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RESUMO
O presente trabalho apresenta um método analítico que foi desenvolvido e
validado para a determinação da eficiência de encapsulação de uma fragrância que
encapsulada em uma partícula nanoestruturada. A técnica analítica utilizada foi a
cromatografia em fase gasosa. A cromatografia em fase gasosa é largamente
utilizada na análise de aromas e fragrâncias, seja ela qualitativa ou quantitativa. A
técnica em questão foi utilizada nesse tipo de matriz, devido à natureza destes
produtos, que são geralmente formulados utilizando compostos orgânicos voláteis e
semi-voláteis, dentre eles ésteres, aldeídos, álcoois, éteres, hidrocarbonetos e óleos
essenciais. Para analisar a fragrância qualitativamente foi utilizado cromatógrafo a
gás acoplado a espectrômetro massas (GC/MS) com sistema de injeção headspace. Esta análise foi realizada previamente com o intuito de conhecer a
composição da fragrância, a fim de definir os parâmetros de ensaio, como
polaridade da coluna, rampa de temperatura, temperatura de injetor, detector, fluxo
de gás de arraste e definição dos marcadores que foram utilizados nas análises
quantitativas. As análises quantitativas foram realizadas utilizando cromatógrafo a
gás com detector de ionização de chama (GC-FID) com sistema de injeção direta
(para a determinação da eficiência de encapsulação da fragrância). A eficiência de
encapsulação da fragrância ficou entre 86,5% e 90,4%. Valor esse que pode ser
considerado excelente, pois o valor de fragrância adicionado no material foi baixo
(aproximadamente 1,7% da formulação) e grande parte dessa fragrância foi
encapsulada. A validação do método analítico foi realizada segundo parâmetros da
RDC 166 da ANVISA onde foram avaliados a seletividade, linearidade, precisão,
exatidão, robustez, limite de detecção limite e de quantificação do método analítico.
Com base nos resultados obtidos nessa validação foi possível inferir que o presente
método analítico foi linear, seletivo, robusto e forneceu resultados precisos e exatos,
com limites de detecção e quantificação adequados a faixa de trabalho.
Palavra-chave: GC/MS; GC-FID; partícula nanoestruturada; head-space; RDC 166.

ABSTRACT
Desenvolvimento de Método Analítico para Determinação de Eficiência de
Encapsulação em Nanoencapsulados

This Paper presents an analytical method that was developed and validated in
order to determinate the encapsulation efficiency of a fragrance that was
encapsulated in a nanostructured particle. The analytical technic used was gas
chromatograph. The gas chromatograph is widely used in flavors and fragrances
analysis be it qualitative or quantitative. This technic is used in this kind of sample
due to the nature of this products that are in generally formulated using volatiles and
semi-volatiles compounds such as esters, aldehydes, alcohols, ethers, hydrocarbons
and essential oils. To analyze the fragrance in a qualitative way a gas chromatograph
coupled to mass spectrometer (GC/MS) with head-space injection system was used.
This analysis was performed in spite of known the composition of the fragrance in
order to define the test parameters such as column polarity, temperature ramp,
injector and detector temperature, gas flow and definition of the markers that will be
used in quantitative analysis. The quantitative analysis was done using the gas
chromatograph with flame ionization detector (GC-FID) with direct injection system
(for the determination of fragrance encapsulation efficiency). The fragrance
encapsulation efficiency was between 86.5% and 90.4%. This value can be
considered excellent due to the low quantity of fragrance added in the material
(approximately 1.7% of the formulation) and the vast majority of it was encapsulated.
The validation of the analytical method was performed according to ANVISA RDC
166 parameters, where the selectivity, linearity, precision, accuracy, robustness, limit
detection limit and quantification of the analytical method were evaluated. Based on
the results obtained in this validation it is possible to infer that the present analytical
method is linear, selective, robust and provides precise and accurate results, with
limits of detection and quantification adequate to the working range.
Key words: GC/MS; GC-FID; nanostructured particle; head-space; RDC 166.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho está inserido como parte do projeto de capacitação interna

multi- centros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT),
intitulado

Nanotex.

O

projeto

de

pesquisa

supracitado

objetivou

produzir

nanopartículas contendo fragrâncias e filtros solares encapsulados para aplicação
em substratos têxteis, visando conferir propriedade multifuncional, com efeito
fotoprotetor, de adsorção de odor e liberação controlada de fragrâncias agregando
valor ao substrato têxtil.

O Núcleo de Bionanomanufatura (BIONANO) foi o responsável pelo

desenvolvimento de uma partícula nanoestruturada obtida por polimerização em

emulsão, a qual encapsula um agente de proteção solar e uma fragrância. Esse
processo foi realizado pelo Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de
Partículas (LPP).

O Centro de Química e Manufaturados (CQuiM) foi responsável pelo

desenvolvimento de tecnologia de aplicação dessa nanoestrutura em substrato têxtil,

através do Laboratório de Tecnologia Têxtil (LTT) e análise de eficiência de
encapsulação realizada no Laboratório de Análises Químicas (LAQ).

Esta nanocápsula foi aplicada em um substrato têxtil, conferindo proteção à

raios UVA e UVB, além de liberar controladamente a fragrância por processo de
difusão.

Como parte desse projeto de capacitação, este trabalho visou fornecer

ferramentas para avaliação das aplicações do nanoencapsulado, através do estudo
de eficiência de encapsulação da fragrância.

Neste estudo, a fragrância utilizada e a nanocápsula foram analisadas

qualitativamente e quantitativamente com auxílio de três cromatógrafos a gás, sendo
um acoplado a espectrômetro de massas com analisador de massas do tipo

quadrupolo (utilizado nas análises qualitativas) e outros dois cromatógrafos com
detector de ionização de chama (FID), utilizados nos ensaios quantitativos e
validação do método proposto.

A validação do método analítico seguiu parâmetros estipulados pela RDC 166

da ANVISA de 24 de julho de 2017.
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2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo geral

Desenvolver e validar um método analítico para determinar a eficiência de

encapsulação da fragrância na nanoesfera que foi obtida por polimerização em
emulsão e seca por processo de atomização de partículas (Spray drying).
2.2

Objetivo específico

Estudar, desenvolver e otimizar metodologia analítica, para determinação de

eficiência de encapsulação da fragrância, através da técnica de cromatografia em
fase gasosa com detectores de ionização de chama e espectrômetro de massas.

Validar o método analítico segundo resolução da diretoria colegiada 166, de 24

de julho de 2017, da ANVISA nos parâmetros de seletividade, linearidade, precisão,
exatidão, robustez, limite de detecção e limite de quantificação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Cromatografia
A cromatografia pode ser definida como um conjunto de técnicas de separação

que se baseiam na diferença de distribuição dos componentes de uma mistura entre
duas fases, estacionária e móvel. A estacionária pode ser um sólido ou um líquido
impregnado a um sólido e a fase móvel um fluído líquido ou gasoso.

A cromatografia é dividida em planar e de coluna. Na cromatografia planar tem

destaque a cromatografia em papel e a cromatografia em camada delgada.

Dividimos a cromatografia de coluna em dois segmentos, sendo eles cromatografia
líquida e cromatografia em fase gasosa.

Na cromatografia líquida, pode-se destacar a cromatografia líquida clássica,

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE), cromatografia iônica (IC) e
cromatografia de permeação em gel (GPC).

A cromatografia que foi abordada neste trabalho, foi a cromatografia em fase

gasosa (GC ou CG) e a Figura 1, destaca as técnicas empregadas neste tipo de
cromatografia (MOTTA; ROSA, 1996)..

Figura 1 - Técnica cromatográficas em cromatografia em fase gasosa

Fonte: MOTTA; ROSA (1996)
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3.1.1 Aspectos históricos da cromatografia em fase gasosa
Os termos “cromatografia”, “cromatograma” e “método cromatográfico” são

atribuídos ao botânico russo MIKAHEL SEMENOVICH TSWETT, nascido em 21 de
março de 1872, que em 1906 utilizou estes termos em dois trabalhos onde

descreveu suas experiências na separação de componentes de extratos de folhas e
gema de ovo. Foram utilizadas colunas de vidro recheadas com compostos sólidos,
finamente divididos, os componentes foram arrastados pelo leito de partículas com
auxílio de éter de petróleo.

Tswett encheu uma coluna de vidro com partículas pulverizadas de giz

(carbonato de cálcio) e alumina. Ele verteu uma amostra composta por extrato de
folhas de plantas homogeneizadas nesta coluna e permitiu que esta mistura fluísse

pelo leito de partículas. Em seguida derramou éter de petróleo puro. A amostra fluiu
através da coluna por ação da gravidade e diferentes faixas coloridas puderam ser

vistas separadas na coluna de vidro, devido a diferença de movimentações dos
compostos na coluna, gerada pela diferença no coeficiente de partição das
moléculas.

Ele relacionou esta separação das faixas de cores, com os diferentes

compostos que estavam presentes na amostra. Os compostos mais fortemente

atraídos pelas partículas que compunham a coluna, fluíram mais lentamente, ao
passo que outros compostos com maior atração pelo solvente, fluíram de maneira
mais rápida pelo leito de partículas (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997).

O nome cromatografia tem origem nas palavras gregas “chroma”, que

significa cor, e “graph” que significa grafia. Curiosamente o nome Tswett significa cor
em russo (VICTORINO; ROMÃO, 2010).

Outros dois pesquisadores, Reed da Inglaterra e Day dos estados unidos,

trabalhavam com colunas que continham sólidos. Essas colunas eram aplicadas na

separação de sais orgânicos, nos estudos de Reed e separação de compostos
oriundos de amostras de petróleo nos estudos de Day.

Anteriormente aos pesquisadores supracitados, Runge descreveu “desenhos”

feitos por misturas de sais e tintas colocadas no centro de um papel de filtro onde
um solvente era aplicado.

Schoebein desenvolveu experimentos onde tiras de papel eram mergulhadas

em solventes. (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997).
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A utilização de sólidos em camada delgada sobre vidro, em substituição ao

papel foi experimentado por BEYERINCK em 1889.

Apesar destas experiências, considerou-se que a época moderna de

cromatografia teve início na década de 30, quando KUHN e LEDERER
aperfeiçoaram a cromatografia em coluna, repetindo experiências de TSWETT, na

separação e identificação de xantofilas provenientes da gema de ovo. Para isso
utilizaram uma coluna de vidro com recheio de carbonato de cálcio pulverizado e
éter de petróleo como fase móvel.

Em 1941 MARTIN e SYNGE publicaram um trabalho no qual descreveram a

cromatografia por partição líquido-líquido, onde aplicaram o conceito de altura

equivalente a um prato teórico à cromatografia, antecipando o surgimento de duas

cromatografias: a cromatografia em fase gasosa e a cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC). Por este trabalho, foram laureados em 1952 com o Prêmio Nobel.

Trabalhando com Consden e Gordon, Martin, reintroduziu a cromatografia em

papel. Martin e Howard, foram os responsáveis pelo desenvolvimento da

cromatografia líquida, onde estudaram a aplicação de “fases reversas”. Martin
também trabalhou com James na atualização da cromatografia gás-líquido.

Em 1941, a cromatografia gás líquido foi descrita pela primeira vez por HESSE

e col., que separaram dois ácidos graxos, no vapor a 100 ºC. Estes gases foram

arrastados sobre sílica com auxílio do gás dióxido de carbono. CREMER e PRIOR
foram os primeiros a descreverem o modelo de um cromatógrafo a gás completo.

O detector por ionização em chama foi desenvolvido quase que em

simultaneidade por Pretorius e Col. e McWilliams e Dewar. Este detector ampliou a
sensibilidade do método cromatográfico e a introdução das colunas capilares por

GOLAY potencializou o uso dessa técnica analítica (COLLINS; BRAGA; BONATO,
1997).

3.1.2 Introdução a cromatografia em fase gasosa
Na cromatografia em fase gasosa, a fase móvel é um gás ultrapuro,

quimicamente inerte, chamado de gás de arraste e a estacionária pode ser
composta por um sólido, ou um sólido impregnado com um líquido pouco volátil.

A fase estacionária é acondicionada em tubos de vidro, sílica fundida ou metal,

constituindo a coluna cromatográfica. A amostra é introduzida no sistema de injeção
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com auxílio de uma seringa, onde a mesma é aquecida e transferida para coluna na

forma de gás ou vapor. Os compostos desta amostra são arrastados pela fase
móvel, percorrendo a coluna, entrando em contato com a fase estacionária.

De acordo com o tipo de fase estacionária usada, a cromatografia em fase

gasosa pode ser classificada em cromatografia gás-sólido ou cromatografia gáslíquido. (MOTTA; ROSA, 1996).

Na cromatografia gás-sólido, a fase estacionária é um sólido e a separação

baseia-se em mecanismos de adsorção das substâncias nesse sólido. A

cromatografia gás-sólido é muito usada na análise de gases e compostos apolares
de baixa massa molecular.

Na cromatografia gás líquido a fase estacionária é um líquido pouco volátil

impregnado em um suporte sólido ou nas paredes de colunas capilares. A

separação baseia-se na partição das substâncias entre a fase líquida e gasosa. A
utilização da cromatografia gás-líquido corresponde a cerca de 95% do das
aplicações da cromatografia em fase gasosa (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997).

Inúmeros fatores contribuem para a diferente distribuição de compostos entre

a fase estacionária e a fase móvel, dentre eles podemos destacar a afinidade dos
compostos com a fase estacionária selecionada, sendo que quanto maior essa

afinidade, maior o tempo demandado para eluição do composto e maior a
temperatura empregada para auxiliar nessa eluição, outro ponto a ser referenciado é

o ponto de ebulição dos compostos que fazem com que moléculas com diferentes

pontos de ebulição se distribuam de maneira heterogênea na fase estacionária e
momento dipolar dos componentes da mistura. Com esses fatores influenciando na

distribuição dos compostos entre as fases, os compostos analisados eluram em
tempos de retenção distintos.

O cromatograma registrará esses compostos em forma de picos, sendo que

obedecendo as condições ideais, cada pico corresponderá a um composto.

A cromatografia em fase gasosa, permite a identificação e dosagem dos

compostos de uma mistura. Tal identificação é feita através do tempo de retenção do

pico correspondente ao composto comparado ao tempo de retenção de um padrão
analítico, e a dosagem é feita através de cálculo de área do pico e determinação da
concentração na mistura (MOTTA; ROSA, 1996).
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A cromatografia em fase gasosa limita-se à análise de compostos voláteis, que

são cerca de 15% dos compostos orgânicos, no entanto existem cromatógrafos que
trabalham em temperaturas de até 450 ºC, além de técnicas como pirólise e
derivatização de compostos, que ampliam consideravelmente o campo de aplicação
desta técnica (MOTTA; ROSA, 1996).

3.1.3 Esquema básico de um cromatógrafo a gás
A Figura 2 representa um esquema básico de um cromatógrafo a gás,

composto por gás de arraste, controlador de fluxo, injetor de amostra, coluna, forno,
detector, purga e software de integração:

Figura 2 - Esquema básico de um cromatógrafo a gás

Fonte: Biology Discussion (2017)

3.1.3.1 Gás de arraste
O gás de arraste pode ser fornecido por um cilindro com gás sobre alta

pressão, ou por um gerador de gás. O gás de arraste deve ser inerte, para que não

haja reação com o recheio da coluna ou com a amostra injetada no sistema
cromatográfico.

“A escolha do gás está ligada ao tipo de trabalho a ser realizado, sendo que o

tempo de análise e a sensibilidade do detector podem ser influenciados pelas
propriedades do gás” (MOTTA; ROSA, 1996).

24








Alguns fatores devem ser observados na escolha do gás de arraste como:
sensibilidade do sistema de detecção;
pureza do gás,

tempo de análise;
disponibilidade;
segurança;
custo.

Os gases de arraste mais utilizados são o hidrogênio, hélio, nitrogênio e

argônio.

Quanto ao fator segurança, o hidrogênio é o gás que requer maiores cuidados

ao ser manuseado, pois o mesmo é um gás inflamável (MOTTA; ROSA, 1996).

