Descritivo da formulação qualitativa e quantitativa do lote piloto conforme
patente registrada e ativa comercialmente.

A formulação qualitativa e quantitativa em formato compactado, conforme o
quadro 3 que segue abaixo, obedeceu os parâmetros apontados pelo descritivo da
PATENTE DE INVENÇÃO (BR 10 2013 017342 8 – INPI). A formulação proposta
também foi devidamente qualificada quanto à segurança de uso/aplicação da
tecnologia, por meio do estudo de aceitabilidade clínica dermatológica em condições
normais de uso (teste salão), realizados pelo Centro de Investigação Evic Brasil e
pela Scientia Laboratórios, na cidade de Jundiaí no estado de São Paulo – Brasil.
Quadro 3 – Formulação qualitatativa e quantitativa do lote piloto contendo tioglicolato de
amino metilpropanol.
PREPARAÇÃO DO LOTE PILOTO CONTENDO TIOGLICOLATO DE AMINO METILPROPANOL E OUTROS COMPONENTES

FASE

Descritivo de matérias-primas

% de concentração conforme patente

A

Água

Quantidade Suficiente (q.s.)

B

Emulsionante e coemulsionante

De 0,70% a 7,00%

C

Fragrância

De 0,20% a 2,00%

D

Associação polimérica

De 0,45% a 4,50%

E

Componentes Hidratantes

De 0,45% a 4,50%

F

Composto - Tioglicolato de AMP

De 0,50% a 5,00%

G

Excedente de AMP (para pH 7,75 +/- 0,25)

De 0,10% a 1,00%

H

Agente Tamponante

De 0,20% a 2,00%
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4.2.1 Detalhamento do processo de produção do lote piloto da emulsão contendo
uma associação polimérica específica e tioglicolato de amino metilpropanol
em dosagen específica.

Conforme indicado no quadro 3, segue o detalhamento do processo produtivo
do lote piloto contendo tioglicolato de AMP com concentrações específicas para a
realização do tratamento de controle e redução progressiva de volume.
Fase A – Uma quantidade de água suficiente foi aquecida entre 80 e 85°C,
num tanque misturador de aço INOX 316 L.
Fase B – Adicionou-se os emulsionantes e coemulsionantes na água
previamente aquecida e agitou-se por 60 segundos para favorecer a formação da
emulsão principal. Em seguida a emulsão foi resfriada para o intervalo entre 35 e
40°C.
Fase C – Adicionou-se a fragrancia lentamente para favorecer a incorporação
da mesma na emulsão.
Fase D – Após a mistura da fragrância, foi adicionada a associação
polimérica à emulsão principal com auxílio da turbina por 60 segundos.
Fase E – Adicionou-se os componentes hidratantes à emulsão principal, sob
agitação lenta por 15 minutos ou até a emulsão alcançar uma temperatura igual ou
abaixo de 35°C. (estes componentes representam a fase oleosa da emulsão).
Fase F – Foi adicionado o composto tioglicolato de AMP à formulação, sob
agitação lenta por um período de 20 minutos. Foram realizadas medições de
controle geral de qualidade; titulação do ácido tioglicólico, pH final da emulsão,
identificação da viscosidade da emulsão, densidade da emulsão e características
organolépticas. Diante da conformidade dos parâmetros e não necessidades de
ajustes, seguiu-se para a Fase G.
Fase G - Em seguida adicionou-se o percentual complementar de AMP
(amino metilpropanol) para o alcance da faixa de pH pré-determinada pela
formulação (pH de 7,75 +/- 0,25).
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Fase H – Foi realizada a tamponagem da emulsão em agitação leve por 20
minutos, até que novas medições pudessem ser realizadas.
A técnica de tamponamento foi aplicada como fator contribuinte para a
estabilidade da emulsão – lote piloto (Fase H do processo produtivo) e somente foi
realizada após a titulação de conferência do teor de ácido tioglicólico da emulsão,
assim como o apontamento da faixa de pH e condições de viscosidade, visto que
após o tamponamento da emulsão, não seria mais possível, interferir nestes fatores,
que são tão relevantes para a eficiência e eficácia do produto final (lote piloto).
Após o término da produção, todos os metodos de medições e controle geral
de qualidade; titulação do ácido tioglicólico, pH final da emulsão, identificação da
viscosidade da emulsão, densidade da emulsão e características organolépticas
(que se limita a uma avaliação visual e olfativa, dispensando medições ou qualquer
outra metodologia específica) serão fatores de qualificação do lote piloto e somente
depois disso, o produto deverá seguir para o processo de envase.
De acordo com as condições estabelecida pelos testes complementares de
embalagem, que contemplam o estudo da interação entre o produto e a embalagem
sugerida, foi utilizado para o projeto:


Frasco de plástico do tipo PEAD (polietileno de alta densidade) na cor branca,
com formato cilíndrico e capacidade volumétrica para 500 mL. Tampa preta
rígida disc-top com medida de Rosca 28 e altura de 410 mm em plástico do
tipo PP (polipropileno).

4.2.2 Análise do teor de ácido tioglicólico livre do lote piloto

O ácido tioglicólico pode ser doseado em solução sulfúrica através da
iodometria, uma solução de iodo 0,1N segundo a equação:
2 HS-CH2-COOH + I2 => HOOC-CH2-S-S-CH2-COOH + 2 HI
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Soluções e reagentes


Ácido Sulfúrico – 1 mol/L.



Solução Indicadora de Amido – 1%.



Iodo – 0,05 mol/L.



Água Deionizada.

Foi pesado com um conta-gotas exatamente 1,5 g da solução de tioglicolato
em um bequer de 250 mL, e adicionado no mesmo balão 5 gotas de ácido sulfúrico.
Foi adicionado, quantidade suficiente água deionizada no bequer até atingir 100 mL.
O bequer foi levado ao agitador mecânico para solubilização do preparo. Em
seguida com o auxílio de uma pipeta graduada de 25 mL, foi pipetado 20 mL da
solução e adicionado em um erlenmeyer de 250 mL. Acrescentou-se ao erlenmeyer
0,5 mL da solução indicadora de amido.
A titulação foi realizada com solução de iodo 0,05 mol/L, usando uma bureta
de 10 mL, até que se tenha atingido o ponto de viragem. (Guia de controle de
qualidade de produtos cosméticos - ANVISA, 2008).

Cálculo padrão:
Cada 1mL de iodo corresponde a 0,009212 de ácido tioglicólico


% de ácido tioglicólico = 5.09212.b/a
Ou



% de ácido tioglicólico = 4.606.b/1,25

Sendo,
a - quantidade pesada de ácido tioglicólico.
b - quantidade de Iodo usado na titulação.

91

4.2.3 Análise do pH do lote piloto

O pH foi determinado por potenciometria, pela determinação da diferença de
potencial entre dois eletrodos – o de referência e o de medida – imersos na amostra
a ser analisada, e depende da atividade dos íons de hidrogênio na solução.

Soluções e reagentes:


Solução de Repouso de KCl.



Solução Tampão pH 7.



Solução Tampão pH 4.

Antes do uso, o equipamento – pHmetro Linha PG 2000 da marca GEHAKA,
de precisão relativa de +/- 0,02%, foi previamente calibrado para determinar a
sensibilidade do eletrodo. Utilizando as soluções tampão já mencionadas acima. A
calibração foi feita no início do expediente e conforme o manual do equipamento.
Retirou-se o eletrodo da Solução para limpeza com água deionizada. O
Eletrodo foi previamente limpo e seco com papel toalha absorvente. A medição foi
realizada mergulhando o eletrodo diretamente na amostra.
Selecionar o modo pH e guardar a estabilização da leitura.

4.2.4 Análise de viscosidade do lote piloto

Viscosidade é a resistência que o produto oferece à deformação ou ao fluxo.
A viscosidade depende das características físico-químicas e das condições de
temperatura do material. A unidade fundamental da medida de viscosidade é o
centipoise (cps). O equipamento usado no experimento foi o Viscosímetro modelo
New DV-I Prime Brookfield

92

Foi estabilizada a temperatura da amostra de acordo com especificações
(para liberação de granel a temperatura foi de 25 graus). Para análise da emulsão –
lote piloto, adotou-se o spindle S63 na velocidade 5rpm com leitura em 30 segundos,
mergulhando o Spindle na amostra para a realização da medição.

4.2.5 Análise de densidade do lote piloto

Densidade é a relação entre a massa e o volume. Densidade absoluta é uma
propriedade física de cada substância, cujo valor se calcula pela relação entre certa
massa da substância e o volume ocupado por essa massa (D = M / V).
Equipamentos usados para análise da densidade:


Picnomêtro = Volume: 25 g/cm³.



Balança Analítica Adventurea – OHAUS 210 g / 0,0001 g.



Centrifuga Excelsa II 206 BL FANEM

Centrifugou-se a amostra. Pesou-se o picnomêtro vazio limpo e seco. A
balança foi tarada. O produto foi acomodado completamente no picnomêtro,
evitando a formação de bolhas, o acessório foi tampado retirando cuidadosamente
os resíduos excedentes da amostra. Depois de limpo e seco, realizou-se uma nova
pesagem.

Cálculo
D=M/V
Sendo;


D= Valor a ser encontrado (Densidade).



M= Valor da pesagem do picnômetro contendo a amostra.



V= 25 g/cm³.

93

4.2.6 Descritivo da formulação qualitativa e quantitativa da “emulsão branca”
(placebo) para o comparativo de desempenho.

A preparação da emulsão brança (placebo), apresentada no Quadro 4 a
seguir, foi caracterizada pela importânte ausência da associação polimérica, dos
componentes hidratantes e principalmente do composto tioglicolato de AMP, porém
houve na FASE D da preparação um adicional do AMP livre, com a função de
alcalinizante, de forma que a amulsão branca tivesse a mesma condição de pH do
lote piloto.

Quadro 4 – Formulação qualitativa e quantitativa da “emulsão branca” (placebo) isento do
composto químico assim como dos ativos hidratantes e da associação polimérica.
PREPARAÇÃO DA EMULSÃO - "BRANCO" / Isenta de Tioglicolato de AMP e de outros componentes
FASE

Descritivo de matérias-primas

% de concentração conforme patente

A

Água

B

Emulsionante e coemulsionante

De 0,70% a 7,00%

C

Fragrância

De 0,20% a 2,00%

D

Excedente de AMP (para pH 7,75 +/- 0,25)

De 0,10% a 1,00%

Quantidade Suficiente (q.s.)

4.2.7 Detalhamento do processo de produção da “emulsão branca” (placebo)

Conforme já indicado no quadro 4, segue o detalhamento do processo
produtivo do lote piloto da emulsão branca (placebo).
Fase A – A água deionizada em quantidade suficiente foi aquecida entre 80 e
85°C, num tanque misturador de aço INOX 316 L.
Fase B – Foram adicionados os emulsionantes e coemulsionantes na água
previamente aquecida e agitados em turbina por 60 segundos para favorecer a
formação da emulsão principal. A emulsão foi resfriada para o intervalo entre 35 e
40°C.
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Fase C – Adicionou-se a fragrancia lentamente para favorecer a incorporação
da mesma na emulsão.
Fase D – Em seguida foi adicionado a quantidade suficiente de AMP (amino
metilpropanol) para o alcance da faixa de pH pré-determinada pela formulação (pH
de 7,75 +/- 0,25).

