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RESUMO 

 

O uso de hidrogéis combinados com diversos aditivos na regeneração de tecidos, lesões e 

queimaduras vem sendo uma opção em tratamentos de antienvelhecimento. Os hidrogéis a base 

de poli (N-vinil-2-pirrolidona) formam uma barreira efetiva contra a bactérias externas, embora 

permitam a passagem de oxigênio e de ativos cosméticos, por serem permeáveis a eles. A 

pseudoboemita obtidas pelo processo sol-gel são nanopartículas com alta área superficial, além 

de apresentar expressivas propriedades de absorção, podendo adsorver grande concentração de 

ativos e estes são liberados gradativamente em um meio aquoso. O objetivo do estudo foi obter 

hidrogéis com nanoemulsões obtidas contendo nanopartículas de pseudoboemita, óleo essencial 

e vegetal carreando princípios ativos com ação prolongada e sem o uso de conservantes. Neste 

trabalho foram obtidos e caracterizados vários hidrogéis a base de PVP (10m%, 7m%, 5m%) 

contendo nanoemulsões com óleo essencial de palmarosa, óleo vegetal de rosa mosqueta, ácido 

mandélico, ácido hialurônico e nanopartículas de pseudoboemita (1m%, 3m% e 5m%). Os 

hidrogéis foram obtidos por radiação ionizante com dose de 25kGy. A caracterização dos 

hidrogéis foram realizadas por meio de caracterização visual, aspectos sensoriais, desidratação 

em função do tempo, densidade isotérmica com arraste de ar, pH, densidade, análises térmicas, 

microscopia óptica, ensaios de biometria cutânea, espectroscopia eletrônica UV-Vis e 

microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram a possibilidade de obtenção de 

um produto cosmético, hidrogel à base de PVP contendo nanoemulsão com partículas de 

pseudoboemita/ácido mandélico, nanoemulsão com partículas de pseudoboemita/ácido 

hialurônico, óleo essencial de palmarosa e óleo vegetal de rosa mosqueta sem o uso de 

conservantes, mantidos estéreis pela ação da radiação ionizante. O hidrogel contendo óleo 

vegetal de rosa mosqueta, 3m% de pseudoboemita, 2,1m% de ácido mandélico, óleo essencial 

de palmarosa, 1m% de pseudoboemita e 2,1m% de ácido hialurônico foi o mais adequado para 

obtenção de um cosmético antienvelhecimento. 

Palavras-chave: Nanotecnologia; Pseudoboemita; Ácido mandélico; Ácido hialurônico. 
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ABSTRACT 

 

The use of hydrogels combined with various additives in tissue regeneration, injuries and burns 

has been an option in anti-aging treatments. Poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) based hydrogels form 

an effective barrier against external bacteria, although they allow the passage of oxygen and 

cosmetic assets because they are permeable to them. The pseudoboehmites obtained by the sol-

gel process are nanoparticles with high surface area, besides having expressive absorption 

properties, which can adsorb large concentration of actives and these are gradually released in 

an aqueous medium. The aim of the study was to obtain nanoemulsion hydrogels containing 

pseudoboehmite, essential oil and vegetable nanoparticles carrying long-acting active 

ingredients without the use of preservatives. In this work, several PVP-based hydrogels (10%, 

7%, 5% weight) containing nanoemulsions with palmarosa essential oil, rosehip vegetable oil, 

mandellic acid, hyaluronic acid and pseudoboehmite nanoparticles (1%, 3% e 5% weight) were 

obtained and characterized. The hydrogels were obtained by ionizing radiation with 25kGy 

dose. The characterization of the hydrogels was performed by visual characterization, sensory 

aspects, dehydration as a function of time, isothermal density with air drag, pH, density, thermal 

analysis, optical microscopy, skin biometric assays, UV-Vis electron spectroscopy and 

microscopy scanning electronics. The results showed the possibility of obtaining a cosmetic 

product, PVP based hydrogel containing pseudoboehmite / mandellic acid nanoemulsion, 

pseudoboehmite / hyaluronic acid nanoemulsion, palmarosa essential oil and rosehip vegetable 

oil without the use of preservatives, kept sterile by the action of ionizing radiation.  

The hydrogel containing rosehip vegetable oil, 3wt% pseudoboemite, 2.1wt% mandellic acid, 

palmarosa essential oil, 1wt% pseudoboemite and 2.1wt% hyaluronic acid was the most 

suitable for obtaining an anti-aging cosmetic. 

Keywords: Nanotechnology; Pseudoboehmite; Mandellic acid; Hyaluronic acid. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A Nanoemulsão contendo 0,7% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

AH Ácido Hialurônico  

AM Ácido Mandélico  

B Nanoemulsão contendo 0,7% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

C Nanoemulsão contendo 1% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

D Nanoemulsão contendo 1% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

E Nanoemulsão contendo 3% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

F Nanoemulsão contendo 3% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

F1 Hidrogel final contendo 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, 

irradiado a 25kGy 

 

F2 Hidrogel final contendo nanoemulsão F com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F3 Hidrogel final contendo nanoemulsão I com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F4 Hidrogel final contendo nanoemulsão F e I com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% 

de ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F5 Hidrogel final contendo nanoemulsão L com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F6 Hidrogel final contendo nanoemulsão F e L com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% 

de ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F7 Hidrogel final contendo nanoemulsão N com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

F8 Hidrogel final contendo nanoemulsão F e N com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% 

de ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

G Nanoemulsão contendo 5% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

H Nanoemulsão contendo 5% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido mandélico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

HB1 Hidrogel base contendo 10% de PVP, 3% de PEG, 1% de ágar em massa, 

irradiado a 25kGy 

 

HB2 Hidrogel base contendo 7% de PVP, 3% de PEG, 1% de ágar em massa, irradiado 

a 25kGy 
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HB3 Hidrogel base contendo 5% de PVP, 3% de PEG, 1% de ágar em massa, irradiado 

a 25kGy 

 

HB4 Hidrogel base contendo 5% de PVP, 3% de PE G, 1% de ágar em massa, irradiado 

a 20kGy 

 

HE1 Hidrogel contendo 10% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, irradiado a 

25kGy 

 

HE2 Hidrogel contendo nanoemulsão A com 10% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE3 Hidrogel contendo nanoemulsão B com 10% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE4 Hidrogel contendo nanoemulsão A e B com 10% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE5 Hidrogel contendo 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, irradiado a 
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HE6 Hidrogel contendo nanoemulsão A com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE7 Hidrogel contendo nanoemulsão B com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE8 Hidrogel contendo nanoemulsão A e B com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE9 Hidrogel contendo 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, irradiado a 

25kGy 

 

HE10 Hidrogel contendo nanoemulsão A com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE11 Hidrogel contendo nanoemulsão B com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE12 Hidrogel contendo nanoemulsão A e B com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

HE13 Hidrogel contendo 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, irradiado a 

20kGy 

 

HE14 Hidrogel contendo nanoemulsão A com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 20kGy 

 

HE15 Hidrogel contendo nanoemulsão B com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 20kGy 

 

HE16 Hidrogel contendo nanoemulsão A e B com 5% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 20kGy 

 

HI Hidrogel contendo 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar em massa, irradiado a 

25kGy 

 

HII Hidrogel contendo nanoemulsão C com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 
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HIII Hidrogel contendo nanoemulsão D com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HIV Hidrogel contendo nanoemulsão C e D com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

HV Hidrogel contendo nanoemulsão E com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HVI Hidrogel contendo nanoemulsão F com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HVII Hidrogel contendo nanoemulsão E e F com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HVIII Hidrogel contendo nanoemulsão G com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HIX Hidrogel contendo nanoemulsão H com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de ágar 

em massa, irradiado a 25kGy 

 

HX Hidrogel contendo nanoemulsão G e H com 7% de PVP, 3% de PEG e 1% de 

ágar em massa, irradiado a 25kGy 

 

I Nanoemulsão contendo 1% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

J Nanoemulsão contendo 1% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

L Nanoemulsão contendo 3% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

M Nanoemulsão contendo 3% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

N Nanoemulsão contendo 5% de pseudoboemita, 7% de óleo essencial de 

palmarosa, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

O Nanoemulsão contendo 5% de pseudoboemita, 7% de óleo vegetal de rosa 

mosqueta, 2,1% de ácido hialurônico e 8,8% de Tween 20 em massa 

 

PEG Poli (etileno glicol)  

PR Óleo Essencial de Palmarosa  

PSB Pseudoboemita  

PVP Poli(N-vinil-2-pirrolidona)  

RM Óleo Vegetal de Rosa Mosqueta  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia estende à ciência de materiais para o domínio de partículas e 

interfaces com dimensões extremamente pequenas, na ordem de um a cem nanômetros. Essas 

nanopartículas apresentam uma área superficial e, frequentemente, exibem propriedades 

mecânicas, ópticas, magnéticas ou químicas distintas de partículas e superfícies macroscópicas 

(CRUZ, 2016). 

Os princípios da nanotecnologia foram introduzidos no setor de cosméticos faz 

alguns anos (CAPEK,2004). Entre 1994 e 2005, a L'Oreal (França), uma das maiores empresas 

internacionais na área cosmética, foi classificada como a quinta empresa no mundo com base 

no número de patentes relacionadas à nanotecnologia depositadas (MIHRANYAN; FERRAZ; 

STROMME, 2012).  

Segundo a Euromonitor, instituto de pesquisa estratégica para mercados 

consumidores que considera o preço final do produto (incluindo impostos e taxas), o mercado 

brasileiro representa 32,1 bilhões de dólares (124 bilhões de reais) do mercado mundial de 

produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

China e Japão, conforme dados divulgados pelo Euromonitor (Gráfico 1). Em 2018, o mercado 

brasileiro representou 6,9% do mercado mundial (ABIHPEC, 2019).  

 

Gráfico 1 – Ranking Mundial do mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

 
Fonte: ABIHPEC (2019). 

80

50,7

32,1 30,2

17,9 16,5 14,4 11,7 11,6 10,2 9,1 8,9 7,9 7,6 6,3

Países

U
SD

 B
ilh

õ
e

s

USD Bilhões



26 

 
 

O interesse pela nanotecnologia na indústria cosmética brasileira é recente e vem 

crescendo cada vez mais. Atualmente, a nanotecnologia voltada para a cosmética tem como 

foco, sobretudo nos produtos para tratar, colorir e modificar a estrutura dos cabelos humanos e 

um número infindável de cremes de tratamento de antienvelhecimento (FREIRE, 2018).  

Além disso, a nanotecnologia surge com a finalidade de transportar ativos dentro 

da derme, por meio do aperfeiçoamento de formulações cosméticas mais estáveis e com alta 

eficiência de permeação cutânea e estabilização dos produtos (DAUDT et al., 2013). 

A elaboração de produtos farmacêuticos e cosméticos utilizando compostos 

insolúveis, voláteis ou de baixa estabilidade, representa um desafio tecnológico. Diversas 

estratégias têm sido propostas para solucionar estes inconvenientes. Entre as alternativas 

destacam-se: encapsulação em lipossomas, microemulsões, micro e nano partículas 

poliméricas. Estas estratégias, além de prolongar o tempo de estocagem, direcionam o fármaco 

para regiões específicas, favorecendo sua interação com diferentes sistemas biológicos 

(SANT'ANNA et. al., 2015).  

Os promotores químicos de absorção, geralmente utilizados em produtos 

cosméticos, deve ser, idealmente, farmacologicamente inerte, não tóxico, não irritante, não 

alergênico, barato, facilmente incorporável na formulação, bem como permita que a 

propriedade de barreira da pele seja vencida e completamente reestabelecida, quando removidos 

da mesma (SOARES et. al., 2015).  

A tecnologia de nanoencapsulação surgiu para o desempenho de produtos 

cosméticos e dermatológicos. Esta consiste em colocar ativos em sistemas carreadores utilizado 

para a liberação controlada. Esses carreadores podem ser formados por diversos materiais, 

como os poliméricos, os cerâmicos, os lipídicos, os proteicos, dentre outros (SOUZA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2013). 

A cerâmica fina do tipo pseudoboemita, apresenta uma área superficial alta, 

podendo adsorver princípios ativos, sendo um modificador do meio físico ativando o processo 

de solubilização e pode ser enquadrada na categoria de atóxica (MUNHOZ JUNIOR et. al., 

2010; SOUZA, 2013). Uma das técnicas mais estudada de sua síntese é o processo sol-gel, pois 

apresenta vantagens como baixo custo, fácil manipulação e possibilita a obtenção de materiais 

em escala nanométrica agregando diferentes propriedades em relação aos materiais 

convencionais (PAGANINI, 2012). 