3.1.3.2 Injetor
São câmaras por onde a amostra é introduzida com auxílio de microseringas

ou sistemas de válvulas, por onde entra, também, o gás de arraste. O injetor é

aquecido, e a temperatura do mesmo deve ser alta o suficiente para provocar a
vaporização instantânea da amostra, mas não excessiva para evitar a decomposição
do material analisado.

Segundo Bollins; Braga; Bonato, “A injeção deve ser feita de tal maneira que se

obtenha uma banda única e estreita, sendo que falhas na técnica de injeção podem
causar assimetria nos picos”.

“A amostra deve ser introduzida no menor volume possível em tempo mínimo,

para evitar fracionamento do material” (MOTTA; ROSA, 1996).

Ainda segundo Motta; Rosa, “Tanto a quantidade introduzida quanto a forma de

introdução têm de ser reprodutíveis e com alto grau de precisão”.

Este cuidado na injeção é preconizado para evitar falhas na qualificação e

quantificação dos materiais, haja vista que se houver falha na quantidade de
amostra injetada, poderá acarretar em falhas na quantificação e até mesmo na

qualificação dos compostos de interesse, já que compostos em níveis de traços

podem desaparecer do cromatograma se não for realizada uma injeção com
quantidade suficiente de amostra. A maneira de injeção também é de suma

25
importância para haver reprodutibilidade no ensaio tornando a qualificação e
quantificação confiáveis.

“As amostras gasosas podem ser injetadas com o auxílio de seringas

apropriadas para injeção de gases, com êmbolo de teflon e vedação hermética, ou
ainda através de válvulas de injeção” (MOTTA; ROSA, 1996).

“O Emprego de válvulas resulta em excelente reprodutibilidade 0,5%. No

entanto, há necessidade de balanceamento de pressão e vazão” (COLLINS;
BRAGA; BONATO, 1997).

A injeção de amostras líquidas no sistema cromatográfico é feita com auxílio de

microsseringas instaladas em amostradores, que propiciam a injeção de volumes

reduzidos com grande precisão. Amostras sólidas podem ser dissolvidas em

solventes apropriados e injetadas no sistema cromatográfico da mesma forma que

as amostras líquidas. Além da dissolução do material outras técnicas podem ser
empregadas para injeção desses compostos no sistema cromatográfico como a
pirólise dos matérias onde os mesmos são queimados e os gases coletados dessa

queima são analisados e o sistema de injeção baseado na técnica de head-space,

onde a amostra é introduzida em um vial especifico para esse uso e é aquecida, os

gases oriundos desse aquecimento são injetados no sistema cromatográfico. A
técnica de head-space pode ser empregada na análise de sólidos ou líquidos

voláteis. Essas duas técnicas citadas ampliam consideravelmente, os recursos da
cromatografia em fase gasosa (MOTTA; ROSA, 1996).

Uma alternativa ao head-space é a micro extração por fase sólida (SPME –

solid phase microextraction) (figura 3).

Esta tecnologia é tida como “verde” já que não utiliza solventes para extração

dos compostos.

O processo de extração pode ser feito mergulhando a fibra na amostra, ou

colocando a amostra em um vial de head-space, onde a fibra é inserida sem contato

direto com a amostra, e os compostos que estão presentes no head-space do vial
são absorvidos ou adsorvidos na fibra em questão.

Estas fibras são altamente seletivas, o que é bom pois as análises costumam

ser altamente reprodutíveis e há eliminação de interferentes muitas vezes sem a
necessidade de processos de clean-up da amostra. Por outro lado esta alta
seletividade pode limitar o uso das mesmas em analises qualitativas, já que alguns
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compostos podem ser perdidos por falta de afinidade com a fibra utilizada na
análise.

Os fabricantes estão desenvolvendo novas fibras que permitem aumentar o

intervalo de aplicações para esta técnica.

Figura 3 - Fibra SPME (Solid phase microextraction)

Fonte: Sigma Aldrich (2017)

Os três tipos de injetores mais utilizados na cromatografia em fase gasosa são

três, sendo injetor Split ∕ Splitless, on column (OCL) e programmed temperature
vaporizer (PTV), que estão descritos a seguir.
3.1.3.2.1 Split

Este sistema de injeção particiona a amostra, enviando parte dela para coluna

cromatográfica e outra parte para purga.

O sistema de injeção é baseado na vaporização dos analitos dentro de um tubo

de vidro (liner), que é aquecido pelo corpo do injetor. A amostra é introduzida neste

tubo de vidro para evitar o contato com o corpo metálico do injetor, reduzindo o risco
de degradação da amostra. Este liner deve ser silanizado para evitar sítios ativos no
mesmo e deve ser trocado regularmente para evitar que o mesmo fique reativo.

O operador pode definir quanto da amostra irá para coluna e quanto será

enviada para fora do sistema. Isto resulta em picos mais estreitos e simétricos e

torna possível a injeção de amostras mais concentradas, pois não sobrecarrega a
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capacidade da coluna e não satura o sistema de detecção. A Figura 4 demonstra
este sistema de injeção.

Figura 4 - Injetor tipo split

Fonte: EMBRAPA (2017)

3.1.3.2.2 Splitless
Os injetores splitless (Figura 5) são ideais para amostras em níveis de traços,

pois toda a amostra é direcionada a coluna. Assim como no sistema Split este injetor
possui um tubo vidro silanizado, onde a amostra é injetada.

Uma aplicação comum para este tipo de injetor é na análise de compostos

semi-voláteis.

Figura 5 - Injetor tipo splitless

Fonte: EMBRAPA (2017)
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3.1.3.2.3 Injetor On-Column (OCL)
Nesse sistema de injeção, toda a amostra é injetada diretamente na coluna e

por esta razão é conhecido como um sistema de injeção a frio, o injetor pode ter
rampa de temperatura programada e não há partição da amostra nesse tipo de
injeção.

Recomendado para amostras termicamente instáveis, porém limita-se a

amostras com baixa concentração. Este sistema de injeção pode contaminar

rapidamente o início da coluna com amostras semi-voláteis já que as mesmas
vaporizam diretamente na coluna cromatográfica. Este sistema de injeção é
demonstrado na Figura 6.

Figura 6 – Injetor tipo OCL (On-column)

Fonte: EMBRAPA (2017)

3.1.3.2.4 Injetor de temperatura programável (PTV)
Neste sistema de injeção (Figura 7), é possível programar a temperatura do

injetor assim como no sistema PTV, porém este diferencia-se pelo fato de poder
particionar a amostra, já que a amostra é injetada no liner e não diretamente na
coluna.

Este tipo de injetor é indicado para amostras termicamente instáveis, pois a

amostra pode ser injetada no injetor frio o que evita degradações da mesma e
mantém
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o pico estreito e simétrico, devido a possibilidade de particionar a amostra.
Figura 7 - Injetor tipo PTV (Programmed temperature vaporizing)

Fonte: EMBRAPA (2017)

3.1.4 Colunas cromatográficas
“Existem vários tipos de colunas utilizadas em cromatografia em fase gasosa,

que diferem nas suas dimensões (comprimento e diâmetro interno), podendo ser
classificadas em três tipos fundamentais” (MOTTA; ROSA, 1996).
3.1.4.1 Colunas preparativas
“São colunas com diâmetro interno grande e de comprimento pequeno,

utilizadas em análises preparativas. Estas colunas, devido as suas dimensões, tem

um número de pratos teóricos bastante baixo, sendo consideradas de baixa
resolução” (MOTTA; ROSA, 1996).
3.1.4.2 Colunas empacotadas
Estas colunas têm um diâmetro interno médio de 3 mm e comprimento de 1 a 6

m. O número de pratos teóricos destas colunas é da ordem de 3000” (MOTTA;

ROSA, 1996).

A coluna empacotada é representada na Figura 8.
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Figura 8 – Coluna empacotada

Fonte: Restek (2017)

3.1.4.3 Colunas capilares
“As colunas capilares foram introduzidas por GOLAY em 1958” (COLLINS;

BRAGA; BONATO, 1997).

Essas colunas possuem diâmetro interno pequeno e grande comprimento.

Essas características conferem a essas colunas elevado número de pratos teóricos
o que as torna de alta resolução.

Esse tipo de coluna cromatográfica é empregado na análise de misturas

complexas como derivados de petróleo (gasolina, querosene, aguarrás), óleos
essenciais, aromas e fragrâncias. Elas são divididas em algumas categorias como
WCOT (Wall Coated Open Tubular) que são compostas por uma camada fina de

fase líquida aderidas ao tubo capilar da mesma, WCOT (Wall Coated Open Tubular)

ou, ainda, do tipo SCOT (Support Coated Open Tubular), na qual a fase líquida está
impregnada no suporte (MOTTA; ROSA, 1996).

Na Figura 9, está representada uma coluna capilar de sílica fundida.
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Figura 9 – Coluna Capilar

Fonte: Orium cromatografia (2017)

3.1.3.4 Temperatura da coluna
A temperatura da coluna é um fator importante na separação de uma mistura,

devendo ser escolhida de acordo com a fase líquida utilizada e a amostra a ser
analisada.

Um aumento na temperatura da coluna implica na diminuição do tempo de

análise e no fator de separação de uma mistura.

A temperatura de análise pode ser isotérmica ou programada. Quando os

componentes de uma mistura possuem pontos de ebulição muito diferentes, a

programação de temperatura é recomendada para obter melhor separação dos
compostos.

“A temperatura máxima da análise está limitada à temperatura máxima que a

fase líquida suporta” (MOTTA; ROSA, 1996).
3.1.3.5 Polaridade da coluna

A polaridade da coluna, é outro fator importante na eficiência de separação dos

compostos de uma matriz. Compostos polares tendem a permanecer mais tempo em
colunas polares e menos tempo em colunas apolares. Por esta razão é de extrema

importância a avaliação prévia da amostra a ser analisada, levando em conta o
ponto de ebulição dos compostos, a polaridade dos compostos e se a amostra
necessita de processos de purificação ou derivatização, que visam preservar a
coluna cromatográfica e obter maior eficiência da mesma.

32
3.1.4 Detectores
“Os detectores indicam a presença e a quantidade de substâncias que eluem

da coluna, sendo que o sinal detectado é diretamente proporcional ao teor de cada
substância presente no material” (MOTTA; ROSA, 1996).

“As principais características que devem ser consideradas em um detector são:


sensibilidade;



nível de ruído;





seletividade;
resposta; e

linearidade”.

Os detectores mais usados na cromatografia em fase gasosa são os detectores

diferenciais ou instantâneos. A resposta destes tipos de detectores é proporcional a

concentração dos compostos, desta maneira gerando picos, cuja área é proporcional
à concentração ou ao fluxo de massa (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997).

Os detectores mais utilizados na cromatografia em fase gasosa são de

condutividade térmica (TCD), Ionização de chama (FID), e captura eletrônica (ECD).

Podendo ainda citar os detectores fotométrico de chama (FPD), detector de

nitrogênio e fósforo (NPD), detector de condutividade eletrolítica, detector de hélio,
detector de argônio etc., que são específicos para determinadas aplicações
(MOTTA; ROSA, 1996).

Além desses detectores citados acima, o acoplamento de um espectrômetro de

massas, pode ser feito no cromatógrafo a gás.

Existem vários tipos de analisadores de massas, os mais conhecidos e

utilizados são do tipo single quadrupolo, triplo quadrupolo, q-tof e ion trap.

Os detectores utilizados neste trabalho, são o detector de ionização de chama

(FID) e espectrômetro de massas do tipo quadrupolo, e os mesmos seguem
descritos a seguir.
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3.1.4.1 Detector de ionização de chama
“O funcionamento deste detector está baseado no princípio de que a

condutividade elétrica de um gás é diretamente proporcional à concentração de
partículas carregadas contidas nesse gás” (MOTTA; ROSA, 1996).

Na Figura 10 está apresentado um esquema do detector de ionização de

chama.

Neste detecto o gás de arraste elui da coluna e atingindo a chama, que ioniza as

moléculas orgânicas presentes na corrente gasosa. Quando o vapor orgânico atingir

a chama, ocorrerá a queima desse composto resultando na formação de partículas
carregadas, gerando uma condutividade elétrica proporcional a concentração dessas

partículas. Essa corrente será medida pela passagem através de uma resistência e
da diferença de potencial obtida um sinal elétrico será gerado. Este sinal elétrico

será transformado em sinal gráfico e será registrado com auxílio de um software que

acompanha o equipamento ou em equipamentos mais antigos esse registro será
feito por um integrador.

Figura 10 – Detector FID (Flame ionization detector)

Fonte: Adaptado de Peak Scientific (2017)
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3.1.4.2 Espectrômetro de massas – tipo quadrupolo
O acoplamento do espectrômetro de massas com o cromatógrafo a gás é

feito através de uma linha de transferência a qual é aquecida para evitar a
condensação

dos

compostos.

Após

as

moléculas

percorrerem

a

cromatográfica as mesmas entram na fonte de ionização onde são ionizadas.

coluna

“A formação dos íons pode se dar por duas formas, a ionização química (CI)

ou ionização por impacto de elétrons (EI)”.

No filtro de massas quadrupolar os íons entram e viajam na direção z

enquanto oscilam no plano x – y. A oscilação é controlada pelos potenciais DC (U) e

RF (V) aplicados em cada par de varetas. Somente aqueles íons cuja trajetórias

estáveis sob os valores U e V viajaram ao longo do filtro de massas serão
detectados.

“O espectrômetro de massas quadrupolar (figura 11) é um analisador por

estabilidade de trajetória” (BUSTILLOS, 2017).

Figura 11 – Espectrômetro de massas com analisador tipo quadrupolo

Fonte: Adaptado de BUSTILLHOS (2017)
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3.2 Indústria têxtil
A indústria têxtil está presente em muitos mercados fornecendo as mais

diversas soluções para determinadas aplicações.

Este segmento possui algumas divisões e as mesmas são detalhadas a seguir.

3.2.1 Fibras artificiais ou químicas
A fabricação de fibras artificiais é realizada através de processos químicos. As

fibras são disponibilizadas ao mercado sobre forma de filamentos contínuos ou
filamentos cortados. Grande parte dos fios de filamentos é texturizada.
3.2.2 Fiação
A fiação é a etapa de processamento têxtil que transforma as fibras (sejam elas

químicas cortadas ou naturais) em fios.
3.2.3 Tecelagem plana

É a etapa do processamento têxtil em que os fios são entrelaçados,

transformando-se
convencional.

em

tecidos

planos.

É

chamado

também

de

tecelagem

3.2.4 Malharia
“Na malharia, os fios formam laçadas que se entrelaçam, dando origem ao

tecido de malha. A diferença entre um tecido plano e um tecido de malha repousa na
forma do entrelaçamento dos fios que compõem o tecido” (PEREIRA, 2009).
3.2.5 Beneficiamento

O beneficiamento de produtos têxteis é constituído por diversos processos

industriais como alvejamento, tituraria e estamparia. Através desses processos são

conferidas características ao produto final, dentre elas podemos destacar a cor do
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substrato têxtil e o toque do material, que são aprimorados e obedecem aos mais
rigorosos padrões de qualidade e estão em consonância com o mercado ao qual
esses produtos se aplicam (PEREIRA, 2009).
3.2.6 Processo produtivo da cadeia têxtil
A definição da cadeia produtiva têxtil tem seus contornos básicos definidos na

Figura 12.

Figura 12 – Processo produtivo da cadeia têxtil

Fonte: PEREIRA (2009).

A cadeia produtiva têxtil, conforme figura 12, integra a produção de fibras

(sintéticas, artificiais e naturais), fiação, tecelagem e malharia, estamparia,
acabamento ∕ beneficiamento abastecendo as indústrias do setor de confecções
(PEREIRA, 2009).

3.2.7 Perfil do Setor
O faturamento da cadeia têxtil e de confecção teve elevação no ano de 2017

comparado a 2016. As exportações se mantiveram estáveis e as importações
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subiram comparando o mesmo período. Os investimentos no setor subiram para
1.900 milhão contra 1.631 milhão em 2016.
-

A produção média das confecções também apresentou melhora.