4.3 Critério de preparação das amostras (mechas) e classificação dos grupos de
estudo.

Foram preparadas 40 amostras (mechas) com peso médio de 0,25 g +/- 0,05
g, pesadas em balança analítica com precisão de 0,0001 gramas e comprimentos
previamente determinados para cada grupo de amostras (mechas). Para os três
primeiros grupos de estudo foi orientado a aplicação do tioglicolato de AMP em
cabelos naturais (Grupos 1, 2 e 3), outros três grupos de cabelos processados
anteriormente por mecanismos químicos específicos, (Grupos 4, 5 e 6) e os grupos
Grupos 7 e 8, que orientam estudos com uma “emulsão branca” (emulsão nos
mesmos parâmetros fisico-químicos, porém sem a presença do composto químico
tioglicolato de AMP e a associação polimérica proposta no lote piloto) e por fim o
grupo (Grupo 9) que analisa condições específicas de amostras (mechas)
previamente descoloridas a 40 Volumes (12% de H 2O2). O detalhamento de cada
um dos grupos e sua condição de experimento seguem especificados abaixo;



GRUPO 1: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo caucasiano natural de textura média com tempo
de contato de 20 minutos.



GRUPO 2: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo afro/negróide – crespo natural de textura fina
com tempo de contato de 30 minutos.
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GRUPO 3: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo afro/negróide – crespo natural de textura média
com tempo de contato de 35 minutos.



GRUPO 4: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo caucasiano de textura média com tempo de
contato de 20 minutos em mechas anteriormente processadas por pó
descolorante com creme oxidante de 40 volumes por 55 minutos.



GRUPO 5: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo afro/negróide – crespo de textura fina, com
tempo de contato de 20 minutos num grupo de amostras (mechas)
anteriormente processadas por hidróxido de guanidina por 30 minutos.



GRUPO 6: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 40
amostras (mechas) de cabelo afro/negróide – crespo de textura média com
tempo de contato de 20 minutos num grupo de amostras (mechas)
anteriormente processadas por hidróxido de sódio por 25 minutos.



GRUPO 7: Aplicação da EMULSÃO BRANCA (placebo) em 40 amostras
(mechas) de cabelo afro/negróide – crespo natural de textura média com
tempo de contato de 35 minutos (condições iguais ao grupo 3).



GRUPO 8: Aplicação da EMULSAO BRANCA (placebo) em 40 amostras
(mechas) de cabelo caucasiano de textura média com tempo de contato de
20 minutos em mechas anteriormente processadas por pó descolorante com
creme oxidante de 40 volumes por 55 minutos (condições iguais ao grupo 4).
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GRUPO 9: Aplicação do lote piloto – emulsão com tioglicolato de AMP em 50
amostras (mechas) de cabelo caucasiano de textura (diâmetro) classificada
entre 0,5 e 0,7 µm, com tempo de contato de 20 minutos em mechas
anteriormente processadas por pó descolorante com creme oxidante de 40
volumes por 55 minutos.
Apenas o Grupo 4, usou 52 amostras (mechas), que foram descoloridas antes

da aplicação do tioglicolato de AMP e foram preparadas sob os mesmos critérios,
mas com peso médio de 0,75 g +/- 0,25 g, também pesadas em balança analítica
com precisão de 0,0001 gramas e comprimento inicial padrão de 20 centímetros,
embora, apenas 40 mechas foram consideradas na modelagem matemática para o
cálculo do desvio padrão. As amostras AM3, AM4, AM19, AM22, AM23, AM27,
AM30, AM32, AM39, AM43, AM47 e AM48, foram excluídas dos cálculos, sendo as 6
amostras de maior peso e as 6 amostras de menor peso. Desta forma todos os
grupos foram avaliados considerando 40 AMOSTRAS – MECHAS, conforme
fotografia 1, a seguir.

Todos os cabelos foram comprados, conforme prática de mercado para
próteses e “mega hair”, mediante seleção e enquadramento do tipo de fibra
especificada pelo trabalho.
As amostras (mechas) foram fixadas, conforme fotografia 1, com queratina
quente, usando a tradicional técnica de “mega hair”. Todas as mechas foram
enumeradas conforme apresentado nas respectivas tabelas vinculada aos grupos,
assim

como

tiveram

seu

comprimento

inicial

estabelecidos

por

medição

convencional.
Durante o processo de preparação das amostras (mechas), foram levados em
conta, para o critério de aceitabilidade e inclusão, a necessidade do enquadramento
das amostras em relação ao peso médio e comprimento médio inicial, e a
integridade da amostra durante o processamento e manipulação.
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Fotografia 1 - Padronização das amostras (mechas).

4.3.1 Descritivo dos materiais e métodos para processamento das amostras
(mechas)

Foram utilizados os seguintes materiais para o processamento das mechas:


Pinça (para manipulação das mechas).



Tesoura (para limpeza e determinação do comprimento inicial).



Bastão de queratina (para preparação e padronização das mechas).



Balança analítica (para determinação do peso inicial e final a cada processo).



Régua convencional (para determinação do comprimento inicial e final a cada
processo), com precisão de 0,10 cm.
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Cartolina Branca (para a preparação do fundo, a fim de facilitar o processo de
medição de ganho ou perda de comprimento a cada fase do processo).



Termômetro (para a padronização da temperatura média de secagem das
mechas em cada etapa onde a secagem se fez necessária).



Secador manual de 2.000 Watts (para a padronização do método e
principalmente da distância de secagem, com sendo de 10 centímetros de
cada uma das amostras).



Xampu convencional, com concentração de 25% de Lauril éter sulfato de
sódio, 5% de Cocoamido propilbetaína e 3% de Dietanolamina de ácido graxo
de coco (Amida 90), para limpeza e preparação de todas as mechas,
conforme a composição proposta pelo descritivo da patente.



Emulsão neutralizante convencional, com concentração de 1% de Peróxido
de Hidrogênio (H2O2).



Creme alisante de hidróxido de sódio – classificado como força super,
contendo 3,8% de hidróxido de sódio.



Creme alisante de hidróxido de guanidina – classificado pela mistura da base
convensional de hidróxido de cálcio (creme base) com o carbonato de
guanidina (líquido ativador).



Pó Descolorante – classificado pela presença de perssulfato de potássio com
perssulfato de amônio em base sólida profissional.



Creme oxidante de 40 Volumes – classificado pela presença de 12% de
peróxido de hidrogênio (H2O2).

4.3.2 Metodologia de processamento das amostras (mechas) dos grupos 1, 2, 3 e 7

Cada uma das 40 amostras (mechas) de cabelo natural, foi lavada
cuidadosamente, com 5 mL de xampu convencional, conforme especificado na lista
de materiais, com tempo de contato de 2 minutos. O xampu foi enxaguado em água
corrente, com temperatura ambiente de 25°C e com baixa pressão, conforme a
estrutura disponível no laboratório. Nas mechas ainda levemente úmidas, foram
aplicados 5 gramas da emulsão, com tempo de contato já definido anteriormente,
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seguido de enxágue contínuo em água corrente, com temperatura ambiente de 25°C
e com baixa pressão. Nas mechas levemente umedecidas, foi aplicada a mesma
quantidade de 5 gramas de emulsão neutralizante convencional, com tempo de
contato de 15 minutos, seguido de enxágue em água corrente. Todas as mechas
foram cuidadosamente submetidas ao processo de secagem com secador manual
em temperatura máxima, próxima de 150°C, com distância pré-estabelecida de 10
centímetros entre as mechas e o bico do secador. O tempo de secagem foi de 15
minutos, de forma que fosse possível padronizar o tempo de secagem de todas as
amostras e de cada uma das mechas. Diante deste procedimento foi possível
estabelecer as diferenças entre a massa inicial (antes do processamento) e a massa
final (depois do processamento), além de avaliar o ganho ou perda de comprimento
de cada amostra (mecha).

4.3.3 Metodologia de processamento das amostras (mechas) dos Grupos 4 e 8

Cada uma das amostras (mechas), foi anteriormente descolorida por uma
mistura prévia de 10 gramas de pó descolorante com 15 mL de creme oxidante de
40 volumes (12% de H2O2), conforme especificado na lista de materiais. A mistura
teve tempo de contato com as mechas de 55 minutos, alcançando um clareamente
de 4 tons. Em seguida, as mechas foram lavadas cuidadosamente, com 5 mL de
xampu convencional, com tempo de contato de 2 minutos. O xampu foi enxaguado
em água corrente, com temperatura ambiente de 25°C e com baixa pressão,
conforme a extrutura disponível no laboratório. Nas mechas ainda levemente
úmidas, foram aplicados 5 gramas da emulsão com tioglicolato de AMP para o
Grupo 4 e 5 gramas de EMULSÃO BRANCA (placebo) no caso do Grupo 8, ambos
com tempo de contato de 20 minutos, seguido de enxágue contínuo em água
corrente. Nas mechas levemente umedecidas, foi aplicada a mesma quantidade de
5 gramas de emulsão neutralizante convencional, com tempo de contato de 15
minutos, seguido de enxágue em água corrente. Todas as mechas foram
cuidadosamente submetidas ao processo de secagem com secador manual em
temperatura máxima, próxima de 150°C, com distância pré-estabelecida de 10
centímetros entre as mechas e o bico do secador. O tempo de secagem foi de 15
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minutos, de forma que fosse possível garantir a total isenção de umidade de cada
uma das mechas. Diante deste procedimento foi possível estabelecer as diferenças
entre a massa inicial (antes do processamento) e a massa final (depois do
processamento), além de avaliar o ganho ou perda de comprimento de cada mecha
(amostra).

4.3.4 Metodologia de processamento das amostras (mechas) do Grupo 5 e 6

Cada uma das 40 amostras (mechas) do Grupo 5 foi processada por uma
mistura prévia de 10 gramas de creme base (hidróxido de cálcio) com 15 mL de
líquido ativador (carbonato de guanidina), conforme especificados na lista de
materiais. A mistura teve tempo de contato com as mechas de 30 minutos e as
amostras (mechas) do Grupo 6 foram processadas por um creme alisante de
hidróxido de sódio – classificado como força super, contendo 3,8% de hidróxido de
sódio, conforme especificado na lista de materiais. A mistura teve tempo de contato
com as mechas de 25 minutos. Em seguida, todas as mechas dos Grupos 5 e 6
foram lavadas cuidadosamente, com 5 mL de xampu convencional, conforme
especificado na lista de materiais, com tempo de contato de 2 minutos. O xampu foi
enxaguado em água corrente, com temperatura ambiente de 25°C e com baixa
pressão, conforme a estrutura disponível no laboratório. Nas mechas ainda
levemente úmidas, foram aplicados 5 gramas do lote piloto contendo tioglicolato de
amino metilpropanol, com tempo de contato de 20 minutos, seguido de enxágue
contínuo em água corrente, com temperatura ambiente de 25°C e com baixa
pressão. Nas mechas levemente umedecidas, foi aplicada a mesma quantidade de 5
gramas de emulsão neutralizante convencional, com tempo de contato de 15
minutos, seguido de enxágue em água corrente, com temperatura ambiente de 25°C
e com baixa pressão. Todas as mechas foram cuidadosamente submetidas ao
processo de secagem com secador manual em temperatura máxima, próxima de
150°C, com distância pré-estabelecida de 10 centímetros entre as mechas e o bico
do secador. O tempo de secagem foi de 15 minutos, de forma que fosse possível
garantir a total isenção de umidade de cada uma das mechas. Diante deste
procedimento foi possível estabelecer as diferenças entre a massa inicial (antes do
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processamento) e a massa final (depois do processamento), além de avaliar o
ganho ou perda de comprimento de cada mecha (amostra).