O cosmético anti-idade contém princípios ativos para adequar às condições 

fisiológicas e anatômicas da pele em suas individuais variações. Os cuidados com integridade 

funcional e anatômica permitem intervir eficazmente com o objetivo da melhora estética da 
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pele. A busca por novos princípios ativos cosméticos é fator essencial para a competitividade 

do produto (FERREIRA et al., 2016). 

Os principais ativos anti-idade são os antioxidantes e os fotoprotetores. O 

antioxidante é qualquer substância, quando presente em baixa concentração comparada a do 

substrato oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação do mesmo 

(CARVALHO et. al., 2016).  O fotoprotetor é responsável por prevenir ou minimizar os efeitos 

prejudiciais da radiação solar na pele (PEDRIALI, 2012).  

Entre os ativos presentes nos principais cosméticos anti-idade destacam-se: o 

ácido hialurônico, o ácido mandélico, a vitamina C, os peptídeos, o ácido retinóico, o ácido 

glicólico entre outros. 

O ácido hialurônico existe naturalmente em todos os organismos vivos sendo um 

componente dos espaços entre as células nos tecidos do corpo (espaço extracelular). 

Aproximadamente 56% em massa da sua concentração está na derme. Com o envelhecimento, 

a quantidade de ácido diminui, havendo o aparecimento das rugas (MONTEIRO, 2010).  

O ácido mandélico promove a renovação da epiderme, provocando leve 

descamação, discreta ardência e rubor, agindo na retirada de manchas superficiais, auxiliando 

na renovação da pele proveniente do envelhecimento cutâneo (PIMENTEL, 2008).  

O ácido retinóico é um derivado da vitamina A, sendo utilizado no tratamento 

do fotoenvelhecimento e na melhoria da pele, podendo causar irritação e mutagenicidade 

(MERCURIO, 2015). 

O ácido glicólico é um antioxidante utilizado frequentemente no tratamento da 

pele fotoenvelhecida. Tem baixa massa molar, proporcionando maiores chances de penetração. 

Estimula a síntese de colágeno e elastina, minimiza as linhas de expressão, diminui as manchas 

e melhora a textura da pele (SHARAD, 2013). 

Os peptídeos são compostos formados por aminoácidos unidos entre si por 

ligações covalentes amídicas ou peptídicas. Eles podem ser considerados como “os irmãos 

menores das proteínas”, pois contêm muito menos aminoácidos. Por outro lado, os peptídeos 

apresentam uma maior diversidade de modificações químicas (MIRANDA, 2011). Os 

peptídeos são divididos em quatro grupos distintos: peptídeos de sinalização, peptídeos 

inibidores de enzimas, peptídeos inibidores de neurotransmissores e peptídeos transportadores. 

Os peptídeos de sinalização têm a capacidade de aumentar a renovação dérmica 

(FIGUEIREDO, 2014). 
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Os sistemas nanoestruturados mais utilizados em cosméticos podem ser 

classificados em nanocápsulas, nanoesferas, nanopartículas lipídicas sólidas, nanoemulsões, 

microemulsões, lipossomas e niossomas (DAUDT et al., 2013). 

As nanoemulsões são dispersões estáveis com diâmetro médio de gota em 

tamanho nanométrico (algumas centenas de nanômetros). Este sistema é composto por óleo, 

água, e um ou mais agentes surfactantes, podendo ser uma dispersão óleo em água (o/a) ou água 

em óleo (a/o), apresentando elevada estabilidade cinética, em decorrência do seu reduzido 

tamanho de gota (BENITA; MARTINI; SEILLER, 1996). A fase aquosa pode conter 

compostos ativos e conservantes hidrofílicos, farmacêuticos ou cosméticos, enquanto a fase 

oleosa é tipicamente composta por óleo mineral, óleo de silicone, óleo vegetal, ésteres ou ácidos 

graxos ou ingredientes ativos lipofílicos (WU; GUY, 2009). Uma das vantagens apresentadas 

pela utilização de nanoemulsões é o aumento da hidratação da pele e de sua elasticidade, uma 

vez que o ativo tem maior possibilidade de atingir o extrato córneo (YILMAZ; BORCHERT, 

2006). 

Acredita-se que na área cosmética as nanoemulsões despertaram um grande 

interesse, por parte de fabricantes, como uma nova opção para obter melhores resultados de 

seus produtos.  

Os hidrogéis a base de poli (N-vinil-2-pirrolidona) (PVP) é muito utilizado como 

biomaterial por não apresentar toxicidade. Além disso, apresentam a propriedade de 

inchamento elevado, absorção de líquido, como é também um dosador de líquidos (ROGERO 

et al., 2002; MIRANDA, 1999). Nesse hidrogel, o ágar- ágar tem um efeito gelificante.  

O ágar-ágar, também conhecido simplesmente como ágar, é usado como fator 

de solidificação em culturas bacteriológicas, em cosméticos, produtos medicinais atuando como 

um obstáculo para o crescimento de microrganismos (MOREIRA et al., 2010). 

Nos hidrogéis a base de PVP, obtidos por radiação ionizante, a presença do ágar 

em pequenas concentrações favorece a gelificação da solução, proporcionando forma física dos 

mesmos antes da reticulação, viabilizando o processo de irradiação e de esterilização 

(MIRANDA et al., 2018). 

A fim de proporcionar maior flexibilidade, maior extensibilidade e facilitar o 

manuseio do hidrogel, utiliza-se o poli (etileno glicol) (PEG) agindo como plastificante nos 

hidrogéis a base de PVP, alterando a viscosidade do sistema e aumentando a mobilidade das 

macromoléculas (MIRANDA, 1999; RABELLO, 2007). 
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Neste trabalho foram obtidos hidrogéis contendo nanopartículas de 

pseudoboemita nanoencapsuladas com ativos ácido mandélico ou ácido hialurônico para serem 

aplicadas como cosméticos antienvelhecimento. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Obter e caracterizar hidrogéis a base de PVP contendo nanopartículas de 

pseudoboemita para a liberação de diferentes ativos cosméticos antienvelhecimento. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Obter e caracterizar pseudoboemita pelo processo sol-gel; 

- Obter hidrogéis a base de PVP por radiação ionizante (utilizando-se como fonte 

o acelerador de elétrons), com o nanocarreador pseudoboemita, o ácido mandélico e o ácido 

hialurônico em um sistema nanoencapsulado para aplicação como cosmético 

antienvelhecimento. 

- Investigar os parâmetros para obtenção do nanosistema obtido; 

- Caracterizar as propriedades físico-químicas do hidrogel obtido, sua 

estabilidade e a liberação dos ativos cosméticos antienvelhecimento (ácido mandélico e o ácido 

hialurônico), suportados por nanopartículas de pseudoboemita. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Na elaboração de produtos farmacêuticos, os polímeros assumem um papel 

primordial atribuindo suas características distintas às funções dos produtos formulados. Os 

polímeros possuem características de intumescimento/relaxamento de suas cadeias estruturais 

são ótimas escolhas para formulações contendo ativos hidrofílicos e alguns possuem 

características de formação de filme, possibilitando a escolha destes para formulações tópicas 

(SANTOS, 2015). 

O PVP possui baixa toxicidade, além da capacidade de se associar com 

polímeros e tensoativos por meio de ligações de hidrogênio ou interações hidrofóbicas, por isso 

várias aplicações do PVP são encontradas na literatura como síntese de hidrogéis em aplicações 

biomédicas, bem como usos medicinais e nas indústrias farmacêuticas (MIRANDA, 1999; 

MIRANDA et al., 2018). 
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Os hidrogéis a base de PVP são materiais poliméricos estruturados por redes 

poliméricas tridimensionais totalmente ou parcialmente hidrofílicas. Estes se destacam por 

absorverem grande quantidade de água ou fluído biológico em seu interior sem se dissolverem 

(GARCIA, 2018).  

A elevada hidrofilicidade e insolubilidade caracterizam os hidrogéis e são 

explicadas em virtude da presença de grupos funcionais hidrofílicos, e devido ao 

entrelaçamento de suas cadeias, respectivamente. Quando inchados ou intumescidos, as 

propriedades dos hidrogéis associam-se com as do organismo vivo. Além disso, o aspecto físico 

(maciez e elasticidade) reduz as possíveis reações com as células que poderiam causar 

inflamações internas (FERNANDES, 2016). 

A radiação ionizante é empregada na preparação do hidrogel com a finalidade 

de promover a reticulação, além de conferir a esterilidade. O hidrogel de PVP obtido, por 

radiação ionizante é a adequado para uso como uma matriz polimérica para compor um sistema 

de liberação controlada de fármacos (ROGERO et al., 2002). 

As nanoestruturas constituídas por materiais cerâmicos representam um avanço 

significativo nas ciências farmacêuticas e na produção de cosméticos mais eficazes e menos 

tóxicos (MUNHOZ JR. et al., 2010). 

Novicks (2009) e Munhoz Júnior et al. (2010) demonstraram que a 

pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel é viável como sistema de liberação controlada dos 

fármacos Aciclovir, Atenolol e Glucantime.  

A indústria farmacêutica e de cosméticos cresce, movimentando bilhões de 

dólares e promovendo o aumento da empregabilidade no país em cerca de 5% neste segmento 

(ABIHPEC, 2019).  

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014) 

apresenta um aumento na expectativa de vida da população brasileira de 9,4% para os homens 

e de 7,5% para as mulheres até 2060. A população está envelhecendo, e, a terceira idade vem 

se tornando um segmento promissor e de um potencial enorme para o consumo, buscando a 

qualidade de vida. 

Portanto, torna-se interessante um estudo inédito na obtenção de hidrogéis para 

aplicação em cosméticos contendo nanopartículas de pseudoboemita, nanocarreando ativos 

com a liberação controlada utilizando nanoemulsão de óleos vegetal e essencial. Os hidrogéis 

obtidos por radiação ionizante, são estéreis (mas sem a adição de conservantes) proporcionando 

mais segurança para o consumidor, sendo de grande interesse socioeconômico. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho consistiu em um amplo levantamento 

bibliográfico e estudos de pesquisas acadêmicas publicadas em periódicos científicos, anais de 

congressos, teses, dissertações, sites da internet, manuais e livros. 

Na parte experimental foram produzidas e caracterizados hidrogéis a base de 

PVP (MIRANDA et al., 2018), contendo nanopartículas de pseudoboemita, obtidas pelo 

processo sol-gel, de acordo com Munhoz e colaboradores (2010) e com a incorporação prévia 

de ativos cosméticos (ácido mandélico e o ácido hialurônico) nanoemulsionados. 

A pseudoboemita, as nanoemulsões e os hidrogéis obtidos foram caracterizados 

por ensaios de análise térmica, desidratação, difração de raios-X, densidade, pH, microscopia 

óptica, microscopia eletrônica de varredura, biometria cutânea dentre outros. Os métodos de 

físicos seguiram a recomendação da Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2010). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Um material compósito ou simplesmente compósito pode ser definido como um 

material sintético, preparado pela conjugação de dois ou mais materiais, cujas propriedades são 

nitidamente melhores do que aquelas dos materiais componentes (COELHO; SANTOS, P.; 

SANTOS, H., 2007). O prefixo nano é adicionado ao termo compósito, quando pelo menos um 

de seus componentes se encontra subdividido em escala nanométrica (MATOS; 

GALEMBECK; ZARBIN, 2017). 

O nanocompósito do estudo envolve o PVP, uma matriz polimérica conhecida 

por sua inércia química, hidrofilicidade alta e propriedades biomédicas adequadas e a 

pseudoboemita, um material cerâmico, que entre outras aplicações vem sendo estudado na 

aplicação controlada de fármacos e outros ativos. 

 

2.1 COMPÓSITOS 

 

Muitos materiais utilizados hoje em dia são compósitos, ocupando um lugar de 

destaque entre os materiais de engenharia. Um compósito é constituído por dois ou mais 

materiais, combinando as melhores propriedades de cada um e obtendo assim características 

melhoradas em relação aos materiais que o compõem (TEIXEIRA, 2017). 

A estrutura da unidade organizacional dos compósitos é constituída por duas 

fases, uma matriz e outra fase dispersa na matriz denominada de reforço ou enchimento. A fase 

dispersa pode estar na forma de fibras ou na forma de partículas (CALLISTER, 2012). 