O número de empregados diretos nesse seguimento registrado em dezembro

de 2017 foi de 1,479 milhão e se adicionarmos o número de empregados indiretos o

número de pessoas que se dedicam a esse segmento é de 8 milhões, dos quais
75% dessa mão de obra são mulheres.

O segmento têxtil é o segundo maior empregador da indústria de

transformação, perdendo apensas para indústria de alimentos e bebidas juntas. O

número de empresas registradas nesse segmento no país é de 29 mil empresas. E
esse segmento produz riqueza a mais de 200 anos no país (ABIT, 2017);
3.2.8 Exportações brasileiras no segmento têxtil de 2014 a 2016
A Tabela 1 obtida no site da ABIT (Associação da Indústria Têxtil e de

Confecção), onde é apresentado um comparativo do volume de exportação de
produtos têxteis no período de 2014 a 2016, relacionando os 10 maiores mercados
consumidores dos produtos brasileiros:

Tabela 1 – Comparativo do volume de exportação brasileira de 2014 a 2016

Pais
Total geral
Argentina
Estados unidos
Paraguai
Uruguai
México
Peru
Colômbia
Chile
Bolívia

Jan - Dez /2014
US$ FOB kg líquido
1.176.762.064 214.755.074
273.807.337 44.882.408
136.427.816 32.785.477
103.823.232 11.202.483
85.271.602 14.750.042
49.859.704 8.312.440
42.493.544 6.165.742
46.150.776 7.307.264
49.822.899 6.267.646
41.371.328 4.426.785

Fonte: Adaptado de ABIT (2017)

Jan - Dez /2015
US$ FOB kg líquido
1.080.432.809 206.378.075
251.348.415 42.026.663
124.219.046 33.539.216
87.378.448 10.695.003
80.236.889 14.090.889
60.727.394 10.584.905
38.185.860 5.748.720
39.304.358 6.604.614
39.337.739 5.380.475
37.847.180 4.474.412

Jan - Dez /2016
US$ FOB kg líquido
996.610.460 198.790.824
234.129.980 40.144.840
113.107.357 29.497.044
89.538.162 11.320.552
72.558.694 12.269.784
49.239.226 8.243.502
43.786.386 9.045.530
38.974.541 7.633.670
37.972.581 5.705.684
30.945.816 4.150.303

Variação (%)
Jan - Dez /2016/ Jan - Dez /2015
US$ FOB kg líquido
-7,76
-3,68
-6,85
-4,48
-8,95
-12,05
2,47
5,85
-9,57
-12,92
-18,92
-22,12
14,67
57,35
-0,84
15,58
-3,47
6,04
-18,23
-7,24

38
3.2.9 Importações brasileiras no segmento têxtil, no período de 2014 a 2016
A Tabela 2 obtida no site da ABIT (Associação da Indústria Têxtil e de

Confecção), onde é apresentado um comparativo do volume de importação de
produtos têxteis no período de 2014 a 2016, relacionando os 10 maiores
fornecedores:

Tabela 2 – Comparativo do volume de importação brasileira, de 2014 a 2016

Pais
Total geral
China
Índia
Indonésia
Estados Unidos
Vietnã
Banglasedh
Taiwan (Formosa)
Turquia
Paraguai
Coréia do Sul

Jan - Dez /2014
US$ FOB kg líquido
7.080.261.220 1.365.215.043
3.812.218.686 655.152.787
541.029.358 185.306.938
358.811.526 125.470.787
204.195.981 25.636.894
169.935.230 33.884.869
194.184.948 19.213.269
198.557.531 55.217.589
110.612.001 25.993.155
109.262.150 18.296.400
133.629.654 38.170.003

Fonte: Adaptado de ABIT (2017)

Jan - Dez /2015
US$ FOB kg líquido
5.850.066.726 1.127.271.868
3.221.868.484 548.958.923
383.819.294 135.871.731
307.147.897 119.091.032
164.933.277 18.898.799
167.206.482 30.651.553
201.842.266 21.837.117
135.330.391 39.326.203
69.685.107 15.175.183
96.196.730 17.642.785
102.911.393 31.005.709

Variação (%)
Jan - Dez /2016
Jan - Dez /2016/ Jan - Dez /2015
US$ FOB kg líquido US$ FOB kg líquido
4.170.603.386 1.101.133.947 -28,71
-2,32
2.121.093.919 531.484.263 -34,17
-3,18
308.610.050 169.090.837 -19,59
24,45
228.465.553 102.136.947 -25,62
-14,24
138.290.299 16.078.014
-16,15
-14,93
119.754.843 28.015.915
-28,38
-8,6
118.502.986 16.069.290
-41,29
-26,42
97,930,362 33,636,838
-27,64
-14,47
84.950.341 20.344.487
21,91
34,06
82.905.495 19.243.132
-13,82
9,07
78.422.185 26.642.427
-23,8
-14,02

3.3 Fragrâncias
Existem muitos compostos químicos, que podem ser utilizados na elaboração

tanto de aromas como fragrâncias, dentre eles destacam-se os ésteres, aldeídos,
álcoois, compostos heterocíclicos dentre outros. No segmento de fragrâncias há
uma liberdade na utilização de materiais de origem natural, já que o produto final
tem maior valor agregado.

O perfumista que utiliza esta enorme paleta de matérias-primas, tem a

possibilidade de criar um design único de fragrância com notas chave (ROWE,

2011). Para se tornar um perfumista, são necessários anos de dedicação ao estudo

das estruturas de fragrâncias, pesquisando e assimilando novas moléculas todos os
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dias, já que uma única fragrância, pode ser composta por mais de 100 matérias
primas, de

origem sintética e natural.

As grandes casas de aromas e fragrâncias, dispõem de uma paleta com

inúmeras matérias-primas de origem natural, tais como óleos essenciais, obtidos por

diversos processos de extração, como prensagem, extração a frio, extração a
quente, destilação, dentre outros e absolutos com alto grau de pureza.
3.3.1 Estrutura de uma fragrância
Os compostos que constituem uma fragrância, são classificados em três tipos

de notas, de acordo com sua volatilidade.

A Figura 13 representa a estrutura básica da formulação de uma fragrância. A

seguir são especificados os três tipos:
3.3.1.1 Notas de saída

Esta primeira faixa de notas é composta de moléculas muito voláteis, que são

percebidas logo após a aplicação da fragrância e possuem tempo de permanência

extremamente curto (algo em torno de 30 segundos). São exemplos compostos
oriundos de limão, menta e mato.
3.3.1.2 Notas de corpo
As moléculas que constituem está faixa de notas, são as que dão as

características

olfativas

da

fragrância,

elas

são

notadas

logo

após

o

desaparecimento das notas de saída e podem durar por horas. Exemplos incluem
odores de flores e frutas (NOGUEIRA, 2010).
3.3.1.3 Notas de fundo

As moléculas que compõem esta faixa, podem exalar seu cheiro por horas e

são utilizadas como fixadores da fragrância, devido seu alto peso molecular e baixa
volatilidade. Exemplos são moléculas oriundas de madeira, Musk e Baunilha.
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Figura 13 – Estrutura de uma fragrância

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.2 Moléculas sintéticas
3.3.2.1 Matérias-primas naturais substituídas por moléculas sintéticas
O advento da tecnologia permitiu substituir matérias-primas de origem natural

(que possuíam alto valor agregado) por moléculas sintéticas. Boa parte dessa
evolução pode ser feita graças a análises de estruturas de produtos de origem

natural feitas principalmente por técnicas cromatográficas, destacando entre elas a
cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrômetro de massas.

Estas substituições foram feitas motivadas pela diminuição de custos,

diminuição de impacto ambiental e aumento da capacidade produtiva. A seguir são

destacados exemplos de matérias-primas naturais substituídas por materiais
sintéticos.

3.3.2.1.1 Musks
Esses compostos eram extraídos de recursos animais. Atualmente moléculas

sintéticas substituem esses compostos pois não é mais economicamente e

eticamente viável a obtenção desses compostos de recursos animais. Os dois

compostos mais utilizados eram o Musk e Civet, ambos extraídos das glândulas

anais do almiscareiro e do gato civeta, respectivamente. Estes extratos possuíam
notas de forte caráter animálico, resultante de moléculas como o indol e escatol (2-

metil-indol). O almiscareiro (Moschus moschiferus) é natural da Ásia central e o
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extrato obtido de suas glândulas era chamado de Musk Tonkin. O gato civeta
(Viverra civetta) é encontrado na África e na Ásia. Em suas pesquisas por novas

notas os antigos perfumistas reconheceram que sob este animálico, havia um rico

caráter doce, que além de compor a formulação de uma fragrância, também era
utilizado para “fixar” outras notas. Esta fixação se dava devido ao alto ponto de

ebulição dessas moléculas que permitiam a eles fixar e manter as notas mais
voláteis (SELL et al., 2006).
3.3.2.1.2 Âmbar
A denominação âmbar têm este nome devido à maneira que estes compostos

eram obtidos pelos antigos perfumistas, oriundos do âmbar cinzento, que é um
material formado no estômago das baleias. Este material era um subproduto da
indústria de baleias e podem ser encontrados ocasionalmente em praias. O alto
valor do âmbar cinzento e a baixa disponibilidade desse material limitou sua

aplicação na indústria de fragrância, o que motivou estudos para substituição por
moléculas sintéticas (SELL et al., 2006).

3.3.3 Mercado das indústrias de higiene pessoal, perfumes e cosméticos
A indústria de fragrâncias está fortemente ligada ao setor de higiene pessoal,

perfumes e cosméticos, sendo que grande parte do que é produzido por estas

empresas é comercializado nesse segmento. Tendo isto em vista são demonstrados
alguns dados desse segmento.
3.3.3.1 Exportações
O país que mais importa produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos

do Brasil é a Agentina, em seguida vem o Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru,

Uruguai, Bolívia, Estados Unidos e Venezuela, como informa a tabela fornecida pela
ABIHPEC. Embora em alguns países como a Argentina, Colômbia, México,

Paraguai, e Bolívia o número de exportações tenha aumentado em 2016 em relação
à 2015, o número total de exportações em 2016 diminuiu comparado a 2015, como é
demonstrado na Tabela 3.
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Tabela 3 – 10 maiores exportações brasileiras em 2015 e 2016 de HPPC
Descrição do País

1 Argentina
2 Chile
3 Colômbia
4 México
5 Paraguai
6 Peru
7 Uruguai
8 Bolívia
9 Estados Unidos
10 Venezuela
TOTAL EXPORTAÇÕES
TOTAL TOP TEN

TOP TEN EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$´milhões)
2015
128
69
57
58
41
41
28
24
20
109
716
575

2016
147
65
64
63
50
39
27
25
19
11
619
511

Fonte: Adaptado de ABIHPEC (2017)

% Variação
16/15
14,9
-6,8
13,2
10,1
22,1
-4,4
-4,0
3,3
-5,6
-89,8
-13,7
-11,2

% Participação % Participação
Total 2015
Total 2016
17,9
9,7
7,9
8,0
5,7
5,8
3,9
3,4
2,8
15,3
100,0
80,3

23,8
10,5
10,4
10,2
8,1
6,4
4,3
4,1
3,0
1,8
100,0
82,6

3.3.3.2 Importações

Os dez países que o Brasil mais importa produtos de higiene pessoal,

perfumaria e cosméticos são a Argentina seguida dos Estados Unidos, França,
China, México, Espanha, Alemanha, Canadá, Itália e Índia segundo o site da

ABIHPEC. O número de importações do Brasil diminuiu em todos os países citados
exceto da Espanha que se manteve o mesmo no período analisado. Tais dados
podem ser observados na Tabela 4.

Tabela 4 – 10 maiores importações brasileiras em 2015 e 2016 de HPPC
Descrição do País

1 Argentina
2 Estados Unidos
3 França
4 China
5 México
6 Espanha
7 Alemanha
8 Canadá
9 Itália
10 Índia
TOTAL EXPORTAÇÕES
TOTAL TOP TEN

TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$´milhões)
2015
235
137
112
94
52
27
29
28
21
22
916
758

2016
147
104
76
75
48
27
26
19
13
11
586
544

Fonte: Adaptado de ABIHPEC (2017)

% Variação
16/15
-37,5
-24,4
-32,2
-20,2
-8,8
1
-13,3
-32,4
-40,6
-47,2
-27,3
-28,1

% Participação % Participação
Total 2015
Total 2016
25,7
15
12,2
10,2
5,7
2,9
3,2
3,0
2,3
2,4
100,0
82,6

22,1
15,6
11,4
11,2
7,1
4,1
3,8
2,8
1,9
1,7
100,0
81,7
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3.3.3.3 10 maiores consumidores mundiais
Os dez maiores consumidores de produtos de higiene pessoal, perfumaria e

cosméticos são os Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Alemanha, França, Índia,
Coréia do Sul e Itália. Como demonstrado na Figura 14.

Figura 14 – 10 maiores consumidores mundiais de HPPC

Fonte: ABIHPEC (2017)

3.3.3.4 Representatividade do Brasil no Mercosul
A região Mercosul é responsável por 60,6 % do consumo de produtos de

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos da América Latina e desse total o Brasil
tem 82,5 % de participação segundo divulgação de dados da Euromonitor (Figura
15).
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Figura 15 – Representatividade do Brasil no Mercosul no mercado de HPPC

Fonte: ABIHPEC (2017)

3.3.3.5 Representatividade do Brasil na América Latina
O Brasil é responsável por 49,1 % do consumo de produtos de higiene pessoal,

perfumaria e cosméticos na América Latina e representa 60 % da produção
industrial desse segmento na região segundo divulgação de dados da Euromonitor.
Em seguida vem o México com 14,1 %, Argentina com 8,3 %, Colômbia com 5,2 %,
Chile com 4,8 %, Peru com 3,6 %, Venezuela com 2,5 %, Equador com 2,1 %,
Guatemala com 1,3 %, Porto Rico com 1,2 % e os outros países representam 7,8 %

do consumo dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. O consumo
de toda América Latina corresponde a 13,4 % do consumo mundial de produtos
desse segmento (Figura 16).
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Figura 16 – Representatividade do Brasil na américa latina em HPPC

Fonte: ABIHPEC (2017)

3.3.3.6 Evolução do mercado consumidor brasileiro
O mercado brasileiro manteve o crescimento no segmento de produtos de

higiene pessoal, perfumaria e cosméticos de 2002 até 2016, tendo somente uma

leve queda em 2015, mas com recuperação em 2016 segundo divulgação de dados
da Euromonitor feita pela ABIHPEC (Figura 17).

Figura 17 – Evolução do mercado brasileiro em HPPC de 2002 a 2016

Fonte: ABIHPEC (2017)
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3.3.3.7 Perfil empresarial
No perfil empresarial referenciado na Figura 18, consta que a região sudeste

possui 60,91% das indústrias do segmento de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos do brasil, seguida da região sul com 19,36%, nordeste com 10,79%,
centro oeste com 7,02 e norte com 1,92%, segundo dados da ABIHPEC.
Figura 18 – Perfil empresarial brasileiro em HPPC

Fonte: ABIHPEC (2017)

3.4 Nanotecnologia
O prefixo "nano" origina-se do grego “nânos”, que significa anão ou muito

pequeno (MARTINS et al., 2015).

A nanotecnologia é definida pela habilidade de caracterizar, manipular e

organizar materiais em escala nanométrica. Para um material ser considerado
nanotecnológico, o mesmo deve apresentar-se de 1nm a 100 nm e possuir alguma

característica distinta do material em estado bulck (UFPR – DEPARTAMENTO DE
FARMÁCIA – LABORATÓRIO DE FARMACOTÉCNICA, 2012).

A seguir são destacados aspectos históricos e conceitos básicos da

nanotecnologia.

47
3.4.1 Aspectos históricos da nanotecnologia
Embora o termo nanotecnologia é razoavelmente novo, é possível identificar a

presença da nanotecnologia em períodos remotos da história da humanidade.

Aproximadamente 4000 anos A.C., alquimistas egípcios produziam um elixir

com o intuito de estimular a mente e restaurar a juventude, esse elixir era chamado

de "elixir de ouro" e era composto por nanopartículas de ouro em suspensão. Essas
nanopartículas tinham um tamanho na ordem de 1 a 100 nm.