4.3.5 Metodologia de processamento das amostras (mechas) do Grupo 9 para o
teste de resistência mecânica à tração.

Foram preparadas 6 mechas de cabelo ondulado caucasiano virgem (DeMeo
Brothers Inc – New York) classificadas como A, B, C, D, E e F pesando 5 g e
medindo cerca de 40 cm cada uma (triplicata por tratamento). As mechas foram
divididas em grupos da seguinte forma:


Cada uma das amostras (mechas), foi anteriormente descolorida por uma
mistura prévia de 10 gramas de pó descolorante com 15 mL de creme
oxidante de 40 volumes (12% de H2O2), conforme especificado na lista de
materiais. A mistura teve tempo de contato com as mechas de 55 minutos,
alcançando um clareamente de 4 tons. Em seguida, as mechas foram lavadas
cuidadosamente, com 5 mL de xampu convencional, com tempo de contato
de 2 minutos. O xampu foi enxaguado em água corrente, com temperatura
ambiente de 25°C e com baixa pressão, conforme a estrutura disponível no
laboratório. Apenas nas mechas A, B e C ainda levemente úmidas, foram
aplicados 5 gramas do lote piloto - emulsão com tioglicolato de AMP com
tempo de contato de 20 minutos, seguido de enxágue contínuo em água
corrente, com temperatura ambiente de 25°C e com baixa pressão. Nas
mechas levemente umedecidas, foi aplicada a mesma quantidade de 5
gramas de emulsão neutralizante convencional, com tempo de contato de 15
minutos, seguido de enxágue em água corrente, com temperatura ambiente
de 25°C e com baixa pressão. Todas as mechas foram cuidadosamente
submetidas ao processo de secagem com secador manual em temperatura
máxima, próxima de 150°C, com distância pré-estabelecida de 10 centímetros
entre as mechas e o bico do secador. Após os tratamentos, as mechas foram
secas naturalmente e acondicionadas em ambiente padronizado a 55 ± 5% de
umidade relativa e 22 ± 2°C, durante 24 horas antes dos ensaios de
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resistência à tração do fio. Essa condição ambiental foi mantida durante todo
o procedimento experimental.

Foram selecionados 50 fios de cabelo de cada grupo de estudo obedecendo
aos critérios de diâmetro entre 50 e 70 micras através do uso de um micrômetro
eletrônico marca Mitutoyo® Modelo IP54. (Fotografia 2). Desta forma, para cada
tratamento foram realizadas 50 medições de força do fio de cabelo, que possibilitou
comparar a diferença de resistência mecânica à tração entre as mechas dos grupos
A, B e C (descoloridas a 40 volumes, seguido de aplicação do emulsão – lote piloto,
contendo tioglicolato de AMP) e as mechas dos grupos D, E e F (mechas apenas
descoloridas a 40 volumes).

Fotografia 2 - Micrômetro Eletrônico Mitutoyo® Modelo IP54

4.3.6 Testes de resistência a tração com as amostras do Grupo 9

Foi utilizado o equipamento TEXTURE ANALYZER TA-XT2i com acessório
para avaliação de resistência à tração acoplado (tensile grips), conforme Fotografia
3 a seguir, com uma célula de carga de 25 kg, e a velocidade de tração foi
estabelecida em 0,5 mm/s, obedecendo-se uma distância entre as garras de 5 cm.

103

Fotografia 3 - Texturômetro Texture Analyzer (Extralab®)

4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu a obtenção de imagens
ampliadas e informações visuais sobre as condições estruturais das amostras. Esta
técnica possibilita a visualização de amostras com aparência opalescente e opaca,
ampliações das imagens e a terminação das medidas das partes que a compõem
(VELASCO et al., 2009). O modelo do equipamento usado foi o FEI QUANTA 3D
FEG, que operou em condições de modo de detecção elétrons secundários, sob
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tensão de aceleração do feixe de elétrons igual a 20 kV para evitar degradação ou
qualquer alteração das caracteristicas gerais das amostras. A MEV foi capaz de
produzir imagens de alta magnitude de ampliação, variando em 500, 1.500, 2.000,
até 3.500 vezes de aumento, que foram utilizadas na avaliação da aparência geral
assim como na indicação da área potencial de deposição de partículas sobre a
superfície por meio da marcação da área de danos gerada pelo software Imagem –
Pro Premier.
As imagens foram processadas em software Imagem – Pro Premier no
laboratório de processamento de imagens da IpClin – Instituto de Pesquisa Clínica
Integrada Ltda., com o objetivo de avaliar o nível percentual de dano na superfície
das amostras (mechas) por avaliação dos resultados da somatória de área ocupada
pelas aberturas das bordas das células cuticulares (“escamas”), promovida pela
alteração morfológica pós procedimentos químicos, simulando ainda o potencial de
contração e reorganização da estrutura capilar, indiretamente determinando o nível
de danos de cada amostra e respectiva condição de teste. O programa calcula a
área percentual acometida com dano em relação à àrea total da ROI (região de
interesse) determinada. As imagens produzidas pela MEV com 3.500 vezes de
aumento foram submetidas à análise para quantificação deste percentual da área
danificada. Inicialmente, as imagens foram convertidas à escala de cinza de modo a
reduzir o ruído da imagem, que foram giradas para permitir a melhor delimitação da
ROI (região de interesse) e em seguida, foram aplicados os filtros para realçar o
contorno das imagens, possibilitando, desta forma, a análise automática detalhada
dos níveis de danos via software.
Ao iniciar o software Imagem – Pro Premier, foi selecionado o primeiro
arquivo de imagem no menu FILE, seguindo um a um, usando o módulo; análise de
escamas. Estas imagens foram convertidas em escala de cinza no menu ADJUST,
pela função APPLY (escolher escala equivalente ao módulo Mono 8). Em seguida as
imagens foram carregadas em função range, no menu ADVANCED – MEV CABELO
IMAGEM GRAY RATATE 2 CW e na barra da esquerda, na mesma tela foi possível
ajustar o contraste e o brilho da imagem. Foram realizados três filtros de imagens no
campo VIEW; sendo o primeiro em módulo HIGH-GAUSSIAN na sub-pasta
ENHANCEMENT para realçar os contornos em módulo strength 50%; o segundo em
módulo SOBEL na sub-pasta EDGE, para o detalhamento de contorno das
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escamas, ajustado no campo SELECT, para definir a área de interesse; e por último
o módulo COUNT/SIZE, para escolher modo de segmentação BRIGHT. As imagens
foram finalizadas pelo botão COUNT, gerando os resultados finais de estudo das
imagens de 3.500 vezes de amplitude.

4.4.1 Caracterização e preparação das amostras para obtenção das imagens

As análises das imagens, contemplam amostras (mechas) de 15 g +/- 5 g,
preparadas a partir do mesmo tipo de cabelo para todos os cenários, sendo este, um
cabelo caucasiano de textura média e ondulações marcadas, colorido com coloração
permanente convencional e creme oxidante de 20 Volumes (6% de Peróxido de
Hidrogênio – H2O2). As amostras foram preparadas e organizadas, com variação
apenas no peso e comprimento inicial, que serão especificados abaixo para cada
uma das 7 amostras:



MECHA 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média com ondulações
marcadas, colorido com coloração permanente convencional e creme
oxidante de 20 Volumes (6% de Peróxido de Hidrogênio – H2O2).
Considerada como a MECHA PADRÃO para a avaliação de diferenças de
desempenho dos processos químicos pesquisados por este trabalho.



MECHA 2 (M2): Mecha padrão seguida da aplicação do alisante à base de
hidróxido de sódio em quantidade suficiente para recobrir a amostra (em
concentração de 3,80%) com 15 minutos de contato, seguido da aplicação de
5 mL de xampu neutralizante com 5 minutos de contato. Comprimento inicial
da Mecha 2 = 22,50 centímetros.



MECHA 3 (M3): Mecha padrão seguida da aplicação do alisante à base de
hidróxido de guanidina em quantidade suficiente para recobrir a amostra
(em concentrações de hidróxido de cálcio e carbonado de guanidina prédeterminadas pela marca de produtos escolhida para o teste) com 15 minutos
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de contato, seguido da aplicação de 5 mL de xampu neutralizante com 5
minutos de contato. Comprimento inicial da Mecha 3 = 21,50 centímetros.


MECHA 4 (M4): Mecha padrão seguida de descoloração (com pó
descolorante padrão e creme oxidante de 40 Volumes – 12% de peróxido de
hidrogênio, ambos da mesma marca de produtos usada em todos os testes
contemplados neste trabalho) em quantidade suficiente para recobrir a
amostra com 40 minutos de contato. Comprimento inicial da Mecha 4 = 19,00
centímetros.



MECHA 5 (M5): Mecha padrão seguida da aplicação do alisante à base de
hidróxido de sódio em quantidade suficiente para recobrir a amostra (em
concentração de 3,80%) com 15 minutos de contato. Seguido da aplicação do
tioglicolato de AMP em lote piloto também em quantidade suficiente para
recobrir a amostra, com intervalo de 20 minutos de contato, e neutralização
com 1,50% de peróxido de hidrogênio em emulsão - creme (5 Volumes).
Comprimento inicial da Mecha 5 = 20,00 centímetros.



MECHA 6 (M6): Mecha padrão seguida da aplicação do alisante à base de
hidróxido de guanidina em quantidade suficiente para recobrir a amostra
(em concentrações de hidróxido de cálcio e carbonato de guanidina prédeterminadas pela marca de produtos escolhida para o teste) com 15 minutos
de contato. Seguido da aplicação do tioglicolato de AMP em lote piloto
também em quantidade suficiente para recobrir a amostra, com intervalo de
20 minutos de contato, e neutralização com 1,50% de peróxido de hidrogênio
em emulsão - creme (5 Volumes). Comprimento inicial da Mecha 6 = 23,00
centímetros.



MECHA 7 (M7): Mecha padrão seguida de descoloração (com pó
descolorante padrão e creme oxidante de 40 Volumes – 12% de peróxido de
hidrogênio, ambos da mesma marca de produtos usada em todos os testes
contemplados neste trabalho) com 40 minutos de contato. Seguido da
aplicação do tioglicolato de AMP em lote piloto, com intervalo de 20 minutos
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de contato, e neutralização com 1,50% de peróxido de hidrogênio em
emulsão - creme (5 Volumes). Comprimento inicial da Mecha 7 = 19,00
centímetros.

Todas as mechas foram submetidas às condições padronizadas de enxágue
com pressão baixa e temperatura ambiente da água, além de temperatura média
de secagem e distância de 10 centímetros para secagem com secador manual
convencional.
A preparação e o processamento das mechas orientadas para a microscopia
eletrônica de varredura, permitiu a realização de análise visual dos resultados
comparativos de acordo com a evolução do comprimento e do controle do
volume, conforme as Fotografias 4, 5 e 6 apresentadas a seguir:
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Fotografia 4 – Preparação e processamento das mechas para MEV.

Legenda:
M1 – Cabelo causasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2).
M2 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2) e processado com
Hidróxido de Sódio.
M5 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2), processado com
Hidróxido de Sódio, seguido de Tioglicolato de AMP.
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Fotografia 5 – Preparação e processamento das mechas para MEV.

Legenda:
M1 – Cabelo causasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2).
M3 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2) e processado com
Hidróxido de Guanidina.
M6 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2), processado com
Hidróxido de Guanidina, seguido de Tioglicolato de AMP.
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Fotografia 6 – Preparação e processamento das mechas para MEV.

Legenda:
M1 – Cabelo causasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2).
M4 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2) e descoloridos a 40
Volumes (12% de H2O2).
M7 – Cabelo caucasiano colorido a 20 Volumes (6% H 2O2), descoloridos a 40
Volumes (12% de H2O2), seguido de Tioglicolato de AMP.