As partículas podem ser classificadas como de enchimento ou de reforço, sendo 

as primeiras inertes e empregadas para diminuir o custo do compósito, não alterando 

significativamente as propriedades do material, as de reforço modificam as propriedades 

mecânicas. Cada uma, possui várias características (granulometria, dureza, composição 

química, entre outras) e essas exercem algum efeito nas propriedades físicas ou químicas do 

compósito (SANTOS; APATI; PEZZIN, 2017). 

As cargas de reforço com diâmetro de 10 a 100nm (nanocargas), a resistência 

mecânica é aumentada por dispersão devido as interações partícula-matriz em nível atômico ou 

molecular (ALVES, 2009).  

Nos nanocompósitos desenvolvidos, há a formação da mistura entre fases 

polímero/nanocarga provocando uma interação em nível molecular capaz de aprimorar as 

propriedades do material inicial (SANTOS, 2014). 
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A classificação dos materiais compósitos (Esquema 1), evidencia classes e 

subclasses, descrevendo suas características associadas a carga de reforço/enchimento e a 

importância na confecção de um determinado compósito (CALLISTER, 2012). 

 

Esquema 1 – Classificação para compósitos. 

 

Fonte: CALLISTER (2012). 

 

2.1.1 Cargas 

 

As cargas são materiais sólidos, empregados em proporções acima de 5% em 

massa. São substâncias inorgânicas compostas por grãos muito pouco flexíveis incorporadas à 

massa de um polímero ou a fibras de celulose (ROTHON, 1995).  

Estudos revelam que nos compósitos poliméricos, as cargas minerais são 

adicionadas devido a razões como: redução de custo, melhora o processamento, controle de 

densidade, efeitos ópticos, controle da expansão térmica, retardamento de chama, modificações 

das propriedades de condutividade térmica, resistência elétrica e susceptibilidade magnética e 

propriedades mecânicas (SAKAHARA, 2012). 

As cargas podem exercer as funções reforçantes, para isso é necessário a 

interação entre a carga e o polímero, ou seja, entre as fases matriz e a dispersa, e está relacionada 

com as propriedades químicas da carga, bem como as conformações moleculares e constituição 

química da matriz e, caso não seja adequadas, surgirão vazios na região de contato entre o 

polímero e a carga, provocando a fragilização do material. A ocorrência ou não de interações 
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entre os componentes de um compósito polimérico pode ser facilmente observada por meio de 

uma microscopia eletrônica de varredura (CARR et. al, 2006). 

O tamanho das partículas é outro fator importante, pois define a área de contato 

com a matriz. Em geral, a resistência aumenta com a diminuição do tamanho da partícula. É 

necessária também uma boa dispersão das partículas na matriz, para as cargas não formarem 

agregados, impedindo o envolvimento completo das partículas pela matriz, o que gera 

concentração de tensões e consequente redução nas propriedades mecânicas (RABELLO, 

2007). 

A classificação das cargas pode ser fibrosa ou não, orgânica ou inorgânica e 

natural ou sintética. As cargas orgânicas naturais geralmente fibrosas são: as fibras de madeira, 

bambu, sisal e serragem dentre outras; as orgânicas sintéticas, os polímeros termofixos moídos 

e celulose regenerada; inorgânicas naturais, o talco, quartzo, mica e as inorgânicas sintéticas 

são representadas pelo negro de fumo, sais metálicos, esferas, fibra de vidro, óxidos metálicos 

como a alumina (BITENCOURT, 2011; TRINDADE, 2013). 

As cargas minerais podem ser classificadas como cargas inertes ou de 

enchimento e as reforçantes conforme a eficiência mecânica (HERMENEGILDO, 2017). 

 

2.1.1.1 Cargas Inertes ou de Enchimento 

 

As cargas inertes ou de enchimento são cargas que provocam uma diminuição 

no coeficiente de expansão térmica e o encolhimento do produto moldado, com a função 

principal voltada ao controle de viscosidade do polímero durante o processamento, alterando 

significativamente o índice de fluidez deste polímero (ALVES, 2009).  

São empregadas para diminuir o custo do compósito, não alterando 

significativamente as propriedades do material (SANTOS et al., 2017). Os minerais com 

formato esferoidal, como: a sílica, o quartzo, a alumina são alguns exemplos de cargas inertes 

(CANDIAN, 2007). 

 

2.1.1.2 Cargas Reforçantes 

 

As cargas de reforço modificam as propriedades mecânicas. Cada uma das várias 

características da carga mineral (granulometria, dureza, composição química, entre outras) 

exerce algum efeito nas propriedades físicas ou nas propriedades químicas do compósito 

(SANTOS et al., 2017). 
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As cargas reforçantes são cargas minerais com estrutura fibrosa ou lamelar como 

mica, talco, caulim entre outras (CANDIAN, 2007). 

 

2.1.1.3 Critério de seleção 

 

Vários fatores devem ser levados em consideração quando é realizada a escolha 

da carga a ser utilizada em determinado compósito polimérico pois influirão nas características 

físicas, no processamento e nas propriedades finais. Essa influência é mais acentuada quanto 

maior for a concentração da carga incorporada (GARCIA, 1998). 

A escolha da carga deve analisar: a razão, o tamanho, sua distribuição, a 

porosidade, a área superficial, a natureza química da superfície, a ausência de contaminantes, a 

facilidade de dispersão e a geometria de empacotamento, pois influenciam diretamente no 

processo (ALVES, 2009). 

A razão de aspecto é o quociente entre o comprimento e o diâmetro da partícula. 

Quanto maior for a razão de aspecto, maior é a probabilidade de uma carga mineral atuar com 

carga reforçante. Portanto, as partículas esféricas, cubos ou plaquetas, com pequena razão de 

aspecto agem como cargas de enchimento, melhorando as propriedades mecânicas; enquanto 

as fibrosas ou placas, com alta razão de aspecto, normalmente reforçam a matriz polimérica 

melhorando a resistência do compósito (LIMA, 2007). 

O tamanho da partícula é outro fator importante pois define a área de contato 

com a matriz. Em geral, a diminuição do tamanho da partícula gera um aumento da resistência, 

mas também é necessário, uma boa dispersão na matriz, evitando a formação de agregados. 

Portanto, quanto menor o tamanho da partícula, maior é a área superficial específica e de 

interface do polímero com a carga mineral (RABELLO, 2007). 

Quanto mais a partícula, devido a suas características estruturais únicas, é 

utilizada nas mais diversas aplicações, dentre as quais pode-se ressaltar a utilização em 

suspensões farmacológicas e cosméticas para estética, o que possibilita a liberação gradual dos 

agentes reativos por períodos mais prolongados, o desenvolvimento combinatório de drogas e 

a sustentação de catalisadores e em aplicações biomédicas como veículo para entrega de drogas 

(LI et. al, 2001).  

A área superficial específica é o grau de interação entre o polímero e a carga 

empregada influenciando assim as propriedades dos compósitos. O decréscimo do tamanho das 

partículas aumenta a área superficial resultando num maior volume de interações partícula-

partícula e polímero-partícula (SUH; WHITE, 1996). 
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A natureza química da superfície é um fator determinante para o grau de 

interação entre o polímero e a carga utilizada. Quanto maior a polaridade da carga, maior será 

a afinidade aos polímeros que apresentam grupos polares em suas estruturas e vice-versa 

(ALVES, 2009). 

A geometria de empacotamento das partículas da carga está relacionada com o 

arranjo espacial, influenciando diretamente nas propriedades reológicas do compósito, 

alterando as propriedades mecânicas do sistema (OLIVEIRA, 2018). 

O teor de pureza é importante a fim de serem evitados os processos de 

degradação térmica e de fotodegradação, inviabilizando o uso da carga na matriz (ROSA; 

PANTANO FILHO, 2003). 

As cargas que se dispersam facilmente na matriz polimérica favorecem a 

obtenção de sistemas mais compactos e requerem energias menores durante a etapa de 

composição do compósito polimérico (ALVES, 2009). 

 

2.2 NANOCOMPÓSITOS 

 

O prefixo “nano” indica que as dimensões dessas entidades estruturais são da 

ordem nanômetro (10-9m) e os nanocompósitos já desenvolvidos e estudados se encontram entre 

0,1 a 100nm (nanômetros) (CALLISTER, 2012). Os materiais de escala nanométrica exibem 

propriedades químicas e físicas diferentes de materiais micro e macrométricos (BROWN; 

LEMAY JR; BURSTEN, 2017). 

O conceito de nanocompósito não está relacionado somente com o tamanho e a 

quantidade das partículas utilizadas como reforço nas matrizes poliméricas, mas também com 

o desafio de se obter melhorias em um conjunto de propriedades, sejam mecânicas, químicas, 

elétricas, magnéticas ou óticas (PAUL; ROBESON, 2008). 

As propriedades dos materiais em escala nanométrica, de maneira geral, são 

fortemente dependentes do tamanho das partículas desses materiais. Um mesmo material, o 

tamanho crítico é diferente para cada uma das propriedades intrínsecas. Entretanto, novos 

materiais com novas propriedades e diversas possibilidades de utilização, podem ser preparados 

por meio do controle do tamanho e da forma das partículas, e nesse caso, a área superficial 

contribui para a melhoria das propriedades, pois quanto maior a área superficial, maior será a 

interação das partículas com a matriz, havendo diferentes níveis de mobilidade molecular 

(ZARBIN, 2007).  
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Um dos grandes desafios da área de nanocompósitos é a incompatibilidade 

existente entre a matriz e o reforço, dificultando a obtenção das propriedades esperadas devido 

às diferenças químicas entre os componentes. Desta forma, busca-se superar este problema 

crítico e a aderência entre o reforço e a matriz, nesta nova classe de materiais (NASCIMENTO, 

2018). 

O desenvolvimento de novos materiais nanocompósitos, cada vez mais, vem 

buscar o aprimoramento das propriedades do polímero, diminuição de custos de fabricação, 

manutenção das propriedades organolépticas do material, sendo os que nanomateriais 

cerâmicos vem dando uma grande contribuição para esta área importante da pesquisa (ALVES, 

2009). 

Os biomateriais nanoestruturados formados com a matriz cerâmica (Al2O3) são 

uma nova geração de biomateriais. Apresentando novas características microestruturais e 

nanoestruturais, com morfologia, interface de grãos e de microporos, promissoras em 

aplicações de reparação de defeitos e na reconstituição de tecidos. A alumina tem aplicações 

bastante diversas nas áreas alimentícia, cosmética, aeroespacial e biomédica, por apresentar 

uma fase bioinerte. Isto porque estes biomateriais apresentam microestruturas e nanoestruturas 

microporosas interconectadas, com área superficial de grãos e de microporos modificadas, 

estimulando a adesão, a proliferação celular na superfície de grãos e o transporte para o interior 

do biomaterial (CAMARGO et al., 2012). 

A fase inorgânica mais utilizada na preparação de nanocompósitos poliméricos 

contendo nanopartículas cerâmicas é a argila montmorilonita de origem natural, cuja razão de 

aspecto é bastante elevada. Apresenta boa capacidade de delaminação somada à alta resistência 

a solventes e estabilidade térmica necessária aos processos de polimerização e de extrusão 

(PAIVA; MORALES; GUIMARÃES, 2006). 

Essa argila pertence ao grupo estrutural dos filossilicatos 2:1 e, é composta por 

camadas estruturais constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica, com uma folha central 

octaédrica de alumina. As camadas se mantêm unidas por átomos de oxigênio comuns a ambas 

folhas e apresentam espessura que pode chegar a 1 nanômetro e dimensões laterais de 300Å a 

vários micros. A montmorilonita em seu estado natural tem caráter hidrofílico e para haver uma 

boa dispersão em matrizes poliméricas é necessário torná-la organofílica através de um 

processo de modificação superficial, onde são trocados os cátions sódio presentes em lacunas 

existentes entre as camadas estruturais (também chamadas de galerias), por cátions de sais 

quaternários de amônio de cadeias longas contendo acima de 12 carbonos, proporcionando a 
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expansão entre as galerias facilitando assim a incorporação das cadeias poliméricas 

(WASCHBURGER, 2006). 

O Desenho 1 apresenta a estrutura dos filossilicatos 2:1, mostrando as duas 

camadas de silicato de alumínio com cátions de sódio nas galerias. 

 

Desenho 1 – Estrutura dos filossilicatos 2:1 mostrando as duas camadas de silicato de alumínio com 

cátions de sódio nas galerias. 