Os chineses, aplicavam a nanotecnologia a muitos anos atrás, na produção de

tinta nanquim onde nanopartículas de carvão eram dispersas em.

Na Europa, os belos vitrais das igrejas medievais, eram produzidos com vidros

impregnados com nanopartículas de ouro, partículas essas que conferiam cor devido
a interação dessas nanopartículas com a luz do sol. O exemplo mais conhecido de

aplicação da nanotecnologia é a Taça de Licurgus, do século IV d.C, está taça exibe

uma cor verde quando a luz é refletida, mas é vermelha sob luz transmitida. O
material que compõe essa peça é composto por nanopartículas de ouro e prata.

Em 19 de novembro de 1969, o físico norte americano Richard Feynman, em

sua notória palestra “Há mais espaço lá em baixo”, (There´s plenty of room at the
bottom), apresentada na Reunião da Sociedade Americana de Física, (Caltech)

apresentou a ideia de que seria possível armazenar toda a enciclopédia britânica na

cabeça de um alfinete. Nesta palestra o mesmo propôs a manipulação de átomos e

construção de objetos em escala atômica. Essa palestra foi considerada o marco
inicial da nanotecnologia (GAIU, 2016; FERREIRA; RANGEL, 2009).

Anteriormente a essa palestra o “pai da nanotecnologia” Richard Feynman, foi

laureado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 1965.

Em 1974, o professor da universidade de ciência de Tókio, Norio Taniguchi,

crio o termo “Nanotecnologia”, designando a mesmo como o conjunto de estudos e
aplicações referentes a processos de criação de estruturas de semicondutores com
precisão nanométrica.

Em 1981, na Suíça nos laboratórios da IBM, Gerd Binning e Heinrich Roherer

criaram o microscópio de varredura por tunelamento (STM), que tinha capacidade de

enxergar átomos. Por esse feito os inventores foram laureados com o Prêmio Nobel
de física e grandes avanços no estudo da nanociência foram alcançados (CADIOLI;
SALLA, 2006).
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Na década de 1980 a palavra “Nanotecnologia” tornou-se popular, quando em

1986 Eric Drexler, do Foresight Institute, se referiu à construção de máquinas em

escala molecular, de apenas uns nanômetros de tamanho, como braços de robô,
motores e computadores, muito menores que uma célula em seu livro “Engines of
creation”. O Cientista Eric Drexler foi o primeiro a se doutorar em nanotecnologia .

Em 1989, na Califórnia, Donald M. Eigler da IBM, manipulou 35 átomos de

elemento químico xenônio e desta maneira conseguiu escrever com estes as letras
IBM em uma placa de níquel, demostrando que estruturas poderiam ser construídas
átomos por átomos ou moléculas por moléculas.

Em 7 de novembro de 1991, o professor Sumio Lijima, da NEC, em Tsukuba no

Japão, anunciou na revista Nature, a preparação de tubos de nanotubos de carbono
(CADIOLI; SALLA, 2006).

Em 1995 a Lancôme (divisão de luxo da L`Oréal) foi considerada pioneira ao

introduzir um cosmético onde um insumo nanotecnológico foi empregado, o produto

lançado pela companhia foi um creme para aplicação no rosto, constituído por
nanocápsulas de vitamina E (CADIOLI; SALLA, 2006 apud NEVES, 2008).

No Brasil, a primeira empresa a desenvolver e colocar um nanocosmético foi o

grupo O Boticário, com um creme anti-sinais para a região dos olhos, testa e

contorno dos lábios, chamado Nanoserum, composto por ativos como vitamina A, C
e K e um produto para clareamento (CADIOLI; SALLA, 2006 apud NEVES, 2008).
3.4.2 Conceitos básicos de nanotecnologia
A nanotecnologia é estudada por várias áreas do conhecimento como a

química, física, biológica, engenharias, computação e a medicina, o que torna essa

tecnologia multidisciplinar e permite que avanços sejam alcançados em curto espaço
de tempo.

A produção de nanocompostos pode seguir duas rotas distintas, uma delas é

conhecida como top-down (de cima para baixo) onde estruturas nanométricas são

produzidas a partir da quebra de matérias por processos de moagem, nanolitografia
ou engenharia de precisão. A outra rota é intitulada bottom-up (de baixo para cima)
onde as nanoestruturas são formadas de átomos ou moléculas individuais (GAIU,
2016 apud ALVES, 2004).
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A obtenção de um material nanoestruturado pelo processo de top-down, pode

ocorrer a partir da evaporação-condensação do material sobre uma superfície, onde
várias etapas de corrosão química seletiva ocorrem (FERREIRA; RANGEL, 2009).

A obtenção de um material nanoestruturado pelo processo de bottom-up, pode

ocorrer a partir da deposição de átomos sobre uma superfície regular, onde esses
átomos se auto-agrupam sobre a superfície, formando estruturas em escala
nanométrica com tamanho e características bem definidos (FERREIRA; RANGEL,
2009).

3.4.3 Nanoestruturas
3.4.3.1 Fulerenos
Em 1985, foi feita a primeira observação experimental do fulereno que é

considerado a primeira classe de nanoestruturas de carbono descoberta,
inicialmente sintetizados por um grupo de pesquisadores que estavam estudando
clusters de carbono e se depararam com um cluster muito estável, que apresentava
estrutura semelhante a uma bola de futebol (BARBOSA, 2012; SILVEIRA, 2016).

Os fulerenos, (Figura 19) possuem estruturas em forma de gaiola, de diferentes

simetrias zero dimensionais, formadas por um icosaedro truncado com 12
pentágonos e 20 hexágonos (BARBOSA, 2012; SILVEIRA, 2016).

Esses materiais possuem propriedades químicas, eletrônicas e óticas

excepcionais e a síntese desses materiais estimulou fortemente a pesquisa de
outras nanoestruturas à base de carbono (SILVEIRA, 2016).

Figura 19 – Estrutura atômica do fulereno (C60)

Fonte: SILVEIRA (2016)
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3.4.3.2 Nanotubos de carbono

Em 1991, o professor Sumio Lijima, da NEC, demonstrou a existência de

outras formas elementares de carbono, os chamados nanotubos de carbono (NTC)
representados na figura 20.

Estes tubos nanoestruturados são unidimensionais e, possuem propriedades

físicas singulares, que despertaram interesse na comunidade científica (BARBOSA,
2012)

A estrutura de um nanotubo de carbono consiste em uma camada de um

átomo de espessura de carbono arranjado em uma rede hexagonal (ligações C–C

hibridizadas em sp²), enrolado sobre si. Esta camada é descrita como uma lâmina
de grafeno (SILVEIRA, 2016).

Figura 20 – Estrutura atômica do nanotubo de carbono

Fonte: SILVEIRA (2016)

Os Nanotubos de carbono são divididos em duas categorias: nanotubos de

parede única – SWCNT (Single-Walled Carbon NanoTubes), os quais contém uma

única camada de átomos de carbono, e os nanotubos de carbono de paredes

múltiplas – MWCNT (Multi-Walled Carbon NanoTubes), que são compostos por
arranjos de 2 ou mais tubos concêntricos (SILVEIRA, 2016).
3.4.3.3 Grafenos
Os grafenos, (Figura 21) são compostos por uma estrutura cristalina de átomos

de carbono em escala bidimensional, arranjados em rede hexagonal, os quais são
ligados por ligações hibridizadas em sp². As lâminas de grafeno são as unidades
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fundamentais da estrutura do grafite, e também podem ser vistos como nanotubos
desenrolados em um plano (SILVEIRA, 2016).

Este material é conhecido por ser um semicondutor de gap nulo com bandas

eletrônicas lineares e isotrópicas em torno do nível de Fermi (BARBOSA, 2012).

As nanofitas de grafeno possuem propriedades físicas interessantes como

transporte eletrônico e de spin (BARBOSA, 2012)

Figura 21 – Estrutura atômica de uma folha de grafeno

3.4.3.4 Nanofios

Fonte: SILVEIRA (2016)

Os nanofios (figura 22) podem ser descritos como estruturas delgadas, que

possuem espessura de alguns bilionésimos de metro. Devido ao diâmetro
extremamente reduzido os nanofios são basicamente unidimensionais.

O cumprimento dos nanofios podem chegar a cerca de centenas de

micrometros sendo possível visualizar algumas dessas estruturas a olho nu.

Os nanofios são excelentes materiais condutores devido a proporção elevada

de área de superfície para volume. Devido a essa característica esses materiais são
comumente utilizados na produção de lasers de feixe estreito e LEDs (GAIU, 2016).
Figura 22 – Nanofio

Fonte: GAIU (2016)
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3.4.3.5 Dendrímeros
O nome dendrímero tem origem da palavra grega “drendron”, que significa

árvore. Os dendrímeros são moléculas construídas por meio de crescimento radial,
a partir de um núcleo poli-funcionalizado (GAIU, 2016).

Os dendrímeros podem ser sintetizados por 2 rotas, uma delas chama-se

síntese divergente (Figura 23 A) onde as moléculas crescem do centro para a região

periférica, e a outra rota de síntese é a abordagem convergente (Figura 23 B) onde o
dendrímero é construído através de fragmentos da região periférica.
Figura 23 – Rotas de síntese de dendrímeros

Fonte: TOPAN (2016)

Os dendrímeros são excelentes agentes de encapsulação de fármacos devido

ao aumento da solubilidade do fármaco em água e ao aumento da estabilidade do
medicamento, além da promoção da liberação controlada resultando em um melhor
comportamento farmacocinético e farmacodinâmico (TOPAN, 2016).
3.4.3.6 Nanocápsulas
As nanocápsulas são muito utilizadas em formulações cosméticas, pois

permitem liberar ativos de maneira controlada, protege ativos sensíveis, reduz mal

odores, pode ser utilizada como veículo para protetores solares além de serem
utilizadas para evitar incompatibilidade entre ingredientes (DAUDT et al., 2013).
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As nanocápsulas podem ser definidas como sistemas coloidais em escala

nanométrica constituídas por um invólucro polimérico disposto ao redor de um
núcleo que pode ser oco, líquido ou sólido denominados como sistemas “Core shell”
(ASSIS et al., 2012; PIMENTEL et al., 2007; AZEVEDO, 2005).

Ao contrário da nanoesfera que é um sistema monolítico, a nanocápsula é um

sistema do tipo reservatório, onde a composição do núcleo é distinta da composição

da parede polimérica que o recobre, conforme apresenta a Figura 24 (AZEVEDO,
2005).

Figura 24 – Diferença entre nanocápsula e nano esfera

Fonte: SCHAFFAZICK et al. (2003)

No processo de encapsulação de ativos, esses podem estar dissolvidos no

núcleo da nanocápsula ou adsorvidos na parede polimérica da mesma.

O material da casca da nanocápsula (parede polimérica) pode ser composto

por gomas, gelatinas e amidos (ASSIS et al., 2012).

As nanocápsulas são consideradas muito estáveis devida à sua estrutura

rígida, e capacidade de manter sua estrutura por longos períodos de tempo.

O tamanho de partícula tem papel importante na permeação dos ativos na pele,

sendo que quanto maior for o tamanho da partícula menor a permeação.

Com base nessas informações o formulador da nanocápsula deve dimensionar

a mesma com tamanho adequado para o fim a que se destina.

Outras variáveis que devem ser controladas são, o tipo de polímero da casca,

qual a fragilidade que essa cápsula deve conter para liberar seu ativo e quais as

barreiras que a mesma deve conter para que o ativo não seja liberado em local
inadequado (BECK; GUTERRES; POHLMANN, 2011).

As casas de aromas e fragrâncias, fazem uso das mais diversas tecnologias de

nano e microencapsulação de seus produtos, devido à natureza dos mesmos, que
são geralmente compostos por moléculas voláteis e semi-voláteis. Essas moléculas
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podem sofrer degradação, evaporar ou reagir, mudando as características
organolépticas dos produtos.

Com o intuito de preservar a integridade dessas formulações, além de conferir

propriedades especiais como liberação controladas das composições novos

processos de encapsulação são desenvolvidos buscando aplicar a tecnologia mais
adequada para tais fins (SANSUKCHAREARNPONA et al., 2010).

Os processos de encapsulação também podem ser realizados para aumentar o

valor agregado dos produtos, tendo apelo de long lasting, onde o aroma do alimento

fica por mais tempo na sua boca, ou a fragrância aplicada permanece notada por
mais tempo.

Como o mercado de aromas e fragrância é extremamente concorrido e existem

tecnologias como a cromatografia para deformular produtos, a encapsulação pode

ser uma ferramenta para esconder as formulações dos concorrentes, já que um
único aroma pode conter vários outros aromas encapsulados em sua composição, o
que dificulta muito a cópia desses produtos.
3.6 Polimerização em emulsão
A polimerização em emulsão pode ser caracterizada por um sistema onde

monômeros se encontram dispersos em uma fase contínua e essa dispersão se é

resultado da adição de um agente emulsificante sendo polimerizados através de
radicais livres oriundos da decomposição de um iniciador de característica

hidrossolúvel. Nestes sistemas em emulsão a polimerização se dá nas partículas
inchadas com monômero e o produto obtido é uma dispersão coloidal dos
polímeros intitulada látex (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo,2011).

Os mecanismos mais comuns de estabilização de uma emulsão são três:

estabilização estérica (Figura 25 - A), estabilização eletrostérica, (Figura 25 - B) e

estabilização eletrostática (Figura 25 - C) (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo,2011).
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Figura 25 – Mecanismos de estabilização de emulsões

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2011)

As substâncias mais empregadas em processos de polimerização em emulsão

são os colóides protetores. Estes colóides são geralmente polímeros hidrossolúveis

e emulsificantes. Emulsificantes são substâncias que atuam na redução de tensão
superficial entre as fases orgânicas e aquosas, desta maneira mantendo a
estabilidade coloidal da polimerização e dispersão polimérica (Instituto de Pesquisas

Tecnológicas do Estado de São Paulo,2011). Entretanto, emulsificantes podem ser
indesejados em algumas formulações, por trazer limitações de aplicação,

principalmente se o produto for aplicado em forma de filme e necessitar de
resistência a água, umidade, alta tensão superficial ou intempéries (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,2011).

Uma alternativa em substituição aos emulsificantes é o emprego de partículas

sólidas como colóides protetores, também conhecidas por “Peackering emulsions
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,2011).
3.5.1 Peackering Emulsions
Em 1907 o pesquisador Peackering S. foi um dos primeiros a propor a

viabilidade de estabilizar emulsões empregando partículas sólidas.

O poder elevado de ancoragem energética e as interações interfaciais das

partículas são as razões dessas suspensões serem tão estáveis (JI, J. et al, 2014).

Segundo esse autor as partículas sólidas coloidais são auto-agregadas na

interface de duas fases imiscíveis da emulsão evitando que as partículas coaleçam

(Song et. al., 2009 apud (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo,2011).
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Pickering é utilizada em várias áreas, como por exemplo alimentos, indústria de

papel, tintas e cosméticos (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo,2011).

3.6 Secagem por atomização (Spray drying)
O processo de secagem por atomização de partícula intitulado “Spray drying”

foi desenvolvido em 1930 e é utilizado na microencapsulação de materiais
termicamente sensíveis como fármacos, fragrâncias, produtos alimentícios e
produtos cosméticos (SELL et al., 2006).

O processo de secagem por atomização é composto por 3 etapas.