111

5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Quanto ao processo de formação do composto químico

Alguns fatores se mostraram determinantes para o processo de formação do
composto químico assim como para o processo de incorporação do mesmo numa
base cosmética.
O caráter exotérmico da reação promovida pela mistura do ácido tioglicólico
com

o

amino

metilpropanol

aponta

para

a

importante

necessidade

de

armazenamento das FASES A e B (fases de produção do composto), em
temperaturas próximas de 10°C, a fim de garantir a qualidade e favorecer o
processo de formação do composto, visto que no momento da mistura das fases
(em que a FASE B foi lentamente adicionada à FASE A), a agitação deverá ser
branda e constantemente monitorada para que não haja elevação de temperatura da
mistura, de forma que a mesma não exceda os 25°C, para não afetar a estabilidade
do composto.
A formação do composto foi determinada sob a reação de um ácido forte (pKa
3,73) e uma base fraca, caracterizando a predominância ácida da mistura. Foi
fundamental adicionar uma quantidade suficiente excedente de amino metilpropanol
(AMP – ULTA) à fase final da preparação do lote piloto para alcançar o pH de 7,75
+/- 0,25 proposto pela patente, propondo fórmula estrutural representada pela Figura
26 a seguir:

Figura 26 - Tioglicolato de Amino Metilpropanol (Tioglicolato de AMP)

NC4H10+
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Diante dos resultados obtidos pelo processo de averiguação dos tópicos de
estabilidade, obteve-se a qualificação do lote piloto, em função da conformidade das
medições apresentadas nos quadros, 5, 6, 7 e 8, apresentados a seguir:

Quadro 5 – Relatório de estabilidade do lote piloto com concentração específica de tioglicolato de
AMP, em condições de baixa temperatura, medido em geladeira a 5°C.
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO TESTE DE ESTBILIDADE E

1 – Geladeira à 5ºC por 90 dias

COMPATIBILIDADE DA EMULSÃO COM TIOGLICOLATO DE AMP
Observações

Padrão

Amostra

30º dias

60º dias

90º dias

Aspecto

Creme

Creme

ok

ok

ok

Cor

Branca

Branca

ok

ok

ok

Odor:

Candy

Característico da essência

ok

ok

ok

pH

7,50 - 8,00

7,75

7,70

7,65

7,66

Viscosidade Brookfield

S63 6 RPM 200- 5.000 cps

1400 cps

1370 cps

1365 cps

Densidade Picnomêtro

0,90 - 1,10 g/cm3

0,98 g/ cm3

Teor Ácido Tioglicólico : 4,9- 5,1

1350 cps
0,98 g/ cm3

4,90

4,95

0,98 g/ cm3 0,98 g/ cm3
4,90

4,90

Quadro 6 – Relatório de estabilidade do lote piloto com concentração específica de tioglicolato de
AMP, em condições de alta temperatura, medida em estufa a 40°C.
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO TESTE DE ESTBILIDADE E

2 – Estufa à 40ºC por 90 dias

COMPATIBILIDADE DA EMULSÃO COM TIOGLICOLATO DE AMP
Observações

Padrão

Amostra

30º dias

60º dias

90º dias

Aspecto

Creme

Creme

ok

ok

ok

Cor

Branca

Branca

ok

ok

ok

Odor:

Candy

Característico da essência

ok

ok

ok

pH

7,50 - 8,00

7,75

Viscosidade Brookfield

S63 6 RPM 200- 5.000 cps 1400 cps

Densidade Picnomêtro

0,90 - 1,10 g/cm3

0,98 g/ cm3

Teor Ácido Tioglicólico :

4,9- 5,1

4,95

7,72

7,63

7,66

1540 cps

1600 cps

1617 cps

0,98 g/ cm3

0,98 g/ cm3

0,98 g/ cm3

4,90

4,90

4,90
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Quadro 7 – Relatório de estabilidade do lote piloto com concentração específica de tioglicolato de
AMP, em condições normais com amostras em prateleira.
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO TESTE DE ESTBILIDADE E
COMPATIBILIDADE DA EMULSÃO COM TIOGLICOLATO DE AMP
Observações

Padrão

Amostra

3 – Prateleira à Temperatura
Ambiente por 90 dias
30º dias

60º dias

90º dias

Aspecto

Creme

Creme

ok

ok

ok

Cor

Branca

Branca

ok

ok

ok

Odor:

Candy

Característico da essência

pH

7,50 - 8,00

7,75

Viscosidade Brookfield

S63 6 RPM 200- 5.000 cps

1400 cps

Densidade Picnomêtro

0,90 - 1,10 g/cm3

0,98 g/ cm3

Teor Ácido Tioglicólico : 4,9- 5,1

ok

ok

ok

7,71

7,68

7,67

1490 cps

1480 cps

1485 cps

0,98 g/ cm3

4,95

0,98 g/ cm3 0,98 g/ cm3

4,95

4,90

4,90

Quadro 8 – Relatório de estabilidade do lote piloto com concentração específica de tioglicolato de
AMP, em condições normais com amostras em janela (sob a incidência de radiação solar constante).
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO TESTE DE ESTBILIDADE E
COMPATIBILIDADE DA EMULSÃO COM TIOGLICOLATO DE AMP
Observações

Padrão

Amostra

3 – Janela à Radiação Luminosa por
90 dias
30º dias

60º dias

90º dias

Aspecto

Creme

Creme

ok

ok

ok

Cor

Branca

Branca

ok

ok

ok

Odor:

Candy

Característico da essência

pH

7,50 - 8,00

7,75

Viscosidade Brookfield

S63 6 RPM 200- 5.000 cps 1400 cps

Densidade Picnomêtro

0,90 - 1,10 g/cm3

0,98 g/ cm3

Teor Ácido Tioglicólico :

4,9- 5,1

4,90

ok

ok

ok

7,72

7,67

7,65

1470 cps

1460 cps

1455 cps

0,98 g/ cm3

0,98 g/ cm3

0,98 g/ cm3

4,90

4,90

4,90

Fatores como a velocidade e agitação da mistura (potência da turbina – perfil
de cisalhamento) e a definição do formato (desenho) da hélice do agitador do reator
utilizado para a produção do lote piloto, também foram condições relevantes para a
qualidade do processo de formação e cisalhamento da emulsão carreadora do
composto (informações protegidas pela patente) (RANDALL, 1983).
As diferentes condições de testes mostram boa manutenção da faixa de pH e
em momento algum foi registrada qualquer variação de cor, aspecto ou odor. A
densidade e principalmente o teor de ácido tioglicólico também se mantiveram
estáveis e dentro dos parâmetros determinados pelo projeto.
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Vale destacar o ganho de viscosidade registrado em condições de
estabildiade de 40°C, já que a associação polimérica proposta pela patente assume
ganho de viscosidade com o aumento da temperatura, sugerindo mais uma vez, que
este fator pode estar ligado ao ganho/perda de massa registrado nos resultados
deste trabalho (COLOMBERA, 2004).

5.2 Resultados dos impactos físicos dos testes de ganho/perda de massa e
comprimento em diferentes tipos e condições de fibras acompanhados do teste
de tração em amostras previamente descoloridas a 40 volumes.

Os estudos de ganho/perda de massa e comprimento foram realizados por
grupos, de forma que fosse possível, avaliar diferentes tipos de amostras (tipos de
cabelos), porém considerando o mesmo ponto de partida. Nos casos dos Grupos
representados a seguir pelos resumos dos resultados das tabelas 1, 2, 3 e 4, onde
foram consideradas amostras que não passaram por qualquer procedimento químico
anterior à aplicação do lote piloto (Grupos de estudos das tabelas 1, 2 e 3 contendo
o tioglicolato de AMP), sendo que no caso da Tabela 4 (representado pelo Grupo 7,
nos anexos) as amostras passaram pela aplicação da emulsão branca (placebo),
onde foi possível notar a diferença de desempenho em relação ao ganho de
comprimento das amostras (mechas) do tipo afro/negróide naturais, também
caracterizadas como cabelos crespos, como sendo de 37% em relação ao
comprimento inicial, com registro de ganho médio de massa de 1,90% para textura
fina (menor diâmetro – área de deposição), contra um ganho médio de 5,10% de
massa para textura média (maior diâmetro – área de deposição).

Tabela 1 – Grupo de estudo da Tabela 1: Tioglicolato de AMP – LOTE PILOTO em cabelo
natural do tipo caucasiano de textura média (LISTA DE ANEXOS).

Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2329

12,00

0,2396

12,28

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0076

0,05
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Tabela 2 – Grupo de estudo da Tabela 2: Tioglicolato de AMP – LOTE PILOTO em cabelo
natural do tipo Afro/Negróide – crespo de textura fina (LISTA DE ANEXOS).

Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2312

11,80

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

0,2356

16,18

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0069

1,01

Tabela 3 – Grupo de estudo da Tabela 3: Tioglicolato de AMP - LOTE PILOTO em cabelo
natural do tipo Afro/Negróide – crespo de textura média (LISTA DE ANEXOS).

Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2335

12,00

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

0,2454

16,51

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0123

0,81

Tabela 4 – Grupo de estudo da Tabela 7: Emulsão branca / Placebo em cabelo natural do tipo
caucasiano de textura média (LISTA DE ANEXOS).

Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MÉDIAS =

1,0640

22,34

MASSA 2 (M2)
Massa Branca
(em gramas)

Comprimento 2
Massa Branca
(em centímetros)

1,0723

23,38

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0967

0,95

Em importante comparação entre os resultados aprensentados na Tabela 1
(resumo de resultados do Grupo 1), onde houve pequena redução de 2,33% no
comprimento das amostras, e na Tabela 4 (resumo de resultados do Grupo 7), onde
foi percebido 4,65% de redução no comprimento, ambas consideradas desprezíveis
quanto ao impacto e percepção visual. Destacou-se o ganho de massa de 2,88%
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registrado no Grupo 1, onde subentende-se a deposição e retenção polimérica
presente no lote piloto. Na Tabela 4 (Grupo 7), à emulsão branca (placebo), o ganho
de massa foi de 0,01%, também podendo ser considerado desprezível.
É importante destacar aqui que o simples fato de molhar e secar os cabelos,
pode ser considerado suficiente para promover mudanças nas pontes de hidrogênio,
interferindo nas ligações de Van Der Vaals a fim de promover pouco ganho ou perda
de comprimento dos cabelos durante o processo de secagem.
Foi percebido ainda, que o baixo percentual de composto tioglicolato de AMP,
assim como o percentual sugerido da associação polimérica registrado pela patente,
adicionados ao lote piloto, não foram suficientes para promover redução de volume e
ganho de comprimento em amostras de cabelos caucasianos naturais de textura
média.
Nos casos dos Grupos representados a seguir pelos resumos dos resultados
das tabelas 5 e 6, que representam os Grupos de estudos 4 e 8 respectivamente, foi
possível notar a expressiva diferença entre o desempenho do lote piloto (tabela 4)
que proporcionou 40% de ganho de comprimento em relação ao comprimento inicial,
lembrando que neste caso, este percentual representou um “efeito liso total”.