 
          Fonte: PAIVA; MORALES; GUIMARÃES, 2006. 

 

Três principais tipos de estruturas estão apresentados no Desenho 2 e podem ser 

obtidas quando uma argila é dispersa em uma matriz polimérica: estrutura de fase separada, as 

cadeias poliméricas não intercalam as camadas de argila levando à obtenção de uma estrutura 

de propriedades similares às de um compósito convencional; estrutura intercalada, as cadeias 

poliméricas são intercaladas entre as camadas de argila, formando uma estrutura multicamada 

bem ordenada, apresentando propriedades superiores à de um compósito convencional; 

estrutura esfoliada, a argila é completa e uniformemente dispersa em uma matriz polimérica, 

maximiza as interações polímero-argila e leva a significativas melhorias nas propriedades 

físicas e mecânicas (PAIVA et al., 2006). 
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Desenho 2 – Estrutura dos nanocompósitos 

 

                        Fonte: PAIVA; MORALES; GUIMARÃES, 2006. 

 

A montmorilonita é caracterizada pela sua capacidade de troca catiônica, 

permitindo que os cátions inorgânicos sejam substituídos por cátions orgânicos, aumentando 

seu caráter apolar e possibilitando sua incorporação em meios orgânicos. Após a troca catiônica 

as argilas são denominadas argilas organofílicas ou organofilizadas, e a partir dessas é possível 

se obter complexos argila-compostos orgânicos. As argilas organofilizadas são mais facilmente 

incorporadas em sistemas orgânicos, como em cosméticos, tintas à base de solventes orgânicos, 

polímeros apolares e lubrificantes. A substituição de cátions de sódio por cátions orgânicos, em 

geral, causa um aumento da distância basal da argila, e, usualmente, quanto maior a cadeia 

orgânica do sal maior será a distância interlamelar alcançada. Sais quaternários de amônio são 

os mais comumente utilizados para esse tipo de modificação, podendo facilmente substituir os 

cátions mono ou bivalentes presentes na argila bentonita. Porém, os cátions quaternários de 

amônio não conseguem suportar temperaturas de processamento muito elevadas, sendo assim, 

argilas organofílizadas por meio de um sal de amônio são menos adequadas para utilização em 

materiais com altas temperaturas de processamento, como por exemplo: os polímeros contendo 

argilas como reforço submetidos a processos de extrusão (TEIXEIRA-NETO, E.; TEIXEIRA-

NETO, A, 2009). 

O Desenho 3 apresenta a estrutura da montmorilonita com cátions de Na, Ca, Li 

ocupando espaços interlamelares, os quais podem ser substituídos com certa facilidade. 



40 

 
 

Desenho 3 – Estrutura da montmorilonita. 

 

        Fonte: PAIVA; MORALES; GUIMARÃES, 2006. 

 

2.3 QUÍMICA DAS RADIAÇÕES 

 

O ambiente eletromagnético consiste em radiação natural e em radiação 

produzida pelo homem. A radiação natural origina-se de fontes como descarga elétrica e 

radiação do sol, e a produzida pelo homem é produto do uso de sistema elétricos e eletrônicos. 

Alguns exemplos de radiações eletromagnéticas são: torres de transmissão de energia elétrica, 

aparelhos eletrodomésticos, ondas de rádio e ondas de transmissão de aparelhos celulares. As 

fontes geradoras de radiação eletromagnética também são encontradas na área da saúde para 

fins de diagnósticos e terapêuticos (ANGUERA, 2012). 

A radiação eletromagnética é considerada como sendo de natureza ondulatória, 

consistindo em componentes de campo elétrico e de campo magnético posicionados 

perpendicularmente um em relação ao outro e em relação à direção de propagação 

(CALLISTER, 2012), conforme observado no Desenho 4. 
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Desenho 4 – Uma onda eletromagnética. 

 
                       Fonte: UFSC (2018). 

 

A energia eletromagnética pode ser ordenada de maneira contínua em função de 

seu comprimento de onda ou de sua frequência, sendo esta denominada de espectro 

eletromagnético. Este apresenta subdivisões de acordo com as características de cada região. 

Cada subdivisão é função do tipo de processo físico e dá origem a energia eletromagnética. O 

tipo de interação ocorre entre a radiação e o objeto sobre o qual está incide. O Desenho 5 

apresenta o espectro de energia das radiações eletromagnéticas (LIMA, 2013). 

 

Desenho 5 – Espectro de energia das radiações eletromagnéticas 

 
Fonte: LIMA (2013). 

 

A química das radiações é o estudo das reações nucleares e suas aplicações vem 

sendo utilizada para determinar os mecanismos da reação química, para investigar o movimento 

dos átomos em sistemas biológicos e para identificar a idade de importantes artefatos históricos 

(BROWN; LEMAY JR; BURSTEN, 2017).  
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De acordo com Qian, Cao e Wang (2016), a exposição à radiação é considerada 

um dos fatores de risco para desencadear sérias alterações no genoma. As consequências 

biológicas e os danos provocados no organismo podem ser detectados em diferentes tipos 

celulares (CRUVINEL et al., 2014), especialmente em células somáticas (GHOBADI et al., 

2017) pela fonte de energia emitida, duração e intensidade de exposição da dose da radiação 

absorvida, tipo de radiação, tecido irradiado e adjacentes (UNEP, 2016; LEURAUD et al., 

2015).   

Os raios X, gama, alfa, beta e a radiação ultravioleta de alta energia possuem 

energias altas e consequentemente são formas de radiação ionizante (BROWN; LEMAY JR; 

BURSTEN, 2017).  

Os raios X são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda entre 10-5Å 

a 100 Å. Esta radiação pode ser produzida em diferentes processos: desaceleração de elétrons 

de alta energia em trajetórias lineares ou circulares (radiação sincrotron), transições eletrônicas 

entre níveis atômicos internos de átomos e decaimento radioativo (ANTONIASSI, 2012). 

A produção dos raios X são elétrons acelerados emitidos em direção a um alvo 

metálico. O choque do feixe de elétrons (saem do cátodo com energia de dezenas keV) com o 

ânodo (alvo) produzindo dois tipos de raios X. Um deles constitui o espectro contínuo 

resultando a desaceleração durante a penetração no ânodo. O outro tipo, são raios característicos 

do ânodo. Assim, cada espectro de raios X é a superposição de um espectro contínuo e de uma 

série de linhas espectrais características do ânodo (SANTOS, 2004). O Desenho 6 apresenta a 

produção dos raios X. 

 

Desenho 6 – Produção dos raios X. 

 
                                   Fonte: SILVA JÚNIOR (2017). 

 

A radiação pode ser classificada quanto à sua natureza sob a forma de ondas com 

caráter ondulatório, e se propagam de duas formas perpendiculares entre si (OKUNO, 2018). 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://s1.static.brasilescola.uol.com.br/img/2017/08/tubo-raios-catodicos.jpg&imgrefurl=https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-os-raios-x.htm&docid=JWBpU81DnOYclM&tbnid=0ZH7dQBof1RU2M:&vet=10ahUKEwj56c_Jl5DcAhWGDpAKHTjsA0oQMwh5KDwwPA..i&w=500&h=294&bih=918&biw=1920&q=produ%C3%A7ao%20do%20raios%20x&ved=0ahUKEwj56c_Jl5DcAhWGDpAKHTjsA0oQMwh5KDwwPA&iact=mrc&uact=8
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O raio X é um campo elétrico oscilante com maior efeito sobre a matéria ou tecido, o raio gama 

é um campo magnético oscilante de menor atuação sobre a matéria com as partículas alfa, 

prótons, nêutrons e raios beta, são as radiações corpusculares (KHAN et al., 2017). 

A radiação ionizante é utilizada em aplicações médicas e industriais, com 

energia suficiente para ionizar moléculas e átomos. Essa radiação pode ser encontrada em fontes 

artificiais e naturais. As fontes naturais estão na natureza, nos raios cósmicos, nas radiações 

solares, no ar, na água e estão presentes no corpo humano. As radiações artificiais são 

produzidas por aparelhos e reatores, detectadas em exames radiológicos, médicos e 

odontológicos (MOTTA, 2018). 

Dentre os mais importantes tipos de geradores de radiação ionizante destacam-

se os tubos de raios X, os aceleradores de partícula, os irradiadores com radioisótopos e as 

fontes de nêutrons. Esses dois primeiros dispositivos utilizam a eletricidade como fonte de 

energia para acelerar partículas e gerar radiação. Os irradiadores utilizam radioisótopos como 

fonte de radiação, acoplados a um sistema blindado de exposição e guarda da fonte. As fontes 

de nêutrons utilizam reações nucleares produzidas por partículas alfa emitidas por um material 

radioativo em um determinado alvo e os outros podem emitir partículas β, α e/ou γ (beta, alfa e 

gama) respectivamente (BRASIL, 2014; KHAN et al., 2017). O Desenho 7 representa as 

partículas β, α e/ou γ. 

 

Desenho 7 – Representação das partículas β, α e/ou γ 

 

                              Fonte: OKUNO (2018). 

 

As partículas alfas são as mais pesadas e de maior carga, por isso elas são menos 

penetrantes que as partículas betas e a radiação gama. As partículas alfas são núcleos do átomo 

do gás hélio e são completamente barradas por uma folha comum. Mesmo a partícula alfa com 

maior alcance (com maior energia) não consegue atravessar a camada morta da pele do corpo 
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humano. Portanto, a partícula alfa originada fora do corpo do indivíduo não oferece perigo à 

saúde humana. Por outro lado, se o material radioativo emissor de partícula alfa estiver dentro 

do corpo ele será uma das fontes mais danosas de exposição à radiação (PETTA; CAMPOS, 

2013). O Desenho 8 apresenta a penetração das partículas alfa, beta e gama emitidas pela 

radiação ionizante. 

 

Desenho 8 – Penetração da radiação ionizante. 

 

 

                                 Fonte: FOGAÇA (2018). 

 

A interação da radiação com a matéria ocorre através de processo de absorção e 

espalhamento. O processo da radiação consiste na absorção total da energia do fóton incidente 

enquanto os processos de espalhamento resultam na alteração de sua direção e/ou energia 

(ANTONIASSI, 2012). 

Os principais modos de interação, excluindo as reações nucleares, são o efeito 

fotoelétrico, o efeito de Compton e a produção de pares (ZAIAS, 2006). 

No efeito fotoelétrico, o fóton interage com elétrons fortemente ligados, tendo 

como resultado dessa interação a expulsão de um elétron, geralmente alocado na camada K do 

átomo, sendo chamada de absorção fotoelétrica (RODRIGUES, 2011). O Esquema 2 mostra 

um fóton incidente transferindo energia a um elétron ligado, causando a sua ejeção. 

 

Esquema 2 – Efeito fotoelétrico 

 

                             Fonte: ZAIAS (2006). 
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No efeito de Compton parte da energia do fóton incidente é transferida para o 

elétron e parte é espalhada na forma de radiação eletromagnética (SANTOS, 2004). O fóton 

incidente remove um elétron externo do átomo e sofre um desvio na rota conforme apresentado 

no Esquema 3. 

 

Esquema 3 – Efeito Compton. 

 

 
                            Fonte: ZAIAS (2006). 

 

A produção de pares ocorre quando fótons de alta energia (>1,022 MeV) 

interagem com o forte campo eletromagnético em torno de um núcleo, essa energia pode ser 

convertida em um elétron 0,511 MeV) e um pósitron (0,511 MeV) (RUSIN, 2012), conforme 

ilustrado no Esquema 4. 

 

Esquema 4 – Formação de pares 

 

 

                             Fonte: ZAIAS (2006). 

 

O pósitron aniquila-se com um elétron produzindo dois fótons de 0,511 MeV, 

ditos fótons de aniquilação. Os processos de produção de pares e aniquilação normalmente 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=x-raw-image:///f8260cba2707811077cda3180f1930a2a81b5c66d0f5eab7caa511b613bb0780&imgrefurl=http://www.cbpf.br/~hlima/files/LSD%20-%20Detectores%20Parte%201.pdf&docid=KCA-EFZJqaDo2M&tbnid=EIEHJ7oMJviKUM:&vet=12ahUKEwjN9cH5wpLcAhVQq1kKHcEYBF04ZBAzKBowGnoECAEQGw..i&w=627&h=298&bih=918&biw=1920&q=efeito%20compton&ved=2ahUKEwjN9cH5wpLcAhVQq1kKHcEYBF04ZBAzKBowGnoECAEQGw&iact=mrc&uact=8
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ocorrem dentro do tempo de resolução do detector, e os fótons de aniquilação propagam-se 

essencialmente em direções opostas (TAKEDA, 2006). 