Na primeira etapa, a suspensão é atomizada na forma de gotículas,

aumentando a área superficial do material e na segunda etapa essas gotículas

entram em contato com uma corrente de ar aquecida que está alinhada no interior
da câmara de secagem. Na última etapa o solvente é evaporado e as partículas
sólidas são formadas (OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

O tamanho de partícula é diretamente influenciado pela viscosidade da

suspensão, o conteúdo de sólidos adicionados, tensão superficial do fluído, fluxo de

alimentação e tamanho de partícula dos sólidos adicionados (LIST & SCHMIDT,
1989; SHAW, 1997 apud (OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

O uso de adjuvantes na técnica de secagem por atomização é uma prática

comum e confere propriedade funcionais aos materiais. Os adjuvantes mais comuns

são: amido, ciclodextrinas, dióxido de silício coloidal, goma arábica, fosfato tricálcico,
lactose, gelatina e maltodextrina (VASCONCELOS et al., 2005; SILVA JÚNIOR et
al., 2006 apud (OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

O teor de sólidos da suspensão a ser seca pelo processo de atomização é uma

característica muito importante no rendimento de produto final e engenharia de

processo. Quanto maior o teor de sólidos, maior será o rendimento do produto final e
menor será o gasto com o processo de secagem, em contrapartida quanto menor for

o teor de sólidos mais ar quente será consumido pelo processo para secar o
excesso de solvente e menor o rendimento do produto final (OLIVEIRA, O. W.;
PETROVICK, P. R., 2010).
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Uma dispersão com baixo teor de sólidos tende a ser mais úmida pois o

processo de secagem se torna menos efetivo, uma vez que o material tem um
tempo restrito para remoção do solvente.

A tensão superficial do material a ser seco no processo de atomização exerce

influência na formação de gotículas. Materiais com menor tensão superficial formam
gotículas menores. A tensão superficial das suspensões pode ser controlada

adicionando surfactantes a suspensão (DE CAMPOS, 1996; SOARES, 2002 apud
(OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

Como prevenção de explosão na câmara de secagem gases inertes podem ser

utilizados em substituição do ar (NOGUEIRA, 2010).

Os componentes que constituem os equipamentos de spray drying são:

distribuidor de alimentação, atomizador ou dispersor, fornecedor de ar quente,
câmara de secagem, separador de sólido-gás (Ciclone) e sistema de recolhimento
do produto (OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

O processo de atomização é responsável direto pela distribuição e tamanho de

partículas, sendo fundamenta a escolha adequada do aspersor (atomizador) para
obtenção de um produto que obedece aos parâmetros de qualidade e aplicação do

produto seco por este processo (FILKOVÁ & MUJUMDAR, 1987; BROADHEAD et
al., 1992 apud OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

Existem 3 tipos de atomizadores disponíveis, sendo estes classificados como

atomizador de pressão, atomizador pneumático e atomizador de disco giratório
(OLIVEIRA, O. W.; PETROVICK, P. R., 2010).

Atualmente existem diversos modelos de spray dryer em diversas escalas

desde spray dryer de bancada, piloto até spray dryer industrial.

A Buchi desenvolveu um nano spray dryer que produz partículas em escala

nanométrica (Figura 26), esse spray dryer é capaz de produzir nanocápsulas bem
definidas, com alta precisão, mas tem aplicação restrita devido à dificuldade de

Scale-up do processo, haja vista que não há equipamentos em escala industrial com
essa tecnologia. Já os equipamentos de bancada convencionais (Figura 27) são

extremamente úteis em laboratórios que trabalham com P&D de produtos, pois
permitem testar o produto em uma escala reduzida, diminuindo o consumo de
materiais e obtendo informações importantes antes de partir para uma escala piloto.
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O scale-up dos equipamentos de bancada para os equipamentos piloto (Figura

28) é fácil e os resultados obtidos nos equipamentos de bancada são reprodutíveis
com os equipamentos de plantas piloto.

Figura 26 – Nano Spray Dryer

Fonte: Buchi (2018)
Figura 27 – Spray dryer de bancada

Fonte: Buchi (2018)
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Figura 28 – Spray dryer em escala piloto

Fonte: b2bmaquinas (2018)

3.7 Parâmetros de validação analítica
O método desenvolvido nesse trabalho foi validado baseando-se em

parâmetros estipulados pela RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA RDC 166
DE 24 DE JULHO DE 2017.

Os parâmetros adotados para tal validação foram:


seletividade;



precisão;






linearidade;
exatidão,

robustez

limite de quantificação e detecção.
A validação tem como fim demonstrar que o método analítico que foi

desenvolvido é adequado à finalidade a que se destina, para isso obedecendo a
critérios objetivos de forma documentada (BRASIL ANVISA, 2017).
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3.7.1 Seletividade
A seletividade de um método deve ser demonstrada através da capacidade de

identificar ou quantificar o(s) analito(s) de interesse de maneira inequívoca, na

presença de compostos que podem estar presentes na amostra, tais como diluentes
do material, componentes da matriz e impurezas.

Em métodos cromatográficos, deve ser comprovada a pureza do sinal

cromatográfico correspondente ao analito.
3.7.2 Linearidade

A linearidade de um método analítico deve ser demonstrada pela capacidade

de obter respostas analítica proporcionais a concentração do analito de interesse em
uma amostra.

O método deve ser linear em todas as faixas estabelecidas.

As soluções utilizadas para avaliar a linearidade do método analítico devem ser

preparadas de maneira independente, podendo ser utilizada soluções diluídas de
uma mesma solução mãe.

Para estabelecer a linearidade de um método analítico, no mínimo 5 concentrações
diferentes da SQR (substância química de referência) devem ser preparadas, no
mínimo em triplicata (BRASIL ANVISA, 2017).

Segundo a RDC nº166 da ANVISA de julho de 2017, para avaliação da

linearidade devem ser apresentados os seguintes dados:
I.

representação gráfica das respostas em função da concentração do

II.

gráfico de dispersão de resíduos, com sua avaliação estatística;

III.

IV.
V.

analito de interesse;

equação da reta de regressão dos valores y em x, sendo está estimada

pelo método dos mínimos quadrados;

avaliação de associação linear entre variáveis através de coeficientes de

correlação e determinação de (R2);

avaliação de significância do coeficiente angular.
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Nos testes estatísticos um nível de significância de 5% deve ser utilizado. O

coeficiente angular deve ser significativamente diferente de 0. O coeficiente de
correlação deve ser maior que 0,990.
3.7.3 Precisão
A precisão deve avaliar a proximidade dos resultados obtidos através de

ensaios com amostras preparadas conforme especifica o método analítico a ser
validado.

A precisão deve ser demonstrada através da repetibilidade, precisão

intermediária ou reprodutibilidade.

A precisão deve demonstrar a dispersão dos resultados, calculando-se o

desvio padrão relativo (DPR) conforme fórmula “DPR = (DP / CMD) X100”, onde DP
é o desvio padrão e CMD é a concentração média determinada.

As amostras utilizadas para avaliação da precisão devem ser preparadas de

maneira independente.
mãe.

No caso de amostras sólidas não é aceita a utilização de uma mesma solução

3.7.4 Exatidão
A exatidão do método analítico dever ser obtida através do grau de

concordância entre os resultados individuais do método em relação ao valor aceito
como verdadeiro.

A exatidão deve ser avaliada através de minimamente 9 determinações que

contemple o intervalo linear do método, dessas 9 determinações 3 devem

corresponder a concentração baixa, 3 a concentração média e 3 a concentração
alta.

As amostras para avaliação da exatidão devem ser preparadas de maneira

independente.

Para produtos terminados, o método proposto deve ser aplicado na análise de

uma amostra, na qual uma quantidade conhecida de SQR foi adicionada a matriz.

A exatidão deve ser expressa através de relação percentual de recuperação

do analito de concentração conhecida adicionada na amostra ou pela relação entre a
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concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica
correspondente (BRASIL ANVISA, 2017).

O DPR (desvio padrão relativo) deve ser calculado para cada concentração.

3.7.5 Robustez
A robustez é um parâmetro que indica a capacidade em resistir a pequena e

deliberada variações das condições analíticas.

Em métodos quantitativos o impacto das variações propostas nos resultados

obtidos deverá ser avaliado com os mesmos critérios da exatidão.

Deve ser demonstrado o atendimento às características do sistema.

3.7.6 Limite de detecção
O limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor

quantidade do analito de interesse presente na amostra que pode ser detectado pelo

equipamento, porém esta quantidade de analito não necessariamente pode se
quantificado.

Para métodos instrumentais o limite de detecção pode ser estipulado através

de relação sinal/ruído que deve ser maior ou igual que 2:1.

Para a determinação baseada em na curva analítica, o limite de detecção

pode ser calculado segundo fórmula LD =

(

× , )
çã

(BRASIL ANVISA, 2017).

3.7.7 Limite de quantificação
O limite de quantificação é definido como a menor quantidade do analito

presente em uma amostra que pode ser determinada com exatidão e precisão

aceitáveis por meio das condições experimentais estabelecidas pelo método de
analítico.

O limite de quantificação de um método analítico deve ser coerente com a

especificação do analito.

A relação Sinal/Ruído do analito deve ser maior ou igual a 10:1.
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Para a determinação baseada em na curva analítica, o limite de quantificação

pode ser calculado segundo fórmula LD =

(

×

çã

)

(BRASIL ANVISA, 2017).

4 METODOLOGIA
Com o intuito de determinar a eficiência de encapsulação de fragrância na

nanocápsula, uma série de ensaios foram realizados, utilizando a técnica de
cromatografia em fase gasosa.

Esta técnica é largamente utilizada na indústria de aromas e fragrâncias, no

controle de qualidade das matérias-primas utilizadas e produtos acabados, assim

como na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, uma vez que a mesma
entrega resultados confiáveis e reprodutíveis, com a possibilidade de monitoramento

de grande parte das matérias-primas que compõem as ricas paletas das casas de
aromas e fragrâncias.

Esse emprego foi possível graças às características das matérias-primas

utilizadas na composição de aromas e fragrâncias, que são em sua maioria

compostos voláteis e semi-voláteis, oriundas de óleos essenciais, moléculas naturais
e sintéticas, destacando-se entra elas ésteres, éteres, álcoois, aldeídos, cetonas e
hidrocarbonetos.

O material analisado foi um nanoencapsulado obtido por polimerização em

emulsão, o qual foi submetido a processo de secagem por atomização em spray

dryer de bancada, da marca Buchi, localizado no Laboratório de Processos
Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP), localizado no prédio 36.

Para avaliação das condições cromatográficas tanto a suspensão precursora

do material em estudo, como a fragrância e a nanoesfera em forma de pó foram

analisados qualitativamente em cromatógrafo a gás com espectrômetro de massas
acoplado e posteriormente a amostra na forma de spray dryed foi quantificada no
método analítico desenvolvido e validado no presente trabalho.

Para quantificação da fragrância encapsulada foi levado em conta a quantidade

de fragrância adicionada na suspensão.

Todo o método foi desenvolvido tendo como base o valor de 1,7% de

fragrância adicionada na suspensão.
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O método foi desafiado quanto aos parâmetros de seletividade, linearidade,

exatidão, precisão, robustez limite de detecção e limite de quantificação.

O detalhamento do método analítico e da validação seguem descritos a seguir.
4.1 Análise qualitativa
A fragrância utilizada na composição da nanopartícula, a suspensão precursora

do produto e o pó (produto final) foram previamente analisados qualitativamente,
com auxílio de um cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas, com

analisador de massas do tipo quadrupolo, da marca Shimadzu, modelo GC-MS-QP2010s, equipado com bomba turbo, instalado nas dependências do Centro de
Química e Manufaturados (CQuiM) do Instituto de Pesquisas Técnologicas do
Estado de São Paulo, no Prédio 48 (Tokio Morita), conforme Figura 29.

Estes ensaios foram realizados para conhecer os compostos da formulação,

afim de determinar parâmetros do método de quantificação da fragrância em
questão.

Figura 29 - GC/MS QP 2010s – Shimadzu

Fonte: Shimadzu (2017)

Nestes ensaios preliminares, foram utilizadas 3 colunas capilares de sílica

fundida, sendo uma coluna apolar, uma coluna com polaridade média e uma polar.

A coluna apolar utilizada foi a RTX-5ms, da marca Restek, de fase estacionária

composta por di- metil e di-fenil poli-siloxano, com 30 metros de comprimento, 0,25

mm de diâmetro e 0,25 µm de espessura de filme de propriedade do Laboratório de
Análises Químicas (LAQ).
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A coluna com polaridade média utilizada foi a DB-624, da marca Agilent, de

fase estacionária composta por 6% de ciano-propil-fenil e 94% de di-metil-poli-

siloxano. Esta coluna tem comprimento de 30 metros, 0,53 mm de diâmetro e 3 µm

de espessura de filme de propriedade do Laboratório de análises químicas (LAQ CQuiM).

Por fim a coluna polar utilizada no ensaio, foi a DB-WAX, da marca Agilent,

com fase estacionária compostas de polietileno glicol, medindo 60 m de
comprimento, 0,25 mm de diâmetro e 0,25 µm de espessura de filme.

As amostras foram injetadas com auxílio de um amostrador automático

CombPal AOC 5000 presente no instrumento, para prevenir quaisquer erros de

injeção proveniente de volume incorreto. O volume de injeção utilizado foi de 1 mL
em todas as colunas utilizadas.
4.2

Análise quantitativa

O método analítico utilizado na quantificação das amostras, foi a curva

analítica.

Para quantificação do teor de fragrância nas nanocápsulas, foram utilizados

dois cromatógrafos a gás com detector de ionização de chama (GC-FID) da marca
Shimazdu, modelo GC-2010-Plus (Figura 30), sendo que um deles está instalado
nas dependências do CQuiM, no laboratório de análises químicas (LAQ), prédio 48

(Tokio Morita) e outro está instalado nas dependências do Bionano no Laboratório
de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP).

As amostras foram injetadas no sistema de injeção direta, em injetor tipo Split ∕

Splitless, no modo Split.

A validação do método analítico deu-se desafiando o mesmo quanto aos

parâmetros de seletividade, linearidade, precisão, exatidão, robustez, limite de

detecção e limite de quantificação estabelecidos na Resolução da Diretoria
Colegiada da ANVISA de número 166 publicada no DOU nº141 25 de julho de 2017.
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Figura 30 - GC - FID 2010 Plus - Shimadzu

Fonte: Shimadzu (2017)

4.2.1 Seletividade
Para desafiar a seletividade do método, foram gerados cromatogramas do

solvente de extração, da fragrância utilizada a um nível de 100% e da amostra.

Estes cromatogramas gerados, foram comparados entre si a fim de certificar que os
compostos monitorados não co-eluiam ou não estavam presentes no solvente de
extração.

4.2.2 Linearidade
A linearidade do método foi desafiada através de uma curva analítica (o padrão

em questão, foi a fragrância utilizada na formulação da nanocápsula). A curva foi
composta por 5 pontos sendo que o preparo de cada ponto foi feito em triplicata
gerando 3 curvas (A, B e C) como preconiza a RDC número 166 da ANVISA.

Uma medida adotada para diminuir os possíveis erros de medição, foi a

utilização da própria fragrância como padrão na construção da curva de calibração,
visando diminuir os possíveis erros gerados pelo efeito de matriz. Foram escolhidos
5 marcadores da fragrância na quantificação das amostras, levando em conta a

intensidade do sinal, linearidade, seletividade, sinal ruído (S/N), fator de cauda,
resolução entre os picos, simetria, além do R2 de cada composto na curva de
calibração. A escolha desses marcadores foi feita de maneira a cobrir toda a região
do cromatograma já que há um pico em cada faixa do mesmo. Os dados da curva
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de calibração foram plotados no Excel, sendo que as áreas dos picos correspondem
ao eixo y da curva e as concentrações dos pontos correspondem ao eixo X.

Foi construído um gráfico de dispersão dessa curva e a partir desses dados

foram obtidos o R2 da curva, R múltiplo, a intercepção e a inclinação da mesma.
Os

dados

obtidos

nas

corridas

cromatográficas

foram

analisados

estatisticamente com o auxílio da ferramenta de análise de dados do Excel, onde foi

realizada regressão com intervalo de confiança de 95%, e foram apresentados os
resíduos, resíduos padronizados e ajuste de linha.

Os dados também foram analisados segundo teste estatístico do valor crítico

de Cochran.

4.2.3 Precisão
Foram preparados 10 pontos correspondentes à 100% da concentração alvo

de fragrância encapsulada, sendo que 5 pontos foram preparados pelo autor do
trabalho e os outros 5 foram preparados pela Técnica Especializada II, Kelly Cristina

Manhani, funcionária do Centro de Química e Manufaturados do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.