Tabela 5 – Grupo de estudo da Tabela 4: Cabelo natural do tipo caucasiano de textura média
descoloridos a 40 volumes e processados com Tioglicolato de AMP (lote piloto) (ANEXOS).
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

DESCOLORIDO

MÉDIAS =

0,7673

20,00

0,7958

20,00

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

MASSA 3 (M3) Comprimento 3
APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,7769

28,00

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0418

0,00
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Tabela 6 – Grupo de estudo da Tabela 8: Cabelo natural do tipo caucasiano de textura média
descoloridos a 40 volumes e processados com a emulsão branca (placebo) (ANEXOS).
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

MÉDIAS =

1,0743

32,60

1,0761

MASSA 3 (M3) Comprimento 3
Massa

Massa

DESCOLORIDO

Branca

Branca

36,51

1,1053

36,87

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0503

1,19

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

Embora as amostras (mechas) apresentadas na Tabela 6 (Grupo 8 – emulsão
branca/placebo) tenham acumulado massa em 2,71%, fator favorecido pela
porosidade e “rugosidade” superficial gerada pelo processo de descoloração, que
facilita a deposição e retenção de qualquer emulsão, o ganho de comprimento foi de
0,01%, considerado nulo e desprezível.
A oscilação da massa registrada na Tabela 5 (M1 – M2 – M3), reflete o
impacto do processo de clareamento e do tempo de contato do preparado do
descolorante (associação entre o pó e o creme oxidante de 40 volumes – H2O2) em
faixa de pH próxima de 11, que força o processo de alteração morfológica
promovendo entumescimento forçado e desgaste da estrutura externa e interna da
fibra capilar. (ZAHN, HILTERHAUS, STRUβMANN, 1986).
O objetivo principal do processo de descoloração é clarear o cabelo. Este
objetivo é mais facilmente conseguido por oxidação. Sabe-se que o cabelo é
principalmente um grande conteúdo proteico em relação a percentagem dos grupos
oxidáveis, no entanto, por causa das condições severas de reação necessária para
a destruição dos grupos cromóforos de pigmentos de cabelo, as reações
secundárias com as proteínas do cabelo ocorrem simultaneamente, porém, o
peróxido de hidrogênio, o principal componente de sistemas de clareamento de
cabelo, reage mais rápido com melanina do que com proteínas do cabelo,
promovendo o aumento de porosidade interna gerada pelos micro espaços vazios
deixados pelas melaninas previamente oxidadas durante o processo, comumente
associadas a “bolsas de ar”, passíveis de identificações por microscopia eletrônica
de cortes transversais de amostras processadas por sistemas clareadores..
(WOLFRAM, 1970)
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O processo de descoloração com peróxido alcalino (com persulfatos) atacam
primeiro os grupos tioester que se ligam pelo ácido 18-metil eicosanóico às
proteínas de superfície (células cuticulares). Esta reação remove parcialmente a
barreira de superfície hidrofóbica e cria-se ácidos de enxofre (principalmente em
grupos sulfonados) na superfície da fibra. Essas ações proporcionam formações
ácidas (ácidos cisteicos) na superfície do cabelo, modificando o ponto isoelétrico do
cabelo (sua condição de controle). Sabe-se que o peróxido sozinho não irá oxidar a
superfície do cabelo, no entanto o peróxido com álcali (como nas composições de
descoloração do cabelo) o fará, dentro do período de indução. Este período de
indução é reduzido ou mesmo eliminado pela inclusão de pequenas quantidades de
surfactante no meio oxidante. (ROBBINS, 2012)
A aplicação do lote piloto sob as amostras descoloridas, resgatou de forma
importante, a condição de equilíbrio inicial das amostras (mechas), perdida durante o
processo de descoloração, evidenciando um pequeno saldo positivo de 0,4% de sua
condição mássica inicial, antes mesmo do processo de descoloração. Subentendese aqui a reorganização da estrutura interna e a reafirmação da condição fisicoquímica orientada pelo neutralizante, contendo peróxido de hidrogênio.
A

metodologia

de

aplicação,

com

o

envolvimento

padronizado

de

temperatura, neutralizou o efeito adverso da descoloração, combatendo a
instabilidade orientada pelas “bolsas de ar” e resgatando a condição de controle das
amostras (mechas) descoloridas e processadas pelo lote piloto, alcançando o
equilíbrio da condição mássica por contribuição da adesão polimérica da
emulsão.(WAGNER, 2006).
Nos casos dos Grupos representados a seguir pelos resumos dos resultados
das tabelas 7 e 8 (grupos 5 e 6 respectivamente), foi possível destacar o potencial
de contração, representado pela perda de comprimento em ambos os grupos após a
aplicação do lote piloto.
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Tabela 7 - Grupo de estudo da Tabela 5: Cabelos naturais do tipo afro/negróide crespo de
textura fina com hidróxido de guanidina e processados com Tioglicolato de AMP (lote piloto)
(NA LISTA DE ANEXOS)
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

(N = 40)

NATURAL

NATURAL

MÉDIA =

0,2308

13,94

CABELO

CABELO

APÓS

C/ GUANIDINA C/ GUANIDINA TIOGL. DE AMP

0,2261

17,29

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

APÓS
TIOGL. DE AMP

0,2291

16,26

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0063

0,81

Tabela 8 – Grupo de estudo da Tabela 6: Cabelos naturais do tipo afro/negróide crespo de
textura média com hidróxido de sódio e processados com Tioglicolato de AMP (lote piloto)
(NA LISTA DE ANEXOS)
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(N = 40)

NATURAL

NATURAL

C/ SÓDIO

C/ SÓDIO

MÉDIA =

0,2289

13,85

0,2230

18,50

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,2290

17,82

Desvio Padrão Desvio Padrão

0,0071

0,53

Foi possível comparar e equiparar os resultados das Tabelas 7 e 8 (Grupos 5
e 6), em relação à perda mássica, com os resultados obtidos em trabalhos
anteriores, considerando o mesmo tipo e condição de fibra capilar (afro/negroide), e
destacar a semelhança dos resultados encontrados no experimento (perda de 2,57%
de massa após o hidróxido de sódio – Tabela 8) (FREITAS, 2009).
Em ambos os casos, com a aplicação do lote piloto - contendo tioglicolato de
AMP, houve completa reposição de massa, igualando às condições iniciais, das
amostras, subentendendo bom desempenho da associação polimérica presente no
lote piloto.
Foi percebido que o potencial de influência do lote piloto sobre as amostras
apresentou resultados mais expressivos em fibras do tipo afro/negroide (cabelo
crespo), gerando bom potencial de redução de volume (37%), subentendido como
ganho de comprimento, além de ganho de massa, em amostras (mechas) naturais.
Já em amostras (mechas) deste mesmo tipo, já processadas por produtos alisantes
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convensionais à base de hidróxidos de sódio ou guanidina o lote piloto acabou
exercendo capacidade de contração e ondulação das amostras (mechas). Esta
variação sugere novos testes considerando taxas maiores e menores da mesma
associação polimérica proposta ou até mesmo de outras, de forma que seja possível
criar sub categorias e inúmeras aplicações desta nova tecnologia.
Ainda sobre a retração percebida para a aplicação do lote piloto após o
uso/aplicação de produtos alisantes mais alcalinos (hidróxidos de sódio e guanidina),
torna-se possível realizar estudos complementares para a realização de processos
de indução de novos formatos de ondas e cachos nos cabelos, visto que a
associação polimérica proposta pela patente, atuará em conjunto com o novo
composto oxirredutor de baixa intensidade (tioglicolato de amino metilpropanol),
podendo viabilizar processos de ondulação permanente em cabelos anteriormente
processados por outros produtos químicos de maior intensidade como os já citados
aqui.
A combinação dos atributos e características dos polímeros e copolímeros
associados pela patente (de especificação não autorizada), foram determinantes
quanto à porção amino funcional de caráter catiônico, de forma que este pudesse
estabelecer o máximo de afinidade pela estrutura capilar. Subentende-se que a
contribuição desta associação polimérica foi determinante para o ganho de massa
apresentado em grande parte dos 9 cenários (Grupos) estudados e que a
dependência da porosidade prévia (“rugosidade”) dos cabelos, foram também
determinantes para favorecer a ancoragem, a deposição e principalmente a retenção
destes componentes nos cabelos, previamente condicionados pela temperatura e
essencialmente pela tração, já que nas amostras (mechas) anteriormente
processadas pelos hidróxidos de sódio e guanidina obteve-se contração de estrutura
e caracterização de perda de comprimento (WAGNER, 2006).
O estudo comparativo desenvolvido por meio do ensaio de tração para o
Grupo 9, mostra a diferença entre a resistência média de ruptura alcançada nas
amostras descoloridas a 40 volumes, representada pela carga de 0,80 Newtons,
contra uma resistência média a ruptura maior das amostras descoloridas nas
mesmas condições, seguidas da aplicação do lote piloto, representada pela carga de
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0,99 Newtons, sendo este um aumento considerável de 25% de resistência
mecânica a tração, registrados no quadro 9 a seguir

Quadro 9 - Avaliação de resistência mecânica a tração referente ao Grupo 9: Mechas
descoloridas e processadas pela Emulsão - Lote Piloto (NA LISTA DE ANEXOS)

Número

FORÇA MÁXIMA PARA RUPTURA (N)

da Amostra

Mechas Descoloridas

Meschas Descoloridas a

N = 50 FIOS

a 40 Vol.

40 Vol. + Tioglicolato de AMP

Média =

0,80

0,99

Desvio Padrão =

0,07

0,05

O ensaio de tração foi muito relevente para a pesquisa, já que propos uma
comparação de parâmetros de resistência mecânica de amostras (mechas)
descoloridas a 40 volume e amostras também descoloridas em mesmas condições
com aplicação seguinte do lote piloto contendo tioglicolato de AMP.
A cinética da oxidação de resíduos de cistina no cabelo pelo peróxido de
hidrogénio não foi relatada, embora haja evidências que sugerem que esta reação é
um processo de difusão controlada (WOLFRAM, 1970).
As propriedades à tração em húmido diminuem quase linearmente com o
conteúdo de ligações de enxofre na estrutura. Sabe-se que a perda de resistência a
tração é de aproximadamente 20% para cabelos descoloridos em condições
normais, podendo alcançar até 45% de perda de resistência a tração no caso de
descolorações extremas (ZAHN, HILTERHAUS, STRUβMANN, 1986).
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A combinação de resultados propostos pelos teste em amostras descoloridas
a 40 volumes representados pelas Tabelas 5 e 6 (Grupos 4 e 8) anteriormente
apresentadas, subentendem, que o percentual do composto tioglicolato de AMP
assim como da associação polimérica, proposta inicialmente pela patente, foram
eficientes e determinantes para o alcance do máximo ganho de comprimento. A
retenção de massa e a influência do composto químico sobre a superfície do cabelo
proporcionaram ganho de comprimento com aumento de resistência, este último,
comprovado pelo ensaio de tração e representado pela Figura 27, a seguir:

Figura 27 – Gráfico de Resistência de amostras descoloridas a 40 volumes e
processadas pelo lote piloto contendo Tioglicolato de Amino Metilpropanol.

É possível notar uma extensão da fase plástica no gráfico representado pela
figura 29 (Descolorida e Tratada), se comparado com o gráfico representado pela
figura 28 (Decolorida), apresentadas a seguir:
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Figura 28 – Móludo de Resistência de amostras descoloridas a 40 volumes.

Figura 29 – Móludo de Resistência de amostras descoloridas a 40 volumes e
processadas pelo lote piloto contendo Tioglicolato de Amino Metilpropanol.
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5.3 Análise comparativa das imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV).