As interações fotoelétricas predominam para todos os materiais em energia de 

fótons suficientemente baixas, mas à medida que a energia cresce, o efeito fotoelétrico diminui 

mais rapidamente e o efeito Compton se torna o efeito dominante. Aumentando a energia de 

fótons, o efeito Compton decresce em termos absoluto, mas continua aumentando em relação 

ao efeito fotoelétrico. Acima da energia de alguns MeV para o fóton, a produção de pares passa 

a ser a principal contribuição para as interações de fótons (BRASIL, 2014). O Gráfico 2 mostra 

a variação da participação de cada um desses processos para a variação de número atômico (Z) 

e da energia de fótons. 

 
Gráfico 2 – Importância relativa dos diversos processos de interação de fótons 

 
                     Fonte: SÁ et al. (2016). 

A interação da radiação com a matéria pode ocorrer através de dois mecanismos 

direto ou indireto. No mecanismo direto, a radiação atua diretamente nas moléculas em questão, 

no indireto interagem com as moléculas de água, formando espécies químicas altamente 

reativas e difusíveis, interagindo com a matéria do meio. Um dos mecanismos mais relevantes 

da interação da radiação com a matéria é a radiólise da água (ANDRADE, 2014). 

A relação da quantidade de energia transferida pela radiação ionizante para a 

matéria em uma determinada massa, é definida como a dose absorvida. Esta grandeza é válida 

para todos os tipos de radiação ionizante e para qualquer material absorvedor. A unidade 

definida pelo Sistema Internacional de medidas para a dose absorvida é o joule por quilograma 

(Jkg-1) ou Gray (Gy), anteriormente chamada de rad (DUARTE, 1999). 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.scielo.br/img/revistas/rbef/v39n1//1806-1117-rbef-39-01-e1503-gf01.jpg&imgrefurl=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172017000100603&docid=8V02JKga1bK70M&tbnid=-RShXXH5xaLtEM:&vet=12ahUKEwjr2Zqy3pLcAhVhm-AKHW-UCEU4ZBAzKCMwI3oECAEQJQ..i&w=1952&h=1092&bih=918&biw=1920&q=INTERA%C3%87%C3%83O%20DA%20RADIA%C3%87%C3%83O%20IONIZANTE&ved=2ahUKEwjr2Zqy3pLcAhVhm-AKHW-UCEU4ZBAzKCMwI3oECAEQJQ&iact=mrc&uact=8
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2.3.1 Efeito da radiação na água: Radiólise da água 

 

A radiólise da água é o mecanismo mais importante no processo de irradiação 

de materiais em solução aquosa. Os íons carregados positivamente, os elétrons e as espécies 

excitadas são os precursores das alterações químicas observadas no material irradiado (RELA, 

2006). As espécies químicas da água produzidas durante a radiólise sob a ação da radiação são 

apresentadas no Desenho 9. 

 

Desenho 9 – Radiólise da água e suas espécies 

 

 
                                  Fonte: NOUAILHETAS (2005). 

 

A exposição da água à radiação produz moléculas ionizadas, excitadas e elétrons 

livres. Essas espécies químicas levam a formação muito rápida (10-14 a 10-19s) de espécies 

intermediárias reativa redutoras (e-
aq e H•) e oxidantes (OH•). Estes radicais interagem com os 

compostos orgânicos e inorgânicos, e os produtos resultantes das reações irão depender dos 

compostos presentes na solução submetida ao processo de irradiação (SILVA,V., 2014).  

A interação da radiação ionizante com a matéria promove etapas físicas, 

químicas e físico-químicas.  

 

2.3.2 Comportamento dos Polímeros sob Radiação Ionizante 

 

Quando polímeros são submetidos à radiação ionizante, reticulação e, em geral, 

cisão de cadeias são observadas. Os processos levam à formação de gel insolúvel, se a 

reticulação for predominante sobre a cisão. Considera-se que durante a reticulação formam-se 

estruturas de microgéis e nanogéis poliméricos. Um uso prático de radiação de alta energia para 
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modificação de materiais poliméricos tem sido a reticulação de polímero com a formação de 

géis (ROSIAK, 1998). 

O grau de reticulação vai depender do tipo de polímero e da dose de radiação. 

Um dos benefícios do uso da radiação para induzir reticulação é que o processo pode ser 

facilmente controlado pela dose aplicada. Outras influências incluem o uso de aditivos e o tipo 

de radiação empregada (TAKINAMI, 2014). 

Os polímeros quando absorvem a radiação ionizante são excitados e ionizados, 

ocorrendo a formação de espécies ionizadas, radicais livres. Os elétrons ejetados de energia 

baixa se dissipam em forma de energia térmica ou podem ser estabilizados por interação com 

grupos polares presentes nos compostos irradiados. Assim, a absorção da radiação depende da 

densidade do substrato, e consequentemente, as alterações aleatórias ocorrem em escala 

molecular promovem alterações químicas nos grupos químicos mais sensíveis à ação da 

radiação (CRUZ, 2005). 

Os processos de degradação (cisão das ligações da cadeia principal) e a 

reticulação (ligações químicas entre moléculas poliméricas diferentes) ocorrem 

simultaneamente e a predominância de um dos processos sobre o outro, depende da estrutura 

química do polímero e das condições de irradiação (MIRANDA, 1999; RIBEIRO, 2006). 

 

2.3.2.1 Polimerização, Reticulação e Cisão 

 

Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição regular de pequenas 

unidades química, denominadas “meros”, unidos por ligações covalentes ao longo de uma 

cadeia. O termo “polímero” significa muitos meros e o seu esqueleto principal consiste numa 

sequência de átomos de carbono podendo ou não apresentar heteroátomos de oxigênio e 

nitrogênio. É comum apresentar ramificações e grupos substituintes em suas ligações laterais e 

o número de meros da cadeia principal é denominado grau de polimerização (CALLISTER, 

2012). 

Algumas características dos polímeros são: massa molar, cristalinidade e 

transições térmicas. A massa molar pode variar de 103 a 106 g/mol, dependendo do tipo de 

monômero e das condições de polimerização. Normalmente, utiliza-se uma massa molar média, 

pois no processo de polimerização, existe variações no comprimento final das cadeias. A massa 

molar que atinjam ou excedam a ordem de grandeza de 105, é esperado um aumento na 

viscosidade da solução, na capacidade de formar filmes, no ponto de amolecimento, na 

resistência a tração, na resistência ao impacto e a diminuição da solubilidade (MANO, 1991). 
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A cristalinidade dos polímeros apresenta arranjos atômicos mais complexos. Em 

razão do tamanho e da complexidade, os polímeros podem ser completamente amorfos até 

parcialmente cristalinos. Os polímeros podem ser parcialmente cristalinos ou semicristalinos 

apresentando regiões cristalinas e amorfas. As regiões regulares apresentam arranjos regulares 

e são chamadas de cristalitos. A estrutura semicristalina é formada por cristalitos envolvidos 

numa massa amorfa (AKCELRUD, 2007). Em geral, quanto maior a cristalinidade, maior será 

a sua rigidez, resistência térmica, mecânica e menor a transparência, enquanto as regiões 

amorfas contribuem para a elasticidade e flexibilidade. As várias possibilidades de combinação 

destas propriedades tornam os materiais poliméricos bastante versáteis. Essa característica pode 

ser determinada por meio da difração de raios X, difração de elétrons, calorimetria diferencial 

de varredura e espectrometria no infravermelho (MANO; 1991). 

No aquecimento progressivo de uma massa polimérica observa-se uma 

temperatura de transição vítrea (Tg), o polímero sofre uma modificação na sua estrutura e as 

regiões amorfas adquirem maior mobilidade. Se o aquecimento continuar, atinge-se a 

temperatura de fusão cristalina (Tm), acima da qual o polímero estará no estado fluido viscoso. 

No resfriamento do polímero fundido, sem interferência de forças externas, ocorre a formação 

de cristais dando origem a massa polimérica no estado vítreo. A estrutura química, forças 

intermoleculares e o grau de cristalinidade afetam diretamente essas temperaturas 

(CALLISTER, 2012). 

A síntese dos polímeros com grandes massas molares é chamada polimerização. 

Este é um processo pelo qual as unidades monoméricas se unem umas às outras para gerar cada 

uma das moléculas gigantes constituintes. As reações de polimerização podem ser classificadas 

em adição ou cadeia e condensação ou cadeias e etapas (AKCELRUD, 2007). 

Na polimerização em cadeia, os polímeros são sintetizados pela adição de monômero 

ou pela abertura de anéis, cada vez, sem a formação. As unidades monoméricas são adicionadas 

à cadeia polimérica uma de cada vez, por uma série de reações, em que em cada uma delas se 

consome uma partícula reativa e se gera uma nova partícula reativa. Cada reação individual 

depende da reação anterior (a que previamente se produziu). Na polimerização em cadeia não 

há a formação de subprodutos. Apresenta três componentes reacionais: iniciação, propagação e 

terminação. Na iniciação, um centro ativo é formado por meio de uma reação, uma espécie 

iniciadora (radical livre, íon ou complexo de coordenação) e uma unidade monomérica. A 

propagação envolve o crescimento da molécula à medida que as unidades de monômero são 

adicionadas sucessivamente ao centro ativo formado na fase de iniciação, gerando novo centro 

ativo. A terminação envolve a desativação da cadeia encerrando o crescimento (MANO, 1991; 
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CALLISTER, 2012). A representação de uma polimerização por adição apresentada no 

Esquema 5. 

 

Esquema 5 – Representação da polimerização por adição. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A polimerização por etanol (condensação) é uma reação em estágios, há a 

formação de polímeros mediante reações químicas intermoleculares entre duas moléculas, etapa 

por etapa, normalmente envolvendo mais de um tipo de monômero. Geralmente, existe um 

subproduto de massa molar baixa (ex.: H2O, HCl, CO2 entre outros), sendo eliminado. Neste 

tipo de reação, o mero apresenta um número de átomos menor que os meros que lhe dam origem 

(MANO, 1991; CALLISTER, 2012). Os polímeros obtidos por reação em etapas (condensação) 

a partir de monômeros bifuncionais formam as cadeias verdadeiramente lineares tendendo a 

formar cristais quando resfriados. O Esquema 6 apresenta a polimerização por condensação. 

 

 Esquema 6 – Polimerização por condensação. 

 
                     Fonte: SILVA (2014). 

 

Os polímeros também podem ser classificados quanto a sua forma de cadeias 

poliméricas em: linear, ramificada, com ligações cruzadas ou em rede. Os polímeros lineares, 

Iniciador 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.netxplica.com/figuras_netxplica/exanac/condensacao.png&imgrefurl=https://fga.unb.br/articles/0000/7627/TCC_2_Talita_v-F_.pdf&docid=i_e51Md0djCCZM&tbnid=HFkD7Ds2KT4MvM:&vet=10ahUKEwiJq8SurZPcAhVR0lMKHb9oCmYQMwhjKBswGw..i&w=538&h=279&bih=918&biw=1920&q=esquema%20polimeriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20condensa%C3%A7%C3%A3o%20&ved=0ahUKEwiJq8SurZPcAhVR0lMKHb9oCmYQMwhjKBswGw&iact=mrc&uact=8
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a cadeia polimérica é constituída apenas pela cadeia principal, nos ramificados podem ocorrer 

cadeias longas ou curtas posicionadas lateralmente a cadeia principal, e nos com de ligações 

cruzadas as cadeias estão interligadas por ligações primárias (covalente) formando uma rede 

(AKCELRUD, 2007). 

A reação em cadeia que ocorre com a recombinação dos radicais livres, quando 

é o tipo de reação mais importante para formação dos géis, e pode ocorrer entre as cadeias 

adjacentes do polímero (reticulação intermolecular) ou dentro da mesma cadeia polimérica 

(reticulação intramolecular). O aumento da dimensão média e da massa molar da cadeia de 

polimérica é esperado pela reticulação intermolecular, enquanto pela reticulação intramolecular 

a massa molar é mantida com uma redução da dimensão (WANG et al., 1997; 

KADLUBOWSKI et al., 2003). O Esquema 7 apresenta a reação de reticulação inter versus 

intramolecular. 

 

Esquema 7 – Reação de reticulação inter versus intramolecular. 

 

                   Fonte: AL-SHEIKHLY (2010). 