A precisão do método foi desafiada através do cálculo de desvio padrão entre

as injeções da precisão 1, precisão 2 e precisão 1 e 2, sendo que o desvio máximo

admitido no critério de aceitação é 15% nos pontos da precisão intra-dias e interdias, desta maneira desafiando a repetibilidade do método analítico

Também foi utilizada a ferramenta estatística teste F onde são analisadas as

variâncias dos dois conjuntos de amostras.
4.2.4 Exatidão

Foi preparada 1 curva de exatidão em triplicata. Esta curva foi composta por

pontos correspondentes a 50% 100 % e 120 % do teor de fragrância encapsulada.

A exatidão foi desafiada calculando a recuperação de fragrância em cada

ponto, avaliando o desvio das recuperações, e avaliando o intervalo de confiança
das amostras preparadas com auxílio do software Excel.
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4.2.5 Robustez
A robustez do método analítico foi desfiada injetando amostras preparadas

por dois analistas, sendo um dos analistas a Técnica Especializada II, Kelly Cristina

Manhani, funcionária do Centro de Química e Manufaturados do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e o outro analista o autor do
trabalho.

Cada preparo foi injetado em cromatógrafo a gás diferente. Um deles está

alocado no prédio 48 no Laboratório de Análises Químicas (LAQ) e outro no

Laboratório de Tecnologia de Partículas e Processos. Ambos pertencentes ao
mesmo Instituto de Pesquisa.
4.2.6 Limite de detecção
O ensaio de limite de quantificação levou em conta o sinal ruído de cada
marcador. Para determinação do limite de quantificação foi estipulado que o sinal
ruído de cada marcador deve ser maior que 10 e o desvio padrão em cada ponto
deve ser inferior a 15%.
O cálculo do limite de detecção seguiu a orientação da RDC número 166 da
ANVISA onde o limite de quantificação é multiplicado por 0,33 para obtenção do
limite de detecção.
Além desse método a resolução supracitada infere que este limite também
pode ser estipulado pela relação sinal ruído que deve ser maior ou igual a 2:1 ou
ainda pode ser atribuído visualmente.
3.2.7 Limite de quantificação
O limite de quantificação adotado, levou em conta a relação sinal ruído dos
marcadores no ponto que continha 50% do teor de fragrância encapsulada. O
parâmetro de exatidão também foi avaliado nesse ponto.
4.3 Configurações do equipamento
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4.3.1 Amostrador CombiPal,
Utilizado para coletar a amostra de maneira precisa.
Volume de injeção da amostra: 1µL;
4.3.2 Injetor
Temperatura do injetor: 250 ºC;
Modo de injeção: Split;

Modo de controle de fluxo: Velocidade linear;
Pressão: 210,2 kPa;

Fluxo Total: 18,6 mL ∕ min;

Fluxo da coluna: 1,6 mL ∕ min;

Velocidade Linear: 28,8 cm ∕ segundo;
Split 1:10
4.3.3 Forno
4.3.3.1 Rampa de temperatura
A tabela 5 demonstra a rampa de temperatura do forno do cromatógrafo a gás.
Tabela 5 - Rampa de temperatura do forno

Taxa

Temperatura

-

5 ºC ∕ min

Fonte: O autor

Tempo total programado: 60 min;
Tempo de equilíbrio: 3 min.
4.3.4 Coluna

75 ºC

250 ºC

Tempo
0

25 min
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Coluna: DB-WAX

Comprimento: 60 m

Espessura de filme: 0,25 µm
Diâmetro: 0,25 mm
4.3.5 Detector
Temperatura: 250 ºC;

Taxa de amostragem: 200 ms;
Fim de aquisição: 60 min;

Fluxo de Hidrogênio: 40 mL ∕ min;

Fluxo de de ar sintético: 400 mL ∕ min;
Fluxo de make-up: 30 mL ∕ min.
4.4 Preparo dos materiais
As amostras foram preparadas por dois analistas, em dias diferentes e foram

injetadas em cromatógrafos distintos.

A seguir estão descritos os preparos dos materiais para cada ensaio realizado.

4.4.1 Preparo da solução estoque 1
Aproximadamente 1,2484 g da fragrância foi pesada em balão volumétrico de 5

mL, o balão foi avolumado com o diluente (acetona) e a solução foi homogeneizada.
Concentração: 249,68000 mg/mL de fragrância.

4.4.2 Preparo da solução estoque 2
Uma alíquota de 4 mL da solução estoque 1 foi adicionada em balão

volumétrico de 10 mL, o balão foi avolumado com o diluente (acetona) e a solução
foi homogeneizada

Concentração: 99,872000 mg/mL de fragrância.
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4.4.3 Preparo da linearidade
Os três pontos de nível 1 foram preparados adicionando 20 µL da solução

estoque 2 em balões de 20 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 2 foram preparados adicionando 30 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 3 foram preparados adicionando 60 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 4 foram preparados adicionando 100 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 5 foram preparados adicionando 160 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.
Concentração: 0,09987 mg/mL dos pontos de nível 1;
Concentração: 0,29961 mg/mL dos pontos de nível 2;
Concentração: 0,59923 mg/mL dos pontos de nível 3;
Concentração: 0,99872 mg/mL dos pontos de nível 4;

Concentração: 1,597952 mg/mL dos pontos de nível 5.
4.4.4 Preparo da amostra
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água, com o intuito de voltar a formulação
original da suspensão precursora do spray dryer. Está suspensão tem concentração

de 24% de base seca. A solução foi levada ao banho ultrassônico da marca Unique
localizado no prédio 48 do LAQ, por 10 minutos.

Uma alíquota de 1,25 mL foi adicionada a um balão volumétrico de 10 mL,

onde foi adicionada acetona suficiente para avolumar o balão.

Esta nova solução foi agitada por 1 minuto com auxílio de agitador do tipo

vórtex (da marca Phoenix, localizado no LAQ, prédio 48), com velocidade de
agitação 9.

Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra.
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4.4.5 Preparo da Exatidão
A exatidão foi preparada, variando a alíquota da solução amostra, com o intuito

de obter 50%, 100% e 120% da concentração alvo.

O procedimento para preparo de cada ponto foi descrito a seguir:
4.4.5.1 Exatidão 50%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10

minutos.

Uma

alíquota

de

625

µL

foi

transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Esta nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 15 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,25500 mg/mL de fragrância.
4.4.5.2 Exatidão 100%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,25

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,51000 mg/mL de fragrância.
4.4.5.3 Exatidão 120%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
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ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,50

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 36 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,61200 mg/mL de fragrância.
4.4.6 Preparo da precisão
A precisão foi preparada pelos dois analistas supracitados, sendo que cada um

preparou 5 amostras a um nível de 100% da concentração alvo e este preparo
segue descrito:

Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,25

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Esta nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra;
Concentração aproximada: 1,7% de fragrância.

74
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Ensaios qualitativos
Foram identificados aproximadamente 93 compostos nas análises realizadas

na fragrância, dentre eles álcoois, glicóis, ésteres, aldeídos, hidrocarbonetos
aromáticos e alifáticos e um plastificante ftálico DEP (ftalato de dietila), revelando ser
esta uma mistura complexa, cuja formulação utiliza compostos polares e apolares.

Na comparação dos cromatogramas obtido pelas 3 colunas cromatográficas

utilizadas, o fator de separação da DB-WAX e DB-624, foi parecido e ambas

forneceram picos simétricos e bem definidos em sua maioria, porém a coluna DBWAX teve melhor desempenho na separação dos compostos devido a polaridade do

seu filme, que melhor se adequou a heterogeneidade da amostra e ao seu
comprimento que auxiliou na melhor separação dos compostos de interesse.

A coluna RTX-5ms forneceu excelente separação dos compostos apolares,

com excelente simetria dos picos referentes à hidrocarbonetos e separou bem os
compostos com polaridade média, porém alguns compostos polares co-eluiram,
tiveram picos assimétricos ou com baixa definição.

Com base nos resultados obtidos nos testes qualitativos iniciais, a coluna

cromatográfica escolhida para quantificação, foi a DB-WAX.

Além da fragrância utilizada na composição da nanocápsulas, a suspensão

precursora do spray dryer e a amostra na forma de pó também foram analisadas no

GC/MS afim de conhecer os compostos que compunham essas formulações, pois
embora houvesse conhecimento prévio da formulação dessas amostras, cada
matéria-prima utilizada pode conter impurezas e solventes residuais oriundos do
processo de síntese desses materiais ou reação entre eles.

Acetona foi utilizada como solvente de extração, devido à facilidade em romper

o nanoencapsulado composto principalmente por metacrilato de metila.

Outros solventes foram testados, sendo um de característica apolar e outro de

natureza polar, diclorometano e metanol respectivamente, porém o solvente que
apresentou melhor desempenho foi a acetona.

Além de testar os solventes para definir o mais adequado para tal aplicação,

diferentes métodos de extração foram testados.
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No primeiro a amostra foi solubilizada no solvente escolhido (acetona) e

hexano foi adicionado para precipitar partículas sólidas, com o auxílio de centrífuga.

A separação ocorreu como previsto e o material presente na fase superior foi

analisado.

O resultado foi um cromatograma com remoção de muitos interferentes, porém

o cromatograma não foi reprodutível pois parte da fragrância que tinha característica

apolar migrou para a fase do hexano, tornando este método impróprio para tal
aplicação.

A solução encontrada, foi prosseguir com a extração com acetona e retirar os

interferentes com o auxílio da centrífuga, sem adição de outro solvente que pudesse
concorrer com a acetona na extração dos compostos da fragrância.

Testes de dissolução foram feitos com o intuito de achar a proporção ótima de

solvente de extração e quantidade de matéria-prima.

O racional do teste utilizado foi extrair a maior quantidade de fragrância

possível sem interferir no sinal dos compostos da formulação.

Após alguns testes a razão ótima de 30 mg de amostra por mL de solvente foi

encontrada.

A amostra foi analisada passando pelo processo de centrifugação e apenas

diluindo na razão apontada acima.
Os

cromatogramas das

amostras

que

passaram

pelo

processo

de

centrifugação, foram melhorores em comparação com as amostras que não
passaram por este processo, pois alguns interferentes da matriz foram removidos,

fornecendo assim cromatogramas mais coesos, com maior intensidade dos
compostos da fragrância com pouca interferência da matriz.
5.2 Ensaios quantitativos
Com o intuito de testar a eficiência de encapsulação da fragrância na amostra

de pó, foi adicionada água suficiente para que a concentração do teor de sólidos na

nanocápsula retornasse a algo em torno de 24%, concentração essa que foi
observada na suspensão precursora desse spray.

Esta estratégia foi adotada para gerar uma ferramenta analítica exata e precisa

na determinação de eficiência de encapsulação de fragrância, haja vista que a

suspensão foi seca por processo de atomização e toda a fragrância presente nesse
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pó realmente estava encapsulada, pois todo o líquido onde essa fragrância poderia
estar suspensa foi removido pelo processo de secagem supracitado.

A amostra foi re-suspendida com o intuito de compará-la com a suspensão

precursora, haja vista que o valor adicionado de fragrância nessa suspensão era

conhecido, um cálculo de recuperação dessa fragrância foi equivalente a eficiência
de encapsulação dessa fragrância.

Para análise dos dados obtidos, a área dos 5 marcadores foi somada para que

fosse gerado um valor único para cada injeção ao invés de 5 valores por injeção.

Esta soma de áreas pode ser feita, pois anteriormente os resultados foram

avaliados separadamente e os valores individuais foram comparados aos valores
obtidos pela soma de área e não foi apresentado desvio significativo nos resultados.
Essa medida foi tomada para tornar o método analítico mais simples e rápido.
O valor encontrado da eficiência de encapsulação segue descrito na tabela 6.
Tabela 6 – Eficiência de encapsulação
Concentração Concentração
Recuperação
Nível
teórica
experimental
(%)
(mg/mL)
(mg/mL)
89
100% - 1
0,51000
0,45242
100% - 2
0,51000
0,43915
86
100% - 3
0,51000
0,46170
91

Avaliação da exatidão
Dados

Valor médio das recuperações (%)
Desvio padrão das recuperações
Intervalo de confiança 95%
Critério de aceitação (%)

Média ± Intervalo de Confiança 95%

Fonte: Elaborado pelo autor

88

2,22

1,71

80 ≤ RC ≤ 120 %
87 a 90 %

Avaliação
OK
OK
Informativo
Critério
OK

Este valor foi retirado do ensaio de exatidão realizado na faixa de interesse,

que corresponde a 100% do teor de fragrância adicionada, onde foi calculada a
recuperação da fragrância adicionada.

A concentração teórica expressa na tabela 6 foi calculada conforme cálculo a

seguir:

massa inicial de amostra: 1,2 g;
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balão volumétrico solução -1: 5 mL;
concentração de amostra na solução - 1:

,

0,240 g/mL ou 240 mg/mL ;

alíquota solução - 1: 1,25 mL;

balão volumétrico solução - 2: 10 mL
concentração de amostra solução - 2:

( ,

× ,

)

= 0,03 g/mL ou 30 mg/mL;

Volume de fragrância adicionado na suspensão: 1,7%;

Concentração teórica de fragrância no spray: 30 x 0,017 = 0,051 mg/mL.
O desvio padrão encontrado no ensaio de eficiência de encapsulamento foi de

3,56%, sendo que este valor foi menor que o limite de 15% preconizado, portanto de
acordo com o que foi definido.

Cálculo de teor de fragrância na amostra.



(Á

)

Amostra A

(

)

,
Amostra B

(

)

,
Amostra C
(

)

,

0,45242 mg/mL

0,46170 mg/mL

0,43915 mg/mL
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O intervalo de confiança a 95% encontrado foi 89% a 94%, valor este que

também obedeceu ao range especificado de 80% a 120%.

Ensaios de validação deste método analítico foram realizados obedecendo aos

parâmetros estabelecidos na RDC 166 da ANVISA de julho de 2017 e os resultados
obtidos seguem descritos.

No gráfico 1 da curva utilizada na quantificação dessa amostra, da precisão 1,

da exatidão 1, robustez e LQ.

Gráfico 1 – Plotagem dos dados da curva 1

Curva 1

800000

y = 473093x - 20588
R² = 0,9944

Área

600000
400000
200000

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Concentração mg/mL

1,2

1,4

1,6

1,8

Fonte: Elaborado pelo autor

R Múltiplo: 0,997
Segundo o que preconiza a RDC 166 da ANVISA o R múltiplo deve ser

superior a 0,990 e o valor da curva 1 obedeceu a esse parâmetro, demonstrando
que a curva utilizada nessa quantificação foi linear.
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5.3 Resultados da validação de metodologia analítica
O método analítico desenvolvido neste trabalho, foi validado segundo

parâmetros da RDC 166 da ANVISA de julho de 2017 e os resultados dessa
validação a seguir são descritos.
5.3.1 Seletividade
No início do projeto foram definidos 6 marcadores para quantificação da

eficiência de encapsulação da nanocápsula, porém o marcador número 6 foi retirado

por ter eluído próximo a uma impureza do solvente de extração. O mesmo segue

identificado nos cromatogramas para especificar qual marcador foi removido do
método de quantificação.

Os 5 marcadores escolhidos não apresentaram interferentes do solvente de

extração e os resultados baseados na quantificação desses marcadores,
apresentaram resposta analítica exclusiva dos analitos correspondentes.

Após a remoção do marcador 6, o método demonstrou ser seletivo pois não há

nenhum interferente no tempo de retenção dos analitos de interesse, como foi
possível verificar na comparação dos cromatogramas do solvente de extração

(Figura 31), fragrância (Figura 32) e amostra (Figura 33). A pureza do sinal também
pode ser verificada nos cromatogramas supracitados.

Figura 31 – Cromatograma do solvente de extração (acetona)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 – Cromatograma da fragrância

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 33 – Cromatograma da amostra

Fonte: Elaborado pelo autor

A seletividade do método também foi demonstrada pela resolução entre os

picos dos 5 marcadores, que seguem descritas na Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9,
Tabela 10 e Tabela 11, tabelas essas que apresentam informações sobre o
desempenho da coluna utilizada.