As imagens processadas com os recursos do software Imagem – Pro
Premier, com o objetivo de avaliar o nível percentual de dano na superfície das
amostras (mechas) geraram a possibilidade da avaliação comparativa dos danos
percentuais entre as amostras processadas em condições continuadas, conforme
apontado abaixo e classificado por cores combinadas no quadro 10, a seguir:



M1 (11,80%) → M2 (8,77%)

→ M5 (9,43%)

(CONTRAÇÃO)



M1 (11,80%) → M3 (8,68%)

→ M6 (11,36%)

(CONTRAÇÃO)



M1 (11,80%) → M4 (14,77%) → M7 (8,03%)

(REDUÇÃO)

Quadro 10 - Nível de dano percentual avaliado pelo software Imagem – Pro Premier
(MEV em amplitude de 3.500X)

MECHA

% Área danificada (MEV)

Caracterização da Amostra avaliada em MEV

M1

11,80%

Mecha (PADRÃO)

M2

8,77%

Após Hidróxido de Sódio (NaOH a 3,80%)

M3

8,68%

Após Hidróxido de Guanidina

M4

14,77%

Após Descoloração a 40 Volumes

M5

9,43%

Após NaOH a 3,80% seguido de Tiogl. De AMP

M6

11,36%

Após Hidróx. De Guanid. Seg. de Tiogl. De AMP

M7

8,03%

Após Descol. A 40 Vol. Seg. de Tiogl. De AMP
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A relação dos resultados apresentados anteriormente no Quadro 10, orienta
uma avaliação comparativa da M2 (8,77% de dano) com a M5 (9,43% de dano), com
resultados de ganho de massa na mesma condição de 2,69% (Tabela 8 – Grupo de
estudo da Tabela 6). Já a relação dos resultados apresentados, por M3 (8,68% de
dano) com M6 (11,36% de dano), registram resultados de ganho de massa na
mesma condição de apenas 1,32% (Tabela 7 - Grupo de estudo da Tabela 5),
sugerindo que quanto maior for o percentual de ganho de massa menor será o dano
apresentado na condição combinada (procedimento quimico seguido da aplicação
do lote piloto).
Assim como em todos os outros testes, as amostras anteriormente
descoloridas, apresentaram resultados atípicos e de difíceis interpretações, visto que
a avaliação comparativa de danos entre M1 (11,80% de danos) – M4 (14,77% de
danos) – M7 (8,03% de danos), sugere um acompanhamento da mesma oscilação
de ganho/perda de massa conforme a Tabela 5 (Grupo de estudo da Tabela 4), já
apresentada anteriormente.
Vale lembrar ainda, que a diminuição de dano apontada em M7 também
estabelece relação com o equilíbrio da massa capilar apontado na Tabela 5, assim
como com o ganho de resistência mecânica a tração de 25%, para amostras na
mesma condição, encontrado no estudo do Grupo 9.
O processo de descoloração promove descolamento das placas cuticulares
(complexo da membrana celular) por oxidação de tioéster entre as células da
cutícula e também oxidam os resíduos de cistina da matriz no córtex, mais
propriamente do paracórtex, a região mais rica em cisteína do cabelo, além Acamada e da exocuticula no interior das células da cutícula. Estas reações resultam
na degradação do complexo da membrana celular, da cutícula e de parte do córtex
dissolvendo proteínas nestas regiões e promovendo relaxamento e prolongamento
da haste, caracterizando ganho de comprimento e extensão dos fios, como é
possível identificar nos parâmetros apontados no quadro 11, a seguir (ZAHN,
HILTERHAUS, STRUβMANN, 1986):
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Quadro 11 – Quadro de resultados de ganho de comprimento das amostras
preparadas para a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

Quadro de resultados de ganho de comprimento das amostras preparadas para a
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
CLASSIFICAÇÃO

REFERÊNCIA DO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

DA AMOSTRA

PROCESSO

INICIAL (ANTES)

FINAL (DEPOIS)

EM CENTÍMETROS

EM CENTÍMETROS

MECHA 1 (M1)

Mecha Pa drã o

MECHA 2 (M2)

Hi dróx. De Sódi o

22,50

29,00

MECHA 3 (M3)

Hi dróx. De Gua n.

21,50

29,00

MECHA 4 (M4)

Des col . A 40 Vol .

19,00

26,50

MECHA 5 (M5)

Hi dróx. De Sódi o + Ti o de AMP

20,00

26,00

MECHA 6 (M6)

Hi dróx. De Gua n. + Ti o de AMP

23,00

30,00

MECHA 7 (M7)

Des col . A 40 Vol . + Ti o de AMP

19,00

26,50

A relação entre os dados sugere uma interpretação mais ampla quanto as
amostras (mechas) que foram previamente descoloridas, justamente pelas causas e
efeitos variados deste processo químico sobre a estrutura do cabelo, ampliando
desta forma o nível de dificuldade de gerenciamento da tecnologia assim como de
suas possibilidades de combinações com os mesmos ou com outros polímeros
aminofuncionais.
A seguir as imagens processadas com os recursos do software Imagem – Pro
Premier nas diferentes condições classificadas conforme o quadro 10, acima.
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Fotografia 7 – MEV: Mecha 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2. / 3.500 x de aumento.

Fotografia 8 – MEV: Mecha 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2. / 3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 9 – MEV: Mecha 2 (M2): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio / 3.500 x de aumento.

Fotografia 10 – MEV: Mecha 2 (M2): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio / 3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 11 – MEV: Mecha 3 (M3): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina / 3.500 x de aumento.

Fotografia 12 – MEV: Mecha 3 (M3): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina / 3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 13 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 3.500 x de aumento.

Fotografia 14 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 15 – MEV: Mecha 5 (M5): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol / 3.500
x de aumento.

Fotografia 16 – MEV: Mecha 5 (M5): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol / 3.500
x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 17 – MEV: Mecha 6 (M6): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol /
3.500 x de aumento.

Fotografia 18 – MEV: Mecha 6 (M6): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol /
3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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Fotografia 19 – MEV: Mecha 7 (M7): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2, com sobreposição do lote piloto contendo
tioglicolato de amino metilpropanol / 3.500 x de aumento.

Fotografia 20 – MEV: Mecha 7 (M7): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2, com sobreposição do lote piloto contendo
tioglicolato de amino metilpropanol / 3.500 x de aumento (IMAGEM PRO PREMIER).
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6 CONCLUSÃO

O composto químico, tioglicolato de amino metilpropanol, foi considerado
estável, por meio das análises realizadas e registradas neste trabalho. Pelo conjunto
de variáveis e resultados apresentados, entendeu-se que sua aplicação, função e
principalmente, desempenho em emulsão cosmética pode variar em diferentes tipos
de fibra capilar, sendo mais eficiente para o processo de redução de volume, quando
orientado para cabelos do tipo afro/negróide ou outros tipos de fibra já processadas
anteriormente por outros produtos químicos.
Notavelmente o lote piloto exerceu baixo desempenho quanto ao ganho de
comprimento (extensão – redução de volume) no cabelo caucasiano natural, assim
como foi possível perceber o expressivo ganho de comprimento (40% - neste caso
liso total), em amostras (mechas), já processadas anteriormente por descoloração a
40 volumes – 12% de H2O2, caracterizando desta forma sua efetividade para
cabelos nesta condição.
Entendeu-se ainda, que a retração de comprimento percebida nas Tabelas 7
e 8, estabeleceu relação com o ganho de massa, dada pela “adesividade polimérica”
que praticamente se equilibrou com a condição inicial do cabelo, associando a
condição de equilíbrio dinâmico ao tratamento de controle estático dos fios, embora
neste caso, tenha havido contração (perda de comprimento) das amostras (mechas).
A contração (retração - perda de comprimento) percebidas no estudo da aplicação
do lote piloto em amostras (mechas) anteriormente processadas por hidróxidos de
sódio ou guanidina, sugere um estudo experimental do uso/aplicação do composto
para o objetivo de cacheamento e/ou ondulação permanente dos cabelos.
O tratamento cosmético e melhoria do controle da amostras (mechas) foi
associado à adesividade polimérica do lote piloto e apresentou efetividade quanto ao
tratamento de controle, visto que a avaliação das imagens utilizando recursos do
software Imagem Pro – Premier, apresentou percentual de dano inferior à condição
inicial para todos os casos estudados, como foi apresentado no quadro 10.
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O ensaio de tração em amostras previamente descoloridas a 40 volumes,
seguidas da aplicação do lote piloto contendo tioglicolato de AMP mostrou
efetividade quanto ao tratamento de controle e redução de volume (atingindo o efeito
liso total, para este caso) em função do ganho de resistência mecânica a tração de
25% de sua condição inicial, conforme registrado pelo teste.
Novos estudos precisam ser realizados, quanto ao uso/aplicação do
composto químico, tioglicolato de amino metilpropanol. Acredita-se que muitas
combinações poderiam ser construidas, baseadas em variações percentuais de
diferentes polímeros de pesos moleculares distintos.
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TABELA 1 - AMP EM CABELO NATURAL DO TIPO CAUCASIANO DE TEXTURA MÉDIA
Número
da Amostra
(AM X)
AM 1
AM 2
AM 3
AM 4
AM 5
AM 6
AM 7
AM 8
AM 9
AM 10
AM 11
AM 12
AM 13
AM 14
AM 15
AM 16
AM 17
AM 18
AM 19
AM 20
AM 21
AM 22
AM 23
AM 24
AM 25
AM 26
AM 27
AM 28
AM 29
AM 30
AM 31
AM 32
AM 33
AM 34
AM 35
AM 36
AM 37
AM 38
AM 39
AM 40
Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)
0,2451
0,2058
0,2416
0,2470
0,2379
0,2386
0,2318
0,2476
0,2426
0,2443
0,2420
0,2227
0,2350
0,2497
0,2465
0,2392
0,2336
0,2437
0,2461
0,2283
0,2268
0,2221
0,2176
0,2010
0,2013
0,2271
0,2153
0,2193
0,2480
0,2260
0,2386
0,2373
0,2438
0,2353
0,2400
0,2500
0,2467
0,2041
0,2360
0,2086
MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)
0,2347
0,2217
0,2422
0,2496
0,2497
0,2492
0,2330
0,2478
0,2611
0,2594
0,2450
0,2326
0,2635
0,2664
0,2589
0,2149
0,2543
0,2577
0,2468
0,2359
0,2500
0,2326
0,2143
0,2241
0,2038
0,2339
0,2197
0,2178
0,2412
0,2669
0,2446
0,2445
0,2435
0,2429
0,2377
0,2437
0,2465
0,2005
0,2382
0,2130
MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)
12,20
12,30
12,10
12,50
12,50
12,20
12,50
12,20
12,50
12,50
12,50
12,20
12,10
12,10
12,50
12,50
12,50
12,10
12,30
12,50
12,10
12,10
12,20
12,10
12,20
12,20
12,10
12,10
12,20
12,50
12,30
12,10
12,50
12,10
12,50
12,10
12,10
12,50
12,10
12,20
Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2329

12,00

0,2396

12,28

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0076

0,05
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TABELA 2 - AMP EM CABELO NATURAL DO TIPO AFRO/NEGRÓIDE - CRESPO DE TEXTURA FINA
Número
da Amostra
(AM X)
AM 1
AM 2
AM 3
AM 4
AM 5
AM 6
AM 7
AM 8
AM 9
AM 10
AM 11
AM 12
AM 13
AM 14
AM 15
AM 16
AM 17
AM 18
AM 19
AM 20
AM 21
AM 22
AM 23
AM 24
AM 25
AM 26
AM 27
AM 28
AM 29
AM 30
AM 31
AM 32
AM 33
AM 34
AM 35
AM 36
AM 37
AM 38
AM 39
AM 40
Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)
0,2493
0,2163
0,2493
0,2475
0,2422
0,2164
0,2459
0,2205
0,2459
0,2468
0,2093
0,2471
0,2098
0,2454
0,2225
0,2446
0,2498
0,2274
0,2364
0,2265
0,2472
0,2134
0,2411
0,2445
0,2298
0,2223
0,2459
0,2442
0,2277
0,2185
0,2183
0,2020
0,2000
0,2318
0,2472
0,2207
0,2283
0,2388
0,2005
0,2283
MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2312