 

As reações entre os radicais livres na matriz polimérica, sob doses elevadas de 

radiação, formam redes tridimensionais insolúveis melhorando algumas propriedades do 

polímero irradiado. Porém, pode ocorrer a cisão da cadeia principal, diminuindo a massa molar 

e promovendo a sua degradação (ANDRADE, 2014). 

A degradação de polímeros é um nome genérico dado para vários processos e 

provocam mudanças nas propriedades físicas e químicas em razão da interação dos polímeros 
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com agentes ambientais. Diversos tipos de degradação podem ocorrer simultaneamente quando 

são expostos ao ambiente de trabalho ou durante o seu processamento (CLOUGH, 2001). 

Os tipos de degradação são: a química, refere-se aos processos induzidos pela 

exposição do polímero ao ar, a água e agentes químicos que quanto maior a temperatura, maior 

o seu efeito; a mecânica é provocada por esforços mecânicos causando o rompimento das 

ligações químicas na cadeia principal do polímero; a térmica é induzida pela exposição do 

polímero, a temperaturas elevadas sem o envolvimento simultâneo de outro agente; a biológica 

é a interação de microrganismos capazes de reagir com os polímero; a fotodegradação é 

resultante das mudanças físicas e químicas pela radiação visível ou ultravioleta; e por fim, a 

degradação induzida por radiações de energia alta (radiações ionizantes) (SCHNABEL, 2007). 

Nos polímeros, as moléculas ao serem irradiadas liberam elétrons de energia alta 

e provocam a ionização. Assim, o elétron primário causa a ionização de outras moléculas 

produzindo mais elétrons, sendo que uma parte das interações da radiação com o material 

polimérico pode também resultar diretamente em transferência de energia, que não é suficiente 

para causar a ionização, mas resulta diretamente em um estado eletronicamente excitado. 

Assim, as moléculas se encontram no estado excitado decaem para o estado fundamental 

emitindo fosforescência e fluorescência ou por meio de reações químicas, por quebra 

heterolítica da ligação produzindo íons, favorecendo a formação de radicais, ocorrendo o 

processo de reticulação (EVORA et al., 2002). 

Os efeitos produzidos pela radiação nas cadeias moleculares são: reticulação e 

cisão. A reticulação é a formação de ligações cruzadas nas cadeias dos polímeros resultando 

inicialmente em um aumento da massa molar, em razão das reações dos radicais livres na matriz 

polimérica e, eventualmente, sob doses muito elevadas, uma rede tridimensional insolúvel 

ocasiona, em geral, a melhoria de algumas propriedades. A cisão é a quebra de ligações da 

cadeia principal dos polímeros, evidenciada pela diminuição da massa molar, produzindo a 

deterioração nas propriedades (DE PAOLI, 2008). 

Os processos de reticulação e cisão podem coexistir ocorrendo ou não a 

predominância de um sobre o outro. O efeito produzido depende da estrutura do polímero e da 

natureza das condições de irradiação (temperatura, dose, ambiente em ter outras). A 

estabilidade dos polímeros na presença de radiação ionizante é influenciada pela estrutura 

molecular (RIBEIRO, 2006). 
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2.4 ACELERADORES DE ELÉTRONS 

 

Um acelerador de elétrons pode ser definido como um equipamento que 

transfereenergia a partículas carregadas por um processo físico empregando uma combinação 

de campos elétricos e magnéticos, gerando íons de alta velocidade e alta energia cinética. 

Quando se estabelece um potencial de alta voltagem entre o cátodo e o ânodo, no vácuo, o 

cátodo emite um feixe de elétrons, chamados de raios catódicos ou feixes eletrônicos, com uma 

energia na ordem de milhões de volts (RELA, 2006). 

O feixe de elétrons (eléctron beam) é uma radiação de elétrons acelerados, que 

perdem energia com os átomos ou moléculas presentes no material irradiado, gerando a 

formação de radicais livres, íons, elétrons e átomos ou moléculas no estado excitado com a 

capacidade suficiente para interagir em toda extensão e profundidade do material (MOURA, 

2006).  

O equipamento Radiation Dynamics, modelo Dynamitron (Fotografia 1), com 

energia máxima de 1,5 MeV, corrente máxima de 15mA do Instituto de Pesquisa Energéticas e 

Nucleares foi o utilizado neste trabalho para a geração de partículas com poder de penetração 

diferentes, além de ter o menor gasto energético. 

 

Fotografia 1 – Equipamento Radiation Dynamics, modelo Dynamitron. 

 

  
 

               Fonte: Acervo da autora. 
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A radiação ionizante é muito usada na indústria para reticulação de polímeros, 

sendo uma importante ferramenta para o estudo em nanotecnologia. Esta tecnologia pode ser 

ampliada e empregada para a reticulação de nanocompósitos (OLIANI et al., 2011). 

 

2.4.1 Esterilização por Radiação 

 

A energia radiante para esterilizações é aplicada com sucesso em vários campos: 

produtos alimentícios, cosméticos, materiais cirúrgicos descartáveis, vacinas, soros, produtos 

do sangue e outros são descontaminados por radiações. Os tipos de radiação ionizante 

habitualmente utilizadas são raios gama e raios X (GUIDOLIN et al., 1988).  

A radiação gama é o método mais utilizado na esterilização de materiais 

termossensíveis, atua em baixas temperaturas e é emitida por isótopos radioativos como o 

cobalto 60 (ALVES, 2016). 

Quanto ao mecanismo de ação, a radiação pode causar mutações no DNA 

conduzindo à morte celular, resultando num efeito microbicida provocando a incapacidade de 

os microrganismos se desenvolverem (MC DONNELL, 2007). 

Os raios gama são radiações eletromagnéticas, com propriedades básicas de 

absorção representadas pela diminuição exponencial nas intensidades das radiações que, ao 

passarem pela matéria, propiciam alto poder de penetração, sendo efetivamente utilizadas no 

processamento industrial de materiais. Em todos os tipos de radiação ionizante, a penetração é 

inversamente proporcional à densidade dos materiais processados. Sendo assim, a densidade 

dos produtos e as dimensões das embalagens são fatores determinantes nas aplicações de raios 

gama (PORTO, 2013). 

Os raios gama utilizado em aplicações para esterilização são originados por 

radioisótopos. Os átomos em um elemento radioisotópico contêm núcleos instáveis e decaem 

em outros núcleos a uma taxa previsível. Este decaimento é frequentemente acompanhado pela 

emissão de raios gama. Cobalto-60 é um exemplo de radioisótopo amplamente encontrado 

como fonte de raios gama para esterilização de materiais. Césio-137 é outro elemento, porém 

sua utilização é mais restrita à pesquisa sendo pouco encontrado em aplicações industriais 

direcionadas à esterilização de produtos para a saúde (SILVA, M., 2016). 

 O Cobalto-60 possui meia-vida de 5,26 anos e sofre decaimento para formar o 

elemento estável Níquel-60. Dois raios gama com energias de 1,17 MeV e 1,33 MeV são 

emitidos toda vez que um núcleo de Cobalto-60 decai para formar Níquel-60. Estes fótons de 

alta energia penetram profundamente na maioria dos dispositivos médicos propiciando uma 
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forma efetiva de esterilização. Por sua vez, a esterilização de dispositivos médicos por radiação 

gama ocorre através de um irradiador. Neste equipamento encontra-se a fonte radioativa de 

Cobalto-60 encapsulada em uma estrutura cilíndrica de aço inoxidável ou liga de zinco 

(FAIRAND, 2002).  

Os principais documentos reguladores do uso da esterilização por radiação são: 

a Norma Europeia (EN 522 – Sterilization of Medical Devices) para o uso de raios gama e feixe 

de elétrons de energia menor ou igual a 10 Me (de aceleradores) em uma dose mínima de 

25kGy, garantindo o nível de esterilidade em dispositivos médicos.  

A Norma da Organização Internacional de Normalização (ISO11137 – 

Sterilization of health care products – Radiation) para o uso de raios gama, raios X e feixe de 

elétrons em diferentes doses, dependendo do tipo e do nível de contaminação microbiológicas. 

A Norma da Farmacopéia Brasileira também determina uma dose mínima é de 

25kGy (BRASIL, 2019; PORTO, K., 2013). 

 

2.5 HIDROGÉIS 

 

Os géis são formas farmacêuticas semissólidas, constituídas da suspensão de 

pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um 

líquido. São destinados geralmente para uso externo, com indicação para administração de 

ativos em peles mistas, oleosas e acnéicas, podendo também ter aplicação intranasal, 

intravaginal, retal, oral e parenteral (MIURA, 2012).  

Diversos critérios podem ser utilizados na classificação dos géis, conforme 

descrito no Quadro 1. É possível classificar, considerando-se a existência ou não de atração 

entre a fase dispersa e a fase dispersante. Quando a fase dispersa interage bastante com a 

dispersante, o coloide é considerado liofílico, geralmente constituídos de dispersão de 

macromoléculas orgânicas. Quando há pouca ou nenhuma atração entre as fases, considera-se 

coloide liofóbico, em geral composto de partículas inorgânicas. Dispersões coloidais anfifílicas 

possuem agrupamentos ou associação de moléculas e possuem propriedades tanto liofílicas 

quanto liofóbicas, formando dispersões tanto em meio aquoso quanto não-aquoso (ALLEN 

JR.,2013).  
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Quadro 1 - Classificação de géis. 

 
Fonte: Adaptado de FERREIRA (2011). 

 

Os géis hidrofílicos têm sido muito usados em produtos cosméticos e como base 

dermatológica, pois apresentam fácil espalhamento, não são gordurosos e podem veicular 

princípios ativos hidrossolúveis e lipossomas (CORREA et al., 2005).  

Os hidrogéis são sistemas avançados de liberação de ativos, capazes de oferecer 

vantagens frente às formas farmacêuticas convencionais, por apresentarem boa 

biocompatibilidade, propriedades mecânicas adequadas e promove a liberação controlada de 

ativos (GEEVER et al., 2008). 

Os hidrogéis são uma classe de polímeros reticulados tridimensionalmente com 

alta capacidade de absorver água ou solventes (intumescimento), sem comprometer a sua 

estrutura, podendo ainda liberar ou manter o solvente em suas redes poliméricas. O processo de 

intumescimento (absorção de solventes) pode ser verificado no Desenho 10. Quando 

intumescidos, adquirem certa elasticidade, mas não se dissolvem (LIMA, K., 2018).  

 

Desenho 10 - Estrutura da rede polimérica de um gel antes e depois do intumescimento por imersão 

em solvente. 

 
                       Fonte: LIMA (2018). 
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Os hidrogéis podem absorver massa em água, podendo chegar a milhares de 

vezes da sua massa inicial. Aqueles que conseguem absorver valores superiores a 100% da sua 

massa seca são denominados superabsorventes (SOHAIL et al., 2014).   

Os hidrogéis de um sistema polimérico obtido com o uso da radiação ionizante 

proporcionam a ausência de iniciadores químicos; esterilização; reticulação a temperaturas 

baixas e ajustes das propriedades do sistema tais como: estrutura molecular do polímero, 

hidrofilicidade, massa molar e sua distribuição, concentração de polímero na solução, dose de 

radiação, taxa de dose e composição da atmosfera (MIRANDA et. al, 2005). 

Esses hidrogéis são excelentes suportes para liberação de droga e 

macromoléculas bioativas, surgindo assim a ideia do sistema de liberação controlada, um 

conceito promissor e deverá substituir as técnicas convencionais do uso de drogas 

(comprimidos, injeções e pulverizações) (OLIVEIRA et al., 2009). Seguindo nesta mesma linha 

de pesquisa e com base em trabalhos da literatura, a proposta deste trabalho foi preparar 

hidrogéis a base de poli(N-vinil-2-pirrolidona). 

 

2.6 POLI (N-VINIL-2-PIRROLIDONA) 

 

A  poli(N-vinil-2-pirrolidona),   cuja   estrutura   química   é   apresentada   no  

Desenho 11, é um polímero formado por cadeias de múltiplos meros de N-vinil-2-pirrolidona. 

Na sua forma desidratada, é um pó levemente amarelado com densidade de 1,2 g/cm³ e com 

temperatura de transição vítrea acima de 110ºC (SANTOS, 2008). Apresenta, como uma das 

suas principais características, alta higroscopicidade (FOLTTMANN; QUADIR, 2008; 

SANTOS, 2008). 

 

Desenho 11 - Estrutura da poli(N-vinil-2-pirrolidona). 