Essas informações também foram utilizadas para definição do LQ, baseando-

se no sinal ruído, pratos teóricos e fator de cauda.
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Tabela 7 - Dados referentes à performance da coluna - Marcador 1 - LQ
Fator
Tempo de
retenção
Nº Pratos Teóricos
Fator de Cauda
Resolução
Sinal Ruído (S/N)

Especificação

Valor encontrado

Informativo
< 2.0
>1,5
>10

21,7
852294,311
1,09
9,332
268,34

Informativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 8 - Dados referentes à performance da coluna - Marcador 2 - LQ
Fator
Tempo de
retenção
Nº Pratos Teóricos
Fator de Cauda
Resolução
Sinal Ruído (S/N)

Especificação

Valor encontrado

Informativo
< 2.0
>1,5
>10

22,804
1277050,267
1,152
12,691
197,0457516

Informativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 - Dados referentes à performance da coluna - Marcador 3 - LQ
Fator
Tempo de
retenção
Nº Pratos Teóricos
Fator de Cauda
Resolução
Sinal Ruído (S/N)

Especificação

Valor encontrado

Informativo
< 2.0
>1,5
>10

22,931
1263510,075
1,069
1,565
204,9281046

Informativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 10 - Dados referentes à performance da coluna - Marcador 4 - LQ
Fator
Tempo de
retenção
Nº Pratos Teóricos
Fator de Cauda
Resolução
Sinal Ruído (S/N)

Especificação

Valor encontrado

Informativo
< 2.0
>1,5
>10

24,43
1448827,118
1,098
11,204
55,48366013

Informativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 11 - Dados referentes à performance da coluna - Marcador 5 - LQ
Fator
Tempo de
retenção
Nº Pratos Teóricos
Fator de Cauda
Resolução
Sinal Ruído (S/N)

Especificação

Valor encontrado

Informativo
< 2.0
>1,5
>10

29,65
1973906,832
1,032
1,902
39,79738562

Informativo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com base nas informações fornecidas nas Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11, foi possível

inferir que a coluna utilizada no ensaio de eficiência de encapsulação foi adequada

ao fim a que se destina, pois ofereceu boa separação dos picos, tem um valor ótimo
de número de pratos teóricos e forneceu picos simétricos e com fator de cauda e
resolução entre os marcadores dentro do preconizado na RDC nº166 de julho de
2017.

O parâmetro de validação baseado na RDC n 166 da ANVISA que desafia a

seletividade do método obteve resultados satisfatórios, pois não havia interferentes
no tempo de retenção dos marcadores selecionados para quantificação da
fragrância, apresentou resolução entre os picos acima de 1,5 para todos os
marcadores, como preconiza a RDC 166 e teve resposta analítica correspondente a
concentração do marcador, já que não houve interferente no tempo de retenção dos
marcadores como descrito acima e a linha de base foi estável.
5.3.2 Linearidade
Duas curvas de calibração foram preparadas por dois analistas, onde cada

curva foi composta por cinco faixas de concentração, sendo cada faixa preparada

em triplicata. Uma curva foi analisada no cromatógrafo a gás localizado no prédio 48
(LAQ) e a outra foi analisada no cromatógrafo a gás localizado no prédio 36 (LPP).

Com as informações fornecidas por estes equipamentos, estudos estatísticos

foram aplicados nas curvas supracitadas afim de verificar a linearidade dessas
curvas de calibração.

A curva analisada no LAQ foi apresentada no item 5.2 ensaios quantitativos,

pois a mesma foi utilizada para quantificação da eficiência de encapsulação da
amostra em forma de spray dryer.

Com auxílio da ferramenta de análise de dados do software Excel, a regressão

das curvas foi analisada e os dados da curva analisada no LPP são descritos a
seguir:

Com o intuito de desafiar a linearidade do método, foram gerados 4 gráficos da

curva de calibração, sendo um gráfico de relação de área x concentração (gráfico 2),
o gráfico 3 apresenta variável x 1 plotagem de resíduos, o gráfico 4 demonstra

variável x 1 plotagem de ajuste de linha e no gráfico 5 é apresentada plotagem de
probabilidade normal.
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Gráfico 2 - Relação de área x concentração

Linearidade
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 3 - Variável x 1 plotagem de resíduos
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 4 - Variável x 1 plotagem de ajuste de linha

Variável X 1 Plotagem de ajuste de linha

1200000
1000000
Y

800000
600000

Y

400000

Y previsto

200000

0

0

0,5

Fonte: Elaborado pelo autor

1

Variável X 1

1,5

2

84
Gráfico 5 – Plotagem de probabilidade normal
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Fonte: Elaborado pelo autor

Além desses gráficos alguns dados estatísticos foram gerados e os mesmos

são apresentados a seguir.

Na Tabela 12 estão descritos os resultados dos resíduos e na tabela 13 há um

resumo dos resultados da curva analítica.
Tabela 12 – Resultado dos resíduos
Observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Valor crítico de Cochran

Y previsto
Resíduos
38276,240
17510,760
38276,240
16331,760
38276,240
18313,760
172179,539 10391,461
172179,539 15602,461
172179,539
1771,461
373034,487 -41792,487
373034,487 -30613,487
373034,487 -15740,487
640841,085 -15154,085
640841,085
-5422,085
640841,085 -23062,085
1042550,981 1520,019
1042550,981 29075,019
1042550,981 21268,019
0,7457
Valor obtido

Fonte: Elaborado pelo autor

Resíduos padrão
0,826399247
0,770757759
0,864295867
0,490412499
0,736339380
0,083601962
-1,972346201
-1,444766735
-0,742853380
-0,715178822
-0,255888782
-1,088387375
0,071735454
1,372160553
1,003718573
0,4031
Avaliação

Variância
0,00221358
0,10867350
0,38044584
0,17388098
0,44924124
OK
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Tabela 13 – Resumo dos resultados
Estatística de regressão

R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Observações

Fonte: Elaborado pelo autor

0,998
0,997
0,996
15

A linearidade das curvas de calibração está de acordo com o preconizado na

RDC nº 166 da ANVISA de julho de 2017, pois o R múltiplo das curvas supracitadas
estão acima de 0,990 sendo que o R múltiplo da curva utilizada no LAQ é 0,997 e o
R múltiplo da curva utilizada no LPP foi 0,998.

Em ambas as curvas de calibração, os resultados apresentados nos gráficos

de relação de área x concentração (gráficos 1 e 2), variável x 1 plotagem de
resíduos (gráfico 3), variável x 1 plotagem de ajuste de linha (gráfico 4) e plotagem
de probabilidade normal (gráfico 5), obtidos com auxílio da ferramenta de análise de
dados do software Excel apresentam valores coerentes.

A variância entre os resíduos padrão está menor que o valor crítico de

Cochran, sendo que o valor obtido foi 0,4031 e o valor crítico de Cochran em um
intervalo de confiança de 95%, com 15 medições foi de 0,7457.

Essa ferramenta analisa as variâncias entre os pontos da curva, demonstrando

se as variâncias são muito diferentes entre si ou apresentam baixa flutuação como
foi o caso da curva utilizada nesse trabalho.

Os cromatogramas da linearidade do LAQ estão no Anexo A e os que se

referem ao LPP estão no anexo C.
5.3.3 Precisão

A precisão do método analítico foi desafiada preparando 10 amostras a 100%,

do teor especificado, sendo que cinco amostras foram preparadas pelo autor do

trabalho e outras cinco amostras foram preparadas pela técnica especializada Kelly

Cristina Manhani do Laboratório de Análises Químicas. Estas preparações
ocorreram em dias diferentes e a precisão intermediária foi avaliada conforme
descrito na tabela 14.
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Tabela 14 – Precisão intermediária

Fonte: Elaborado pelo autor

O desvio padrão foi avaliado intra-dias (desvio padrão das amostras de cada

analista) e inter-dias (desvio padrão entre as amostras preparadas pelos 2 analistas
em dias diferentes).

Os valores da precisão foram expressos em porcentagem remetendo ao valor

de fragrância adicionada à suspensão que estava expresso em porcentagem.

Tendo em vista os dados obtidos no ensaio de precisão podemos afirmar que

os resultados obtidos foram próximos entre si, portanto precisos.

Segundo demonstrado nos testes que desafiaram a precisão do método

analítico, este foi preciso e apresentou bons resultados na avaliação de precisão
intermediária.

O desvio padrão encontrado nas amostras preparadas pelo analista 1 foi de

4,7% e o desvio padrão encontrado nas amostras preparadas pelo analista 2 foi de
1,9%, ambos desvios abaixo do valor máximo admitido de DPR que é 15%. O desvio

padrão entre as amostras preparadas pelos analistas 1 e 2 foi de 9,1 %, valor esse
que também foi abaixo do DPR máximo admitido que é 15%.
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A variância entre as amostras preparadas pelos analistas 1 e 2, foram testadas

com auxílio da ferramenta estatística teste F a um intervalo de confiança de 95%,

onde o valor do F calculado encontrado foi de 4,52428 e o valor de F crítico é
9,60453, o que demonstra que a variância entre os resultados encontrados pelos
analistas 1 e 2 foi aceitável estatisticamente.

Os cromatogramas da exatidão e precisão do LAQ estão no anexo B e os

cromatogramas referentes ao LPP estão não anexo D.
5.3.4 Exatidão

A exatidão do método analítico foi desafiada preparando uma curva de

recuperação em triplicata.

Conforme orientada pela RDC nº166 da ANVISA de julho de 2017, a curva foi

preparada com pontos correspondentes a 50% do teor de fragrância, o que
correspondeu a faixa de concentração baixa, 100 % do teor de fragrância
encapsulada, o que correspondeu a faixa de concentração média e 120 % do teor de
fragrância encapsulada o que correspondeu a faixa de concentração alta.
A Tabela 15 apresenta os valores encontrados.

Tabela 15 – Recuperação para as 3 faixas de exatidão
Concentração Concentração
Recuperação
Nível
teórica
experimental
(%)
(mg/mL)
(mg/mL)
LQ - 50 % - 1
0,25500
0,26814
105
LQ - 50 % - 2
0,25500
0,27008
106
LQ - 50 % - 3
0,25500
0,26286
103
100% - 1
0,51000
0,45242
89
100% - 2
0,51000
0,43915
86
100% - 3
0,51000
0,46170
91
120% - 1
0,61200
0,49584
81
120% - 2
0,61200
0,56235
92
120% - 3
0,61200
0,56176
92
Avaliação da exatidão
Dados

Valor médio das recuperações (%)
Desvio padrão das recuperações
Intervalo de confiança 95%
Critério de aceitação (%)

Média ± Intervalo de Confiança 95%

Fonte: Elaborado pelo autor

94

8,86
6,81

80 ≤ RC ≤ 120 %
87 a 101 %

Avaliação
OK
OK
Informativo
Critério
OK
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Nos três pontos preparados em triplicata, a recuperação da fragrância que foi

adicionada na suspensão precursora do produto foi avaliada.

A média de recuperação dos três pontos foi de 94%, média essa que obedece

a faixa de recuperação estipulada que foi de 80% a 120%. O desvio padrão das
recuperações foi de 8,86%, que obedeceu ao limite máximo admitido de DPR que é

15%. A recuperação média dos três pontos em um intervalo de confiança de 95% foi
de 87% a 101 % obedecendo o limite de 80% a 120%.

Com base nestas informações foi possível inferir que o método analítico que foi

objeto de estudo deste trabalho forneceu resultados exatos.
5.3.5 Robustez

A robustez do método foi desfiada injetando dois preparos de exatidão, feitos

por 2 analistas, variando a temperatura do injetor de 250 ºC para 240 ºC, em dois
equipamentos diferentes, sendo que o cromatógrafo a gás utilizado na análise da

exatidão 1 está localizado no prédio 48 do (LAQ) e o outro está localizado no prédio
36 do (LPP).

O preparo realizado no LAQ seguiu o método na íntegra e o preparo realizado

no LPP teve a temperatura do injetor alterada como descrito.

A Tabela 16 compara os resultados das duas exatidões onde foi possível

observar que houve uma variação no percentual de recuperação, porém a variância
entre as recuperações foi aceitável como apontado no teste F. Portanto foi possível

inferir que este método foi robusto, mas recomenda-se a utilização dos parâmetros
descritos no método analítico desenvolvido.
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Tabela 16 – Robustez do método analítico

Fonte: Elaborado pelo autor

Estes dois preparos foram avaliados utilizando a ferramenta estatística teste F

que analisou se a variância entre os dois preparos é distinta ou seguem o mesmo
perfil.

O F calculado obtido foi 2,18% e o F crítico obtido foi 4,43%, demonstrando

que o método foi robusto.
5.3.6 Limite de detecção

O limite de detecção do método analítico desenvolvido foi definido como

0,03296 mg/mL, o que correspondeu a 33 % do limite de quantificação conforme
preconiza a RDC nº 166 da ANVISA de julho de 2017.

Na tabela 17 estão descritos o limite de detecção e quantificação em mg/mL.

5.3.7 Limite de quantificação
Para adoção desse limite, foi levado em conta a recuperação média nesse

ponto que foi de 104,7%, valor este que está dentro da faixa de recuperação

estipulada que foi de 80% a 120%, a relação sinal:ruído nessa faixa de

concentração, que deve ser acima de 10% e obedeceu a esses critérios nos cinco
marcadores, o número de pratos teóricos que foi elevado nos cinco marcadores e o

90
fator de cauda dos picos referentes aos marcadores que a partir dessa faixa já
apresentam valor abaixo de dois.

A Tabela 17 apresenta os valores de limite de detecção e quantificação, limites

esses que estão expressos em mg/mL.

Tabela 17 – Limite de detecção e quantificação
Parâmetro

Limite de Quantificação
Limite de detecção

Fonte: Elaborado pelo autor

Concentração
(mg/mL)
0,09987
0,03296

Faixa de especificação
50,00%
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6 CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que o método analítico

desenvolvido no presente trabalho foi uma ferramenta eficaz na avaliação da

eficiência de encapsulação de nanocompostos obtidos por polimerização em
emulsão e secos por processo de spray drying.e oferece resultados exatos, precisos
e robustos.

O método passou em todos os parâmetros de validação aplicados o que

demonstra que as curvas analíticas utilizadas nas quantificações foram lineares, os
resultados obtidos foram exatos e precisos, o método foi robusto e teve limite de
detecção adequado e ótima resposta e sensibilidade no limite de quantificação.

A avaliação prévia da fragrância utilizando o recurso da cromatografia a gás

acoplada com espectrômetro de massas, foi de fundamental importância na

obtenção de resultados exatos, precisos e robustos, pois forneceu informações da

composição da mesma e com essas informações foi possível definir qual a melhor
coluna cromatográfica a ser utilizada, qual a melhor técnica de injeção de amostras,
a rampa mais adequada para fornecer boa resolução entre os marcadores, fluxo
ideal, temperatura do sistema de injeção e preparo do material.

A coluna que obteve melhor performance nas análises qualitativas, foi a DB-

WAX de 60 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro x 0,25 µm de espessura de

filme, pois forneceu picos simétricos, com fator de cauda menor que 2 como
preconiza a RDC 166 da ANVISA, com número de pratos teóricos adequado, com
ótima relação sinal/ruído e com boa resolução entre picos.

O solvente de extração escolhido foi a acetona, pois o mesmo rompeu a

nanoesfera com facilidade e foi um bom diluente para a fragrância, pois todos os
compostos que constituem a mesma são miscíveis nesse solvente.

O parâmetro de validação baseado na RDC n 166 da ANVISA que desafia a

seletividade do método obteve resultados satisfatórios, pois não houveram
interferentes no tempo de retenção dos marcadores selecionados para quantificação

da fragrância, apresentou resolução entre os picos acima de 1,5 para todos os
marcadores, como preconiza a RDC 166 e teve resposta analítica correspondente a

concentração do marcador, já que não houveram interferente no tempo de retenção
dos marcadores como descrito acima e a linha de base foi estável.
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A linearidade das curvas de calibração estava de acordo com o preconizado na

RDC nº 166 da ANVISA de julho de 2017, pois o R múltiplo das curvas supracitadas
estavam acima de 0,990 sendo que o R múltiplo da curva utilizada no LAQ é 0,997 e
o R múltiplo da curva utilizada no LPP é 0,998.