11,80

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)
0,2417
0,2191
0,2527
0,2507
0,2461
0,2192
0,2531
0,2216
0,2556
0,2552
0,2126
0,2537
0,2114
0,2529
0,2326
0,2498
0,2539
0,2301
0,2386
0,2270
0,2506
0,2145
0,2372
0,2476
0,2297
0,2199
0,2434
0,2418
0,2255
0,2210
0,2184
0,2577
0,2552
0,2278
0,2459
0,2220
0,2247
0,2372
0,1975
0,2297
MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)
12,00
12,50
16,00
21,00
15,50
12,50
12,50
14,50
16,00
15,30
15,00
15,50
21,00
15,00
16,50
16,00
16,00
17,00
16,00
17,00
15,50
14,00
15,50
15,00
15,50
16,00
16,00
19,00
17,00
17,00
17,00
17,00
19,00
17,00
15,00
19,00
17,50
17,00
17,50
18,00
Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

0,2356

16,18

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0069

1,01
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TABELA 3 - AMP EM CABELO NATURAL DO TIPO AFRO/NEGRÓIDE - CRESPO DE TEXTURA MÉDIA
Número
da Amostra
(AM X)
AM 1
AM 2
AM 3
AM 4
AM 5
AM 6
AM 7
AM 8
AM 9
AM 10
AM 11
AM 12
AM 13
AM 14
AM 15
AM 16
AM 17
AM 18
AM 19
AM 20
AM 21
AM 22
AM 23
AM 24
AM 25
AM 26
AM 27
AM 28
AM 29
AM 30
AM 31
AM 32
AM 33
AM 34
AM 35
AM 36
AM 37
AM 38
AM 39
AM 40
Número
da Amostra
(N = 40)

MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)
0,2483
0,2494
0,2481
0,2141
0,2241
0,2471
0,2119
0,2330
0,2247
0,2115
0,2071
0,2400
0,2474
0,2219
0,2449
0,2140
0,2155
0,2430
0,2488
0,2500
0,2397
0,2337
0,2352
0,2020
0,2420
0,2336
0,2283
0,2472
0,2361
0,2246
0,2497
0,2290
0,2407
0,2361
0,2303
0,2062
0,2406
0,2398
0,2495
0,2498
MASSA 1 (M1)
Cabelo Natural
(em gramas)

Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Comprimento 1
Cabelo Natural
(em centímetros)

MÉDIAS =

0,2335

12,00

MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)
0,2795
0,2497
0,3107
0,2450
0,2272
0,2357
0,2421
0,2464
0,2327
0,2545
0,2703
0,2448
0,2351
0,2852
0,2421
0,2038
0,2232
0,2517
0,2490
0,2388
0,2509
0,2144
0,2297
0,2609
0,2440
0,2286
0,2411
0,2573
0,2550
0,2375
0,2639
0,2454
0,2474
0,2303
0,2263
0,2122
0,2476
0,2492
0,2432
0,2637
MASSA 2 (M2)
Após Tiogl. AMP
(em gramas)

Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)
19,00
16,00
18,00
14,00
16,00
16,00
19,00
17,00
21,00
18,00
16,00
18,00
16,00
16,00
17,00
14,50
16,00
15,50
22,00
15,00
16,50
15,00
15,50
16,00
17,00
17,00
16,00
16,00
15,00
16,50
15,50
15,00
15,00
15,00
16,00
14,00
18,50
15,00
19,00
17,00
Comprimento 2
Após Tiogl. AMP
(em centímetros)

0,2454

16,51

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0123

0,81
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TABELA 4 - Cabelo natural do tipo caucasiano de textura média descoloridos a 40 volumes e processados com AMP
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(AM X)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

DESCOLORIDO

AM1
AM2
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM18
AM20
AM21
AM22
AM24
AM25
AM26
AM29
AM31
AM33
AM34
AM35
AM36
AM37
AM38
AM40
AM41
AM42
AM44
AM45
AM46
AM49
AM50
AM51
AM52

0,7952
0,9386
0,7517
0,6251
0,6618
0,5804
0,7770
0,7676
0,7362
0,8933
0,7759
0,7550
1,0560
0,7615
0,7615
0,7499
0,9357
1,1064
0,8719
0,8389
0,7217
0,8201
0,5922
0,6108
0,6877
0,9232
0,8413
0,6307
0,6424
0,7877
0,7603
0,5208
0,7651
0,7192
0,8813
0,7074
0,5965
0,7296
0,8473

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

0,7792
0,9399
0,7774
0,6392
0,6772
0,5954
0,7949
0,7818
0,8717
0,6270
0,8113
0,9234
0,8045
0,7740
0,8081
0,7790
0,9644
1,1719
0,9013
0,8950
0,7906
0,8307
0,6279
0,6321
0,7182
0,9649
0,8915
0,6587
0,6599
0,7286
0,8425
0,8365
0,7958
0,7816
0,9327
0,7463
0,6280
0,7636
0,8912

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

da Amostra

Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1
CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

DESCOLORIDO

MÉDIAS =

0,7673

20,00

0,7958

20,00

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

MASSA 3 (M3) Comprimento 3
APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,8184
0,9561
0,7609
0,6023
0,6570
0,5822
0,7782
0,7442
0,8574
0,6103
0,7571
0,8443
0,7603
0,7765
0,7696
0,7765
0,9314
1,1164
0,8868
0,8657
0,7281
0,8294
0,6303
0,6177
0,7941
0,9339
0,8491
0,6385
0,6464
0,6945
0,8173
0,7863
0,8024
0,7417
0,9197
0,7100
0,6284
0,7321
0,9464

28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

MASSA 3 (M3) Comprimento 3
APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,7769

28,00

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0418

0,00
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Tabela 5 - Cabelos naturais do tipo afro/negróide crespo de textura fina com guanidina + AMP
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17
AM18
AM19
AM20
AM21
AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
AM27
AM28
AM29
AM30
AM31
AM32
AM33
AM34
AM35
AM36
AM37
AM38
AM39
AM40

0,2383
0,2443
0,2454
0,2308
0,2414
0,2332
0,2155
0,2456
0,2334
0,2370
0,2319
0,2347
0,2287
0,2209
0,2378
0,2424
0,2436
0,2383
0,2207
0,2347
0,2484
0,2188
0,2459
0,2322
0,2217
0,2175
0,2066
0,2022
0,2142
0,2132
0,2284
0,2201
0,2332
0,2342
0,2093
0,2325
0,2384
0,2333
0,2444
0,2393

13,60
13,60
13,10
14,30
14,70
14,60
14,70
14,60
14,50
15,00
14,70
13,60
14,40
13,90
14,00
14,50
14,40
12,70
14,30
14,30
13,90
14,30
12,50
14,00
13,90
13,40
14,20
14,10
13,90
14,10
14,00
14,00
13,90
13,80
14,00
13,40
13,70
13,00
12,60
13,50

Número

CABELO

CABELO

APÓS

C/ GUANIDINA C/ GUANIDINA TIOGL. DE AMP

0,2329
0,2357
0,2420
0,2288
0,2389
0,2311
0,2120
0,2417
0,2303
0,2305
0,2271
0,2299
0,2232
0,2198
0,2354
0,2399
0,2400
0,2353
0,2133
0,2288
0,2473
0,2150
0,2409
0,2297
0,2191
0,2083
0,2046
0,1980
0,2106
0,2033
0,2260
0,2138
0,2246
0,2267
0,2046
0,2283
0,2343
0,2216
0,2360
0,2363

15,40
15,80
16,10
16,80
17,60
16,60
16,70
16,70
16,60
17,00
17,00
17,60
17,40
17,00
16,90
17,60
20,60
19,10
16,50
19,20
18,00
18,20
13,70
18,50
18,00
17,80
17,60
18,10
19,20
16,00
18,00
17,50
16,60
17,10
16,70
19,00
18,90
15,90
16,40
16,00

0,2349
0,2370
0,2450
0,2326
0,2405
0,2346
0,2196
0,2501
0,2374
0,2367
0,2248
0,2399
0,2314
0,2219
0,2435
0,2392
0,2438
0,2391
0,2166
0,2359
0,2446
0,2154
0,2415
0,2257
0,2139
0,2050
0,2038
0,1975
0,2126
0,2012
0,2282
0,2163
0,2262
0,2304
0,2098
0,2341
0,2398
0,2291
0,2440
0,2422

APÓS
TIOGL. DE AMP

15,00
15,50
15,90
16,40
17,20
16,50
17,00
15,10
16,00
16,60
18,00
17,30
15,00
16,30
15,90
16,40
21,00
18,30
15,80
18,10
17,00
15,60
12,00
17,30
15,90
17,00
15,60
15,50
20,20
15,40
16,50
15,40
14,30
16,40
14,80
16,70
17,20
14,40
14,60
15,30

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

(N = 40)

NATURAL

NATURAL

MÉDIA =

0,2308

13,94

CABELO

CABELO

APÓS

C/ GUANIDINA C/ GUANIDINA TIOGL. DE AMP

0,2261

17,29

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

APÓS
TIOGL. DE AMP

0,2291

16,26

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0063

0,81
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Tabela 6 - Cabelos naturais do tipo afro/negróide crespo de textura média com sódio + AMP
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

C/ SÓDIO

C/ SÓDIO

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17
AM18
AM19
AM20
AM21
AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
AM27
AM28
AM29
AM30
AM31
AM32
AM33
AM34
AM35
AM36
AM37
AM38
AM39
AM40

0,2498
0,2092
0,2500
0,2198
0,2297
0,2465
0,2434
0,2062
0,2361
0,2362
0,2160
0,2319
0,2042
0,2499
0,2188
0,2490
0,2002
0,2216
0,2259
0,2327
0,2466
0,2118
0,2338
0,2386
0,2148
0,2243
0,2257
0,2248
0,2289
0,2468
0,2250
0,2243
0,2243
0,2490
0,2475
0,2010
0,2260
0,2173
0,2253
0,2435

14,60
14,80
13,90
14,00
14,20
14,00
13,80
14,60
14,00
13,90
13,80
12,80
13,50
14,20
14,30
13,60
13,50
14,20
13,80
13,30
14,50
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
12,70
12,90
12,90
13,20
13,00

0,2470
0,2041
0,2367
0,2076
0,2183
0,2292
0,2363
0,1969
0,2311
0,2336
0,2145
0,2265
0,1888
0,2454
0,2135
0,2409
0,1983
0,2203
0,2244
0,2242
0,2387
0,2074
0,2275
0,2329
0,2051
0,2190
0,2230
0,2200
0,2249
0,2425
0,2217
0,2227
0,2215
0,2430
0,2420
0,1977
0,2199
0,2120
0,2218
0,2410

19,30
20,60
18,60
18,50
20,50
19,80
19,50
23,30
19,20
18,70
20,30
18,00
20,70
20,00
19,00
18,70
18,00
18,60
16,90
16,50
18,90
19,00
18,90
17,60
17,60
18,30
18,50
16,80
18,70
17,60
17,40
17,10
17,50
17,00
18,20
17,40
18,50
16,60
16,70
16,80

Número

APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,2499
0,2088
0,2418
0,2115
0,2322
0,2473
0,2494
0,1939
0,2347
0,2455
0,2222
0,2386
0,1937
0,2561
0,2240
0,2512
0,2046
0,2252
0,2336
0,2357
0,2452
0,2079
0,2278
0,2382
0,2042
0,2245
0,2286
0,2220
0,2308
0,2500
0,2250
0,2233
0,2228
0,2502
0,2500
0,1965
0,2213
0,2175
0,2280
0,2463

19,00
20,20
17,40
17,80
18,80
18,50
18,20
20,50
18,00
15,80
19,00
15,80
19,40
19,10
18,00
17,10
17,00
16,90
15,90
16,00
17,90
17,00
17,20
16,80
17,70
18,50
18,80
17,70
19,00
16,80
16,40
17,40
18,70
17,90
19,20
17,50
19,20
17,00
16,70
16,80