 

 

A polivinilpirrolidona (PVP), também chamada de povidona, é um 

homopolímero de N-vinil-2-pirrolidona obtido por polimerização via radicalar em água ou em 

álcool isopropílico, de natureza higroscópica é compatível com uma ampla faixa de resinas 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Polyvinylpyrrolidon.svg/220px-Polyvinylpyrrolidon.svg.png&imgrefurl=https://pt.wikipedia.org/wiki/Polivinilpirrolidona&docid=tN1tQVvnnJEf6M&tbnid=SE7E8kD5vlxzGM:&vet=10ahUKEwiq9cPKk7ncAhVCkJAKHX-7C_kQMwg6KAAwAA..i&w=220&h=273&bih=770&biw=1536&q=polivinilpirrolidona&ved=0ahUKEwiq9cPKk7ncAhVCkJAKHX-7C_kQMwg6KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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hidrofílicas e hidrofóbicas. É um pó branco amorfo de fluxo livre, solúvel tanto em água quanto 

em solventes orgânicos. A massa molar do PVP é frequentemente relatada por K - valor de 

Fikentscher, derivado da viscosidade de uma solução (PRISACARIU, 2011). A relação entre a 

viscosidade intrínseca, o valor K e o massa molar aproximada para o PVP está apresentada na 

Tabela 1 (GAF, 1990). 

 

Tabela 1 – Relação entre a viscosidade, K e a massa molar para o PVP 

 

Viscosidade em água cSt 

(PVP %) 

Escala de valor K Mn Mw 

7 (20) 13-19 10.000 12.000 

25 (20) 26-34 40.000 55.000 

50 (10) 50-62 220.000 400.000 

400 (10) 80-100 630.000 1.280.000 

7000 (10) 115-125 1.450.000 2.800.000 

Fonte: GAF, 1990. 

 

A polimerização dessa substância foi descoberta por Walter Reppe em 1939 a 

apresentada no seu trabalho “Polymeric N-Vinyl Lactams and Process of Producing Same”, 

com seu polímero sendo utilizado, em soluções salinas, na Segunda Grande Guerra Mundial 

como substituto do plasma sanguíneo, graças a sua capacidade de formar finos filmes quando 

solubilizada em água (KALÁSZ; ANTAL, 2006). 

Este polímero é bastante difundido na tecnologia farmacêutica, em especial, na 

modulação da dissolução de fármacos pouco solúveis em água. Uma das abordagens clássicas 

em termos de aumento da dissolução de fármacos pouco solúveis em água está na maximização 

da estrutura porosa de uma matriz polimérica solúvel em água, como é o caso da PVP. O 

objetivo do recurso é aumentar a superfície de contato do fármaco pouco solúvel em água com 

o meio dissolutor (DORNELAS et al.,2008). 

A PVP, é um polímero biodegradável de caráter anfifílico, os grupos amida e 

carbonila, altamente polares, conferem propriedades hidrofílicas; já os grupos apolares metino 

e metileno conferem propriedades hidrofóbicas, explicando sua solubilidade em diversos 

solventes orgânicos (CAMILO; MANO; FELISBERTI., 2010). 

A irradiação da solução aquosa de PVP resulta na formação de macroradicais 

(na cadeia principal) e radicais hidroxilas formados durante a radiólise do solvente. A 

reticulação é resultante da recombinação mútua de macroradicais formados, e como, resultado 

deste processo há formação de ligações covalentes entre estas moléculas. Se a quantidade destas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282008000200017#tab01
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novas ligações for suficientemente grande, aparece no sistema uma fração gel insolúvel 

(AMARAL, 2009).  

Os estudos sobre a toxicidade do PVP na pele, por utilização tópica, mostraram-

se não irritantes nem causa sensibilização (BARBOSA, 2011). 

 

2.7 ÁGAR 

 

O ágar-ágar se apresenta como um fitocolóide com característica não celulósica, 

pode ser extraído da parede celular de diversos gêneros e espécies de algas marinhas vermelhas, 

as Agarófitas pertencentes à classe Rodophyta (LOPES; LOBO; COSTA., 2005). 

No seu estado natural, a estrutura do ágar-ágar é uma mistura heterogênea de 

dois tipos de polissacarídeos: a agarose, um polímero neutro, e a agaropectina, um polímero 

com carga sulfatada. A agarose é o componente principal das algas marinhas, representando 

cerca de 70% do seu total. A porção destes dois polímeros (agarose e agaropectina) varia de 

acordo com a espécie das algas, com as condições do mar e é diferente em distintas zonas da 

alga (GLYN, PETER, 2009; MILANI, MALEKI, 2012).  

A agarose é um polissacarídeo neutro com uma estrutura linear de unidades 

repetidas do dissacarídeo agarobiose, um dímero constituído por D-galactose e 3,6-anidro-L-

galactose e a agaropectina é um polissacarídeo ácido que contém grupos sulfato, ácido pirúvico 

e ácido D-glucurónico conjugado com agarobiose (ARVIZU- HIGUERA et al., 2007). No 

Desenho 12 está representada a estrutura química do ágar.  

 

Desenho 12 - Estrutura química do ágar 

 

 

 

O ágar é, portanto, uma substância coloidal, porosa, muito transparente, se 

quebra quando seca e carboniza sem se fundir. É solúvel em água quente, insolúvel em água 

fria. Apresenta uma grande capacidade para aumentar de volume e absorver água. Sua 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOsb_Az7rcAhVIEJAKHV2JC6EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.agargel.com.br/agar-tec.html&psig=AOvVaw3LWmHehupqtTkkwilOZspz&ust=1532620791228207
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propriedade de formar gel atóxico ocorre devido aos três átomos de hidrogênio em sua estrutura, 

e limitam a formação de uma hélice na molécula (RAPHAEL, 2010).  

A força do gel do ágar-ágar é influenciada pela concentração, pelo tempo, pelo 

conteúdo de açúcar e pelo pH. O pH é um fator que influencia notavelmente a força do gel, pois 

quanto mais baixo for o pH, menor força terá o gel de ágar-ágar. O conteúdo de açúcar também 

tem um efeito considerável sobre o gel. Quanto maior a concentração de açúcar, mais duro se 

torna o gel de ágar-ágar e menor é a sua coesão (INSUMOS, 2014). Conclui-se, a exposição de 

soluções de ágar-ágar a altas temperaturas e a pH menores que 6,0 por períodos prolongados, 

promove a desnaturação do ágar-ágar e por consequência ocorre a diminuição da força do gel 

(GLYN, PETER, 2009; MILANI, MALEKI, 2012). 

A viscosidade de uma solução de ágar é influenciada e dependente da fonte da 

matéria-prima. A viscosidade a temperaturas acima do seu ponto de gelificação é relativamente 

constante quando o valor de pH varia de 4,5 a 9,0 e não é muito afetada pela idade, ou pela 

força iônica, para a gama de pH de 6,0 a 8,0. Entretanto, iniciada a gelificação, a temperatura 

constante, a viscosidade aumenta com o tempo (SOUSA, 2008). 

A sua estabilidade depende de dois fatores: da hidratação e da carga elétrica. A 

remoção de ambos os fatores resulta na floculação do ágar. Soluções de ágar submetidas a 

temperaturas elevadas por períodos prolongados podem ser degradadas, resultando em um 

decréscimo da força do gel após a diminuição da temperatura e quando este é formado. Este 

efeito de diminuição da força do gel é intensificado com o decréscimo do pH. Logo, a exposição 

de soluções de ágar a altas temperaturas e um pH inferior a 6,0 por períodos prolongados deve 

ser evitada. O ágar na forma seca não está sujeito a contaminação por microrganismos. No 

entanto, soluções e géis de ágar são meios férteis de contaminação por bactérias e fungos, por 

isso devem ser tomadas as devidas precauções para evitar o crescimento de microrganismos 

(AGARGEL, 2009). 

O ágar, conforme os demais polissacarídeos, em solução aquosa, sob a ação da 

radiação ionizante sofrem a ação das principais espécies reativas produzidas pela radiólise da 

água (MIRANDA, 1999). 

A vasta aplicação do ágar-ágar nas indústrias alimentícias, petrolífera, 

farmacêutica, de papel, têxtil, cosmética e na biotecnologia se deve as suas principais 

características e propriedades, como grande capacidade em absorver água, difícil 

degradabilidade por microorganismos e consistência gelatinosa após dissolução em água quente 

(FANI, 2008). 
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Em razão do seu efeito gelificante, o ágar é utilizado em membranas a base de 

PVP. Em pequenas concentrações, o ágar favorece a gelificação da solução proporcionando 

forma física às membranas antes da reticulação do PVP, viabilizando o processo de irradiação 

e esterilização (MAKUUCHI, 2007). 

 

2.8 POLI (ETILENO GLICOL) 

 

O poli (etileno glicol) (PEG) é um polímero, solúvel em água e na maioria dos 

solventes orgânicos, com a fórmula estrutural apresentada no Desenho 13, na qual n é o número 

médio de grupos oxietileno repetidos. O PEG é um composto químico de importância 

significativa para as áreas biomédicas e de biomateriais, pois é biocompatível e de toxicidade 

muito baixa (KONG et al., 2011). 

 

Desenho 13 – Fórmula Estrutural do poli (etileno glicol) 

 
 

O PEG é aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) para uso em 

drogas (parentais, supositórios, pulverizadores nasais), alimentos e cosméticos (HINDS; KIM, 

2002). Por isso, é utilizado amplamente como aditivo (agente emulsificante, umectante, 

lubrificante, plastificante e detergente) em diversos setores (alimentício, farmacêutico, médico, 

odontológico, cosmético, têxtil e industrial (TAKINAMI, 2014). 

O PEG é uma substância atóxica, quimicamente inerte, e apresenta poucos riscos 

ambientais, podendo ser descartado sem tratamento prévio. O PEG é um polímero estável 

quimicamente, sendo considerado inerte tanto em meio ácido como em meio básico. Devido ao 

grande número de oxigênios na cadeia polimérica, o PEG tem grande propensão à formação de 

complexos, podendo inclusive associar-se a eletrólitos em soluções diluídas (TATTINI et al., 

2005). 

O PEG é produzido mundialmente em grandes quantidades e com massas 

molares variadas. Aqueles com massas molares mais baixas a 1.000 g/mol são fornecidos na 

forma de soluções  incolores  estáveis  ou pastas. Os de massas molares elevadas, acima de 
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1.000 g/mol, são encontrados na forma de pó ou flocos brancos. Podem ser estocados à 

temperatura ambiente, embora a 4ºC a ocorrência de oxidação em soluções seja retardada 

(MANSUR, 2012). 

Sob radiação ionizante produz radicais hidroxil e hidrogênio, na presença de 

água e ausência de oxigênio, os quais, atacam aleatoriamente as cadeias de poli (etileno glicol) 

criando radicais nos átomos de carbono vizinhos do oxigênio, como mostra o Esquema 8. 

 

Esquema 8 – Radicais de PEG formados a partir de radiação ionizante 

 

---O – CH2 – CH2 – O – CH – CH2 – O – CH2 – CH2 – O – CH – CH2 --- 

        •                                                      • 
 

            Fonte: MIRANDA (1999). 

 

O PEG exerce o papel de plastificante na membrana hidrofílica à base de PVP, 

proporcionando flexibilidade e extensibilidade, facilitando o manuseio. Segundo a Comissão 

de Nomenclatura da IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), um 

plastificante é uma substância ou material incorporado a outro material (geralmente a um 

plástico ou a um elastômero), que aumenta a sua flexibilidade, trabalhabilidade ou 

extensibilidade e resistência ao impacto pois é uma molécula pequena que afasta as cadeias 

poliméricas diminuindo a sua cristalinidade. O plastificante reduz a viscosidade da substância 

fundida e diminui a sua temperatura de transição de segunda ordem, bem como, o módulo de 

elasticidade (OLIVEIRA, 2008).  

Os plastificantes são moléculas geralmente monoméricas não voláteis, ou 

polímeros de baixa massa molar, devendo ser polares podendo formar ligação de H, líquidos 

em sua maioria, e quando misturadas com polímeros polares formam ligações de hidrogênio, 

posicionam-se entre as ligações intermoleculares e aumentam o espaço entre as ligações 

adjacentes. O resultado desta ação é uma diminuição na resistência das forças intermoleculares, 

ou seja, diminui a força coesiva entre as cadeias poliméricas, decrescendo a resistência 

mecânica e aumentando a flexibilidade. O PEG pode ser considerado um plastificante primário 

ou químico, pois existem forças de atração do PEG com o PVP e PVAl (MIRANDA, 1999). 