Em ambas curvas de calibração, os resultados apresentados nos gráficos de

relação de área x concentração (gráficos 1 e 2), variável x 1 plotagem de resíduos
(gráfico 3), variável x 1 plotagem de ajuste de linha (gráfico 4) e plotagem de
probabilidade normal (gráfico 5), obtidos com auxílio da ferramenta de análise de
dados do software excel apresentaram valores coerentes.

A variância entre os resíduos padrão foi menor que o valor crítico de Cochran,

sendo que o valor obtido foi 0,4031 e o valor crítico de Cochran em um intervalo de
confiança de 95%, com 15 medições é de 0,7457.

Segundo demonstrado nos testes que desafiam a precisão do método analítico,

este foi preciso e apresentou bons resultados na avaliação de precisão
intermediária.

O desvio padrão encontrado nas amostras preparadas pelo analista 1 foi de

4,7 % e o desvio padrão encontrado nas amostras preparadas pelo analista 2 foi de
1,9 %, ambos desvios abaixo do valor máximo admitido de DPR que é 15%.

A variância entre os as amostras preparadas pelos analistas 1 e 2, foram

testadas com auxílio da ferramenta estatística teste F, onde o valor do F calculado

encontrado foi de 4,52428 e o valor de F crítico é 9,60453, o que demonstra que a
variância entre os resultados encontrados pelos analistas 1 e 2 foram próximas.

A exatidão do método analítico foi desafiada preparando 3 amostras com

concentrações correspondentes a 50% do teor de fragrância, o que compreende a
faixa de concentração baixa, 100 % do teor de fragrância encapsulada, o que

corresponde a faixa de concentração média e 120 % do teor de fragrância
encapsulada o que corresponde a faixa de concentração alta.

A média de recuperação dos 3 pontos foi de 94%, média essa que obedece a

faixa de recuperação estipulada que vai de 80% a 120%.

Com base nestas informações é possível inferir que o método analítico que foi

objeto de estudo deste trabalho forneceu resultados exatos.

A robustez do método analítico foi desafiada preparando uma segunda curva

de exatidão, alterando a temperatura do injetor em um equipamento diferente do
utilizado na exatidão 1, preparada por outro analista.
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Estes dois preparos foram avaliados utilizando a ferramenta estatística teste F

que analisa se a variância entre os dois preparos é distinta ou seguem o mesmo
perfil.

O F calculado obtido foi 2,18% e o F crítico obtido é 4,43%, demonstrando que

o método foi robusto.

O limite de detecção do método analítico desenvolvido foi definido como

0,03296 mg/mL, o que corresponde a 33 % do limite de quantificação conforme
preconiza a RDC nº 166 da ANVISA de julho de 2017.

O limite de quantificação adotado pelo método analítico desenvolvido foi de

0,09987 mg/mL.

Para adoção desse limite, foi levado em conta a recuperação média nesse

ponto que foi de 104,7%, valor este que está dentro da faixa de recuperação

estipulada que vai de 80% a 120%, a relação sinal:ruído nessa faixa de

concentração, que deve ser acima de 10% e obedeceu a esses critérios nos cinco
marcadores.

Com base nessas informações é possível afirmar que o limite de detecção foi

adequado e fornece resultados confiáveis na faixa que foi estipulada.

A eficiência de encapsulação da nanopartícula obtida no projeto Nanotex foi

quantificada e o valor da eficiência de encapsulação da fragrância na nanoesfera
supracitada está entre 86,5% e 90,4%.

Avaliando o valor de eficiência de encapsulação, ficou destacado que a

fragrância foi encapsulada de maneira eficiente, pois uma baixa quantidade de
fragrância foi adicionada na formulação e mesmo após um processo de secagem
por atomização.

Portanto pode-se afirmar que o presente método, pode ser utilizado como uma

ferramenta eficaz na definição de novas formulações, uma vez que forneceu
resultados

exatos

e

precisos

ao

pesquisador

que

está

formulando

o

nanoencapsulado, otimizando o processo de formulação visando a obtenção de
propriedades especificas do material que possam conferir maior valor agregado.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Este trabalhou visou fornecer uma ferramenta eficaz na avaliação da eficiência

de encapsulação de fragrâncias em nanoencapsulados e o mesmo esteve inserido

como parte de um projeto de capacitação interna, do Instituto de Pesquisas

Tecnológicas do Estado de São Paulo denominado Nanotex. Sugiro como trabalho
futuro, a avaliação da liberação controlada dessa fragrância no nanoencapsulado

aplicado no substrato têxtil, para que possa ser avaliado o perfil de liberação da

mesma e com essas informações propor o período que esse nanoencapsulado deve
ser reaplicado neste substrato.

Outro trabalho que pode ser desenvolvido neste nanoencapsulado, é a

avaliação da eficiência de encapsulação do protetor solar constituinte dessa
formulação e essa avaliação pode ser feita por cromatografia líquida de alta
eficiência.
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ANEXO A – RESUMO DO MÉTODO ANALÍTICO
EQUIPAMENTOS



cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas;



micropipeta de volume variável de 10 µL – 100 µL;








cromatógrafo a gás com detector de ionização de chamas (FID);
micropipeta de volume variável de 100 µL – 1000 µL;
micropipeta de volume variável de 1 mL – 5 mL;
banho ultrassônico;
agitador vórtex
centrifuga.

MATERIAIS E VIDRARIAS



coluna cromatográfica RTX-5ms – 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm;



coluna cromatográfica DB-WAX – 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm;









coluna cromatográfica DB-624 – 30 m x 0,53 mm x 3 µm;
vials head-space de 20 mL;
vial de 2 mL;

balões volumétricos de 5 mL;

balões volumétricos de 10 mL;
balões volumétricos de 20 mL;
tubos falcon de 15 mL.

REAGENTES


acetona.
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PROCEDIMENTO
Analise qualitativa

Com o intuito de romper a cápsula para liberação da fragrância, alguns

solventes foram testados.

Na literatura a acetona estava descrita como um bom solvente para abrir o

polímero utilizado na formulação. Além da acetona foram testados metanol, etanol,

diclorometano, 2-octano e n-hexano. O solvente com melhor performance foi a
acetona.

Após definir o solvente de extração da fragrância, a diluição da mesma foi

testada, buscando utilizar a menor quantidade possível de acetona para romper a
cápsula, para que a mesma fosse totalmente aberta, mas não ficasse muito diluída.

Após a definição da quantidade de solvente de extração a análise qualitativa

foi performada com auxílio de GC/MS, onde a formulação estimada da fragrância foi
obtida.

Para tal análise três colunas cromatográficas capilares de sílica fundida foram

utilizadas, sendo cada uma com uma polaridade específica, afim de obter um perfil
cromatográfico da amostra em questão.

A coluna polar utilizada foi a DB-WAX, a coluna com polaridade média

utilizada foi a RTX-624 e a coluna apolar utilizada foi a DB-5. A coluna que teve

melhor performance na separação dos picos e simetria dos mesmos, foi a DB-WAX,
que forneceu picos com elevado número de pratos teóricos, com bom fator de
cauda, boa relação sinal / ruído e boa resolução dos picos.

A análise performada no GC/MS foi de fundamental importância, pois a

composição química da fragrância foi identificada e com essas informações foi

possível escolher a coluna que fornecia melhor separação, a melhor técnica de
injeção da amostra, a rampa mais adequada para separação dos compostos, a
temperatura adequada de injeção, o fluxo correto, dentre outras informações.
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Analise quantitativa
Configurações do equipamento
A seguir estão descritas as condições dos cromatógrafos a gás com detector

de ionização de chama utilizados nas análises quantitativas e validação do método
analítico.

Amostrador CombiPal,
Utilizado para coletar a amostra de maneira precisa.
Volume de injeção da amostra: 1µL;
Injetor
Temperatura do injetor: 250 ºC;
Modo de injeção: Split;

Modo de controle de fluxo: Velocidade linear;
Pressão: 210,2 kPa;

Fluxo Total: 18,6 mL ∕ min;

Fluxo da coluna: 1,6 mL ∕ min;

Velocidade Linear: 28,8 cm ∕ segundo;
Split 1:10
Forno
Rampa de temperatura
A tabela 5 demonstra a rampa de temperatura do forno do cromatógrafo a gás.
Tabela 5 - Rampa de temperatura do forno

Taxa

Temperatura

Tempo

5 ºC ∕ min

250 ºC

25 min

-

75 ºC

0
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Fonte: O autor

Tempo total programado: 60 min;
Tempo de equilíbrio: 3 min.

Coluna

Coluna: DB-WAX

Comprimento: 60 m

Espessura de filme: 0,25 µm
Diâmetro: 0,25 mm
Detector
Temperatura: 250 ºC;

Taxa de amostragem: 200 msec;
Fim de aquisição: 60 min;

Fluxo de Hidrogênio: 40 mL ∕ min;

Fluxo de de ar sintético: 400 mL ∕ min;
Fluxo de make-up: 30 mL ∕ min.
Preparo dos materiais
A seguir são descritos os preparos dos materiais para análise quantitativa.
Preparo da solução estoque 1
Aproximadamente 1,2484 g da fragrância, foi pesada em balão volumétrico de

5 mL, o balão foi avolumado com o diluente (acetona) e a solução foi
homogeneizada.

Concentração: 249,68000 mg/mL de fragrância.
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Preparo da solução estoque 2
Uma alíquota de 4 mL da solução estoque 1 foi adicionada em balão

volumétrico de 10 mL, o balão foi avolumado com o diluente (acetona) e a solução
foi homogeneizada

Concentração: 99,872000 mg/mL de fragrância.

Preparo da linearidade (curva de calibração)
Os três pontos de nível 1 foram preparados adicionando 20 µL da solução

estoque 2 em balões de 20 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 2 foram preparados adicionando 30 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 3 foram preparados adicionando 60 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 4 foram preparados adicionando 100 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.

Os três pontos de nível 5 foram preparados adicionando 160 µL da solução

estoque 2 em balões de 10 mL, posteriormente avolumados com diluente.
Concentração: 0,09987 mg/mL dos pontos de nível 1;
Concentração: 0,29961 mg/mL dos pontos de nível 2;
Concentração: 0,59923 mg/mL dos pontos de nível 3;
Concentração: 0,99872 mg/mL dos pontos de nível 4;

Concentração: 1,597952 mg/mL dos pontos de nível 5.
Preparo da amostra
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água, com o intuito de voltar a formulação
original da suspensão precursora do spray dryed. Está suspensão tem concentração
de 24% de base seca. A solução foi levada ao banho ultrassônico da marca Unique
localizado no prédio 48 do LAQ, por 10 minutos.
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Uma alíquota de 1,25 mL foi adicionada a um balão volumétrico de 10 mL,

onde foi adicionada acetona suficiente para avolumar o balão.

Está nova solução foi agitada por 1 minuto com auxílio de agitador do tipo

vórtex (da marca Phoenix, localizado no LAQ, prédio 48), com velocidade de
agitação 9.

Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra.
Preparo da Exatidão
A exatidão foi preparada, variando a alíquota da solução amostra, com o intuito

de obter 50%, 100% e 120% da concentração alvo.

O procedimento para preparo de cada ponto foi descrito a seguir:
Exatidão 50%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10

minutos.

Uma

alíquota

de

625

µL

foi

transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 15 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,25500 mg/mL de fragrância.
Exatidão 100%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,25

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
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suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,51000 mg/mL de fragrância.
Exatidão 120%
Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,50

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 36 mg/mL de amostra;

Concentração aproximada: 0,61200 mg/mL de fragrância.
Preparo da precisão
A precisão foi preparada pelos dois analistas supracitados, sendo que cada um

preparou 5 amostras a um nível de 100% da concentração alvo e este preparo
segue descrito:

Aproximadamente 1,2 g das amostras foram pesadas em tubos Falcon de 15

mL onde foram adicionados 5 mL de água. A solução foi levada ao banho
ultrassônico,

por

10 minutos.

Uma alíquota

de 1,25

mL foi transferida

quantitativamente para um balão volumétrico de 10 mL, onde foi adicionada acetona
suficiente para avolumar o balão. Está nova solução foi agitada por 1 minuto com
auxílio de agitador do tipo vórtex com velocidade de agitação 9.
Concentração aproximada: 30 mg/mL de amostra;
Concentração aproximada: 1,7% de fragrância.
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Seletividade
Para desafiar a seletividade do método, foram gerados cromatogramas do

solvente de extração, da fragrância utilizada a um nível de 100% e da amostra.

Estes cromatogramas gerados, foram comparados entre si a fim de certificar que os
compostos monitorados não co-eluiam ou não estavam presentes no solvente de
extração.

Robustez
A robustez do método analítico foi desfiada injetando amostras preparadas

por dois analistas, sendo um dos analistas a Técnica Especializada II, Kelly Cristina

Manhani, funcionária do Centro de química e Manufaturados do Instituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e o outro analista o autor do
trabalho.

Cada preparo foi injetado em cromatógrafo a gás diferente. Um deles está

alocado no prédio 48 no laboratório de análises químicas (LAQ) e outro no

laboratório de técnologia de partículas e processos no prédio 36. Ambos
pertencentes ao mesmo instituto de pesquisa.
Limite de detecção
O ensaio de limite de quantificação levou em conta o sinal ruído de cada
marcador. Para determinação do limite de quantificação foi estipulado que o sinal
ruído de cada marcador deve ser maior que 10 e o desvio padrão em cada ponto
deve ser inferior a 15%.
O cálculo do limite de detecção seguiu a orientação da RDC número 166 da
ANVISA onde o limite de quantificação é multiplicado por 0,33 para obtenção do
limite de detecção.
Além desse método a resolução supracitada infere que este limite também
pode ser estipulado pela relação sinal ruído que deve ser maior ou igual a 2:1 ou
ainda pode ser atribuído visualmente.
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Limite de quantificação
O limite de quantificação adotado, levou em conta a relação sinal ruído dos
marcadores no ponto que continha 50% do teor de fragrância encapsulada. O
parâmetro de exatidão também foi avaliado nesse ponto.
Cálculos

Todos os cálculos realizados assim como todas as análises estatísticas
presentes no trabalho, estão em uma planilha de excel que está salva no CD que
acompanha esse trabalho.
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ANEXO B – LINEARIDADE LAQ
Ponto 1 A

110
Ponto 1 B

111
Ponto 1 C

112
Ponto 2 A

113
Ponto 2 B

114
Ponto 2 C

115
Ponto 3 A

116
Ponto 3 B

117
Ponto 3 C

118
Ponto 4 A

119
Ponto 4 B

120
Ponto 4 C

121
Ponto 5 A

122
Ponto 5 B

123
Ponto 5 C
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ANEXO C - AMOSTRAS NAS 3 FAIXAS DE CONCENTRAÇÃO LAQ
Limite de quantificação A

125
Limite de quantificação B

126
Limite de quantificação C

127
Amostra 100% A

128
Amostra 100% B

129
Amostra 100% C

130
Amostra 100% D

131
Amostra 100% E

132
Amostra 120% A

133
Amostra 120% B

134
Amostra 120% C
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ANEXO D – LINEARIDADE LPP
Ponto 1 A

136
Ponto 1 B

137
Ponto 1 C

138
Ponto 2 A

139
Ponto 2 B

140
Ponto 2 C

141
Ponto 3 A

142
Ponto 3 B

143
Ponto 3 C

144
Ponto 4 A

145
Ponto 4 B

146
Ponto 4 C

147
Ponto 5 A

148
Ponto 5 B

149
Ponto 5 C
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ANEXO E - AMOSTRAS NAS 3 FAIXAS DE CONCENTRAÇÃO LPP
Limite de quantificação A

151
Limite de quantificação B

152
Limite de quantificação C

153
Amostra 100% A

154
Amostra 100% B

155

Amostra 100% C

156
Amostra 100% D

157
Amostra 100% E

158
Amostra 120 A

159
Amostra 120 B

160
Amostra 120% C