MASSA 1 (M1) Comprimento 1 MASSA 2 (M2) Comprimento 2 MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

(N = 40)

NATURAL

NATURAL

C/ SÓDIO

C/ SÓDIO

MÉDIA =

0,2289

13,85

0,2230

18,50

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)

APÓS

APÓS

TIOGL. DE AMP TIOGL. DE AMP

0,2290

17,82

Desvio Padrão Desvio Padrão

0,0071

0,53
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TABELA 7 - EMULSÃO BRANCA EM CABELO NATURAL DO TIPO CAUCASIANO DE TEXTURA MÉDIA
Número
MASSA 1 (M1)
Comprimento 1
MASSA 2 (M2)
Comprimento 2
da Amostra
Cabelo Natural
Cabelo Natural
Massa Branca
Massa Branca
(AM 40)
(em gramas)
(em centímetros)
(em gramas)
(em centímetros)
AM 1
1,0092
22,00
1,0060
23,00
AM 2
1,1889
19,00
1,1916
20,00
AM 3
0,8023
20,00
0,8324
20,00
AM 4
0,9790
26,00
0,9922
27,50
AM 5
1,0354
19,00
1,0579
21,00
AM 6
0,7707
18,00
0,7487
19,50
AM 7
1,1889
19,00
1,2080
20,00
AM 8
1,4711
23,00
1,4817
24,00
AM 9
0,8304
19,50
0,8341
21,00
AM 10
0,8768
25,00
0,8949
25,50
AM 11
0,8023
20,00
0,8204
20,00
AM 12
1,5080
26,50
1,5321
27,50
AM 13
0,7731
18,00
0,7705
19,50
AM 14
1,2475
25,00
1,2327
26,00
AM 15
1,5399
23,00
1,5335
24,00
AM 16
0,7400
21,00
0,7540
22,00
AM 17
1,0491
25,00
1,0655
26,50
AM 18
1,2297
25,00
1,2233
26,00
AM 19
1,2503
27,00
1,2410
28,00
AM 20
0,9780
26,00
0,9922
27,00
AM 21
1,6163
25,00
1,6097
26,50
AM 22
1,1075
22,00
0,9987
24,00
AM 23
0,9167
21,00
0,9236
21,00
AM 24
1,3860
27,00
1,4107
28,00
AM 25
1,5612
26,00
1,5913
27,00
AM 26
0,8304
19,50
0,8341
21,00
AM 27
0,8768
25,00
0,8934
25,50
AM 28
0,9890
26,00
0,9922
27,00
AM 29
1,0354
19,00
1,0579
20,50
AM 30
0,7707
18,00
0,7707
19,50
AM 31
1,1689
19,00
1,1753
20,00
AM 32
0,7400
21,00
0,7649
22,00
AM 33
0,8304
19,50
0,8341
21,00
AM 34
0,8768
25,00
0,8947
25,50
AM 35
0,8023
20,00
0,8189
20,00
AM 36
1,5080
26,50
1,5331
27,00
AM 37
0,7731
18,00
0,7781
20,00
AM 38
1,2475
25,00
1,2927
25,50
AM 39
1,5135
23,00
1,5406
24,00
AM 40
0,7400
21,00
0,7642
22,00
Número
MASSA 1 (M1)
Comprimento 1
MASSA 2 (M2)
Comprimento 2
da Amostra
Cabelo Natural
Cabelo Natural
Massa Branca
Massa Branca
(N = 40)
(em gramas)
(em centímetros)
(em gramas)
(em centímetros)

MÉDIAS =

1,0640

22,34

1,0723

23,38

Calculo de Desvio Padrão para Massa 2

Desvio Padrão

Desvio Padrão

Calculo de Desvio Padrão para Comprimento 2

0,0967

0,95
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TABELA 8 - Cabelo natural do tipo caucasiano de textura média descoloridos a 40 volumes e processados com a EB
Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

Massa

Massa

(AM X)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

DESCOLORIDO

Branca

Branca

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17
AM18
AM19
AM20
AM21
AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
AM29
AM31
AM33
AM34
AM35
AM36
AM37
AM38
AM40

1,1648
0,9855
1,3067
0,9851
1,1442
0,9762
1,4469
0,9805
1,0249
1,1756
1,2570
1,1706
0,8192
0,7899
1,0853
0,9855
1,1632
1,0666
1,0658
0,9566
0,8892
0,8936
0,9769
1,1022
0,9512
0,9566
1,3067
0,9759
1,1442
0,9762
1,4389
0,9805
1,0249
1,1756
1,2570

33,00
31,00
30,00
31,00
37,00
37,00
37,00
35,00
32,00
34,00
32,50
32,00
28,00
34,00
36,00
31,00
31,50
24,00
24,00
29,00
28,00
29,00
33,00
36,00
35,50
29,00
30,00
37,00
37,00
37,00
37,00
35,00
32,00
34,00
32,50

1,1738
0,9820
1,3250
0,9839
1,1400
0,9732
1,4411
0,9950
1,0255
1,1616
1,2684
1,1695
0,8202
0,7838
1,0783
0,9820
1,1620
1,0658
1,0688
0,9136
0,9163
0,9109
0,9824
1,1130
0,9541
0,9136
1,3250
0,9943
1,1400
0,9943
1,4411
0,9950
1,0385
1,1616
1,2684

39,00
37,00
40,00
37,00
40,00
39,00
39,00
37,00
35,00
35,00
35,00
35,00
31,00
37,00
38,50
37,00
36,00
30,00
30,00
34,00
34,00
32,50
35,00
41,00
41,00
34,00
40,00
39,00
40,00
39,00
39,00
37,00
35,00
35,00
35,00

1,1970
1,0259
1,3378
1,0259
1,1878
1,0042
1,4537
1,0359
1,0602
1,1931
1,2853
1,2079
0,8535
0,8062
1,1222
1,0259
1,2203
1,0942
1,0942
0,9466
0,9334
0,9291
1,0057
1,1344
0,9959
0,9466
1,3378
1,0042
1,1878
1,0042
1,4539
1,0359
1,0602
1,1931
1,2853

40,00
37,00
41,00
37,00
40,00
40,00
40,00
37,00
35,00
36,00
35,00
35,00
31,00
39,00
39,00
37,00
36,00
30,00
30,00
34,00
39,00
33,00
36,00
41,00
40,00
34,00
41,00
40,00
40,00
40,00
40,00
37,00
33,00
34,50
33,00

MASSA 2 (M2)

Comprimento 2

Número

MASSA 1 (M1) Comprimento 1

MASSA 3 (M3) Comprimento 3

MASSA 3 (M3) Comprimento 3

da Amostra

CABELO

CABELO

CABELO

CABELO

Massa

Massa

(AM 40)

NATURAL

NATURAL

DESCOLORIDO

DESCOLORIDO

Branca

Branca

MÉDIAS =

1,0743

32,60

1,0761

36,51

1,1053

36,87

Desvio Padrão

Desvio Padrão

0,0503

1,19

Cálculo de Desvio Padrão para a Massa 3 e o Comprimento 3 (medidas finais)
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Quadro 10 - Avaliação de resistência mecânica a tração referente ao
Grupo 9: Mechas descoloridas e processadas pelo Emulsão - Lote Piloto

Número

FORÇA MÁXIMA PARA RUPTURA (N)

da Amostra

Mechas Descoloridas

Meschas Descoloridas a

(fio)

a 40 Vol.

40 Vol. + Tioglicolato de AMP

1

0,94

1,09

2

0,89

0,97

3

0,73

1,02

4

0,98

0,79

5

0,89

0,98

6

0,92

0,94

7

0,87

0,73

8

0,71

0,93

9

0,70

1,09

10

0,77

1,06

11

0,65

0,70

12

0,96

1,11

13

0,65

0,94

14

1,15

0,96

15

0,72

1,11

16

0,75

1,07

17

0,48

1,07

18

0,90

1,20

19

0,70

1,02

20

0,91

0,82

21

0,80

0,84

22

0,97

1,16

23

0,73

1,03

24

0,84

1,09

25

0,79

1,01

26

0,86

1,22

27

0,77

0,90

28

0,55

0,97

29

0,68

0,83
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30

0,75

1,07

31

0,75

0,99

32

0,51

0,97

33

0,90

1,09

34

0,86

0,70

35

0,81

1,22

36

0,59

1,12

37

0,96

1,07

38

0,77

1,20

39

0,65

1,00

40

0,66

0,98

41

0,70

0,83

42

0,90

0,85

43

0,79

1,11

44

0,68

0,88

45

0,96

0,95

46

0,91

0,90

47

0,73

0,99

48

0,89

1,09

49

0,86

0,83

50

0,88

1,03

Número

Mechas Descoloridas

Meschas Descoloridas a

da Amostra

a 40 Vol.

40 Vol. + Tioglicolato de AMP

MÉDIA =

0,80

0,99
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Fotografia 21 – MEV: Mecha 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2. / 500 x de aumento.

Fotografia 22 – MEV: Mecha 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2. / 1.501 x de aumento, com medição de diâmetro (textura).
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Fotografia 23 – MEV: Mecha 1 (M1): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2. / 2.000 x de aumento.

Fotografia 24 – MEV: Mecha 2 (M2): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio / 500 x de aumento.
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Fotografia 25 – MEV: Mecha 2 (M2): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio / 1.500 x de aumento, com medição de diâmetro (textura).

Fotografia 26 – MEV: Mecha 2 (M2): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio / 2.000 x de aumento.
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Fotografia 27 – MEV: Mecha 3 (M3): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina / 500 x de aumento.

Fotografia 28 – MEV: Mecha 3 (M3): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina / 1.500 x de aumento, com medição de diâmetro (textura).
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Fotografia 29 – MEV: Mecha 3 (M3): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina / 2.000 x de aumento.

Fotografia 30 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 500 x de aumento.
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Fotografia 31 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 1.500 x de aumento.

Fotografia 32 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 1.500 x de aumento, com medição de diâmetro
(textura).

s
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Fotografia 33 – MEV: Mecha 4 (M4): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2 / 2.000 x de aumento.

Fotografia 34 – MEV: Mecha 5 (M5): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol / 500 x
de aumento.
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Fotografia 35 – MEV: Mecha 5 (M5): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol / 1.500
x de aumento, com determinação de diâmetro (textura).

Fotografia 36 – MEV: Mecha 5 (M5): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Sódio, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol / 2.000
x de aumento.
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Fotografia 37 – MEV: Mecha 6 (M6): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol /
500 x de aumento.

Fotografia 38 – MEV: Mecha 6 (M6): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol /
1.500 x de aumento, com determinação de diâmetro (textura).
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Fotografia 39 – MEV: Mecha 6 (M6): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de um alisamento com creme alisante à base de Hidróxido de
Guanidina, com sobreposição do lote piloto contendo tioglicolato de amino metilpropanol /
2.000 x de aumento.

Fotografia 40 – MEV: Mecha 7 (M7): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2, com sobreposição do lote piloto contendo
tioglicolato de amino metilpropanol / 500 x de aumento.
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Fotografia 41 – MEV: Mecha 7 (M7): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2, com sobreposição do lote piloto contendo
tioglicolato de amino metilpropanol / 1.500 x de aumento, com determinação de diâmetro
(textura).

Fotografia 42 – MEV: Mecha 7 (M7): Cabelo caucasiano de textura média, oxidado a 20
Volumes – 6% H2O2 seguido de contato com a mistura de pó descolorante com creme
oxidante de 40 Volumes – 12% de H2O2, com sobreposição do lote piloto contendo
tioglicolato de amino metilpropanol / 2.000 x de aumento.