Os plastificantes embora reduzerem a temperatura de transição vítrea, além de 

afetar todas as propriedades mecânicas e físicas, não alteram a natureza química das 

macromoléculas. É desejável dos plastificantes, a resistência à luz, a ausência de gosto ou odor 

(CARR, 2007). 
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2.9 PSEUDOBOEMITA 

 

A pseudoboemita é um polímero inorgânico obtido pelo processo sol-gel, 

constituído de uma rede de óxido inorgânico de alta porosidade e pureza, possui semelhanças 

com a estrutura da boemita. A boemita possui a mesma estrutura da lepidocrita (ɤ-FeO-OH). A 

estrutura da pseudoboemita é constituída de duas camadas de octaedros de oxigênio preenchidas 

parcialmente com cátions de Alumínio, sendo ortorrômbica (a=0,36936nm, b=1,2214nm, c= 

0,28679nm). A diferença entre boemita e pseudoboemita é que a célula unitária da 

pseudoboemita é levemente maior comparada a da boemita. Este fato seria devido a 

incorporação da água na estrutura cristalina (KLOPROGGE et al., 2006). 

A pseudoboemita (Desenho 14) é um material sintético com estrutura muito 

próxima ao do mineral boemita. A pseudoboemita e pseudoboemita fibrilar são caracterizáveis 

por difração de raios X e por espalhamento de elétrons utilizando a microscopia eletrônica de 

transmissão (SANTOS; VIEIRA; KAMADA, 2009). 

 

Desenho 14 – Transformações de fase da pseudoboemita 

 
                                 Fonte: Adaptado de MOROZ et al. (2006). 

 

A pseudoboemita, obtida pelo processo sol-gel, pode ser utilizada para a 

obtenção de alumina. A calcinação da pseudoboemita obtida segue a sequência de 

transformações de fase do hidróxido de alumínio, fornecendo as estruturas polimórficas 

da alumina. As seguintes transformações de fase são observadas no Esquema 9 com o 

aumento da temperatura (MUNHOZ JR. et al., 2007). 
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Esquema 9 – Fases da pseudoboemita 

 
Fonte: MUNHOZ JR. et al. (2007). 

 

No sentido estrito da palavra pseudoboemita significa “boemita falsa”, o que não 

é verdade, pois se trata de uma boemita com estrutura cristalina defeituosa ou mal cristalizada 

(ALVES, 2009). A pseudoboemita é constituída por partículas de morfologia típica fibrilar, não 

encontrada na natureza, sendo assim um material sintético (ROCHA, 2013). Ela apresenta 

diferentes comprimentos de fibrilas em função do tempo de envelhecimento empregado. 

Quanto maior o tempo de envelhecimento, maior o comprimento das fibrilas, porém, há um 

tamanho crítico de fibrilas, em que este não aumenta mais em função do tempo (MARCOS, 

2008). 

Estas diferenças de comprimentos podem ser observadas na microscopia de 

transmissão (Micrografias 1 e 2) realizadas por Santos et al. (2009) em um estudo sobre as 

estruturas de aluminas fibrilares de pseudoboemita. 

 

 

Micrografia 1 – Micrografia de transmissão de pseudoboemita envelhecida por 48h. 

 
                                                    Fonte: SANTOS. et al, (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudoboemita ɤAl2O3 δ Al2O3 θ Al2O3 α Al2O3 
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Micrografia 2 – Micrografia de transmissão de pseudoboemita envelhecida por 72h. 

 

                                                   Fonte: SANTOS. et al. (2009). 

 

Diversas técnicas (incluindo precursores nas fases sólida, líquida, vapor e 

plasma) têm sido utilizadas na síntese de pós nanoparticulados (por precipitação química, sol-

gel, atrito mecânico, Physical Vapor Deposition PVD, Chemical Vapor Deposition CVD, 

dentre outras). Entretanto, a síntese mais estudada para o controle de nanoestrutura, é por via 

sol-gel, envolvendo a conversão de um sol em um gel, no qual o controle estequiométrico da 

nanoetrutura pode ser realizada (SCHMIDT, 1994). 

 

2.9.1 Pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel 

 

O processo sol-gel pode ser facilmente reconhecido, pois trata de qualquer rota 

de síntese de materiais onde num determinado momento ocorre uma transição de um sistema 

sol para um sistema gel. O termo sol é empregado para definir uma dispersão de partículas 

coloidais (dimensão entre 1 a 100nm) estável em um fluido, enquanto o termo gel pode ser 

considerado como sendo um sistema formado pela estrutura rígida de partículas coloidais (gel 

coloidal) ou de cadeias poliméricas (gel polimérico) que imobiliza a fase líquida nos seus 

interstícios. Desse modo, os géis coloidais resultam da agregação linear de partículas primárias, 

e só pode ocorrer pela alteração apropriada das condições físico-químicas da suspensão. Por 

outro lado, os géis poliméricos são, geralmente, preparados a partir de soluções onde se 

promovem reações de polimerização. Neste caso a gelatinização ocorre pela interação entre as 

cadeias poliméricas lineares longas apresentadas no Esquema 10 (HIRATSUKA et al., 1995). 
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Esquema 10 – Transição sol-gel: (a) formação de gel particulado; 

(b) formação de gel polimérico 

 

                       Fonte: HIRATSUKA et al., (1995). 

 

Nesse processo é obtido uma considerável homogeneidade de óxidos de metais 

em escala atômica (ALMEIDA FILHO; RIELLA, 1999). 

A formação do gel é realizada a temperaturas baixas, e sob condições 

apropriadas, dando origem a um gel úmido, e, após etapas de envelhecimento, secagem e 

densificação, forma um produto sólido final (RING, 1996). 

A pseudoboemita, obtida pelo processo sol-gel, pode ser utilizada para a 

obtenção de alumina. A calcinação do gel de pseudoboemita obtido pelo processo sol-gel segue 

a sequência de transformações de fase do hidróxido de alumínio, fornecendo as estruturas 

polimórficas da alumina (MACEDO et al., 2006). 

Uma característica importante do processo sol-gel é a obtenção de materiais com 

as características e propriedades pré-planejadas, dada a possibilidade de controle de todas as 

etapas, desde o precursor molecular até o produto final. É possível realizar o controle da 

estequiometria, de porosidade, de estrutura cristalina e do tamanho das partículas, que são 

fatores influenciadores nas suas propriedades de forma e área superficial (MUNHOZ JÚNIOR 

et al., 2010). 
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Diante das diversas propriedades apresentadas pelas aluminas, o campo de 

aplicação desses materiais tem se estendido para os mais diversos setores industriais e 

tecnológicos. Essas pesquisas estão cada vez mais voltadas para o desenvolvimento e aplicações 

(NASCIMENTO, 2018). 

A produção da pseudoboemita pelo processo sol-gel, é possível por várias rotas 

distintas, tendo como precursores inorgânicos: o cloreto de alumínio (AlCl3), o nitrato de 

alumínio (Al(NO3)3). Ambos são utilizados na forma de soluções aquosas, em mistura com o 

hidróxido de amônio (NH4OH). Outra rota de produção deste material consiste na precipitação 

em ácido acético de uma solução de pó de alumínio em água (SANTOS et al., 2009).  

O processo sol-gel para a obtenção da pseudoboemita, mais estudado pela 

literatura, utiliza o nitrato de alumínio (Al(NO3)3). A pseudoboemita obtida pelo processo sol-

gel vem sendo estudada pelo grupo de Engenharia de Materiais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – UPM desde 2006, sendo aplicada para obtenção de nanocompósitos poliméricos. 

 

2.10 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS 

 

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada envolve uma abordagem 

científica multidisciplinar, representando atualmente uma das principais áreas das ciências 

biológicas. Estes sistemas são desenvolvidos para permitir que o fármaco seja liberado de forma 

controlada e/ou sustentada e possa atingir níveis terapêuticos no alvo biológico, evitando 

possíveis reações tóxicas inerentes ao princípio ativo (FERREIRA, 2012). 

Segundo Terence (2002), um sistema de liberação “ideal” deve proporcionar a 

liberação do fármaco exclusivamente no seu sítio de ação biológica e deve ser capaz de modular 

o intervalo de administração, a velocidade de liberação e a duração do efeito.  

As vantagens são: liberação progressiva e controlada com maior eficácia, 

diminuição da toxicidade, aumento do tempo de permanência, direcionamento dos ativos à 

sítios específicos, necessidade de menos doses, economia, evita a instabilidade e decomposição 

do fármaco, e podendo incorporar substâncias hidrofílicas e lipolifílicas (TERENCE, 2002).  

O Gráfico 3 apresenta a concentração do fármaco, onde pode ser evidenciado a 

necessidade de controlar a liberação da droga para manter a concentração plasmática do agente 

ativo fora dos níveis tóxicos e ineficazes (MALAQUIAS, 2014). 

A representação mostra a liberação controlada do agente ativo que permanece 

com uma concentração eficaz durante um período maior, de forma controlada e constante. 
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Gráfico 3 - Concentração do fármaco por intervalo de tempo 

      Fonte: MALAQUIAS (2014). 

 

Entende-se por nanocarreador, a nanoestrutura associada ou envolta a uma 

substância ativa, capaz de transportá-la e direcioná-la para um alvo específico de determinado 

sistema no qual deve interagir (CERIZE, 2012; VILLANOVA et al., 2010).  

Existem diferentes tipos de carreadores nanoestruturados, como, as 

nanopartículas lipídicas (BEY-OULD SI SAID et al., 2016), nanopartículas poliméricas 

(OZTURK et al., 2010; SOUTO; SEVERINO; SANTANA, 2012; YEGIN et al., 2015), os 

lipossomas (CHORILLI et al., 2004; BRANDELLI, 2012; LASIC et al., 1991), nanoemulsão 

(ANTON et al., 2007; BOVI, 2015) entre outros, os quais vem sendo pesquisados como 

nanocarreadores de diferentes princípios ativos para diferentes finalidades e aplicações. O 

Desenho 15 apresenta alguns exemplos de nanocarreadores. 

 

Desenho 15 – Exemplos de nanocarreadores mais utilizados 

 

 

 

Nanopartículas 

Poliméricas 

 

 

 

Lipossomas 

 

 

 

Dendrímeros 

 

 

 

Nanotubos de 

carbono 

Fonte: Adaptado de SCHAFFAZICK et al. (2003). 

Tempo 
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Os principais materiais utilizados para nanosistemas carreadores visa a 

distribuição de fármacos no organismo. Estes carreadores podem proteger o princípio ativo da 

degradação e inativação; melhoram a biodisponibilidade por aumento da penetração celular e 

proporcionam a liberação do fármaco no sítio de ação desejado, eliminando ou minimizando os 

efeitos colaterais da terapêutica convencional (PIMENTEL et al., 2007). 

Os nanosistemas são utilizados em produtos farmacêuticos, nutracêuticos 

(“Nutraceuticals”) e cosmecêuticos (“Cosmeceuticals”) (SANTANA, 2008).  

A produção de nanosistemas com atividade biológica utilizando os materiais 

cerâmicos tem sido muito estudada (SOARES, 2003). 

 

2.10.1 Emulsões 

 

A forma cosmética predominantemente de escolha para o desenvolvimento de 

produtos cosméticos hidratantes são as emulsões. São sistemas em que uma fase contém 

gotículas dispersas em outra na qual se usa uma energia, mecânica e química, para reduzir a 

tensão superficial (RAWLINGS; CANESTRARI; DOBKOPWSHI, 2004).  

Essa forma propicia a veiculação de ativos hidratantes hidro e lipofílicos e as 

duas fases imiscíveis são estabilizadas por um emulsificante. É frequente, o desenvolvimento 

de emulsões utilizando a tecnologia de emulsificação polimérica, na qual o polímero é 

empregado com emulsificante ou co-emulsificante (RODRIGUES, 2016). 

Uma emulsão tem sempre uma fase aquosa e outra oleosa, podendo uma ou 

outra, representar a sua fase externa, dando origem a emulsões óleo em água (O/A) ou água em 

óleo (A/O) representada no Esquema 11 (LIMA et al., 2008; BRASIL, 2010).  

 

 

Esquema 11 - Emulsão a) água em óleo (A/O) e b) óleo em água (O/A). 

 

                               Fonte: OLIVEIRA; PAOLA; MATOS (2004). 
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As emulsões, por serem formulações opacas, dificultam a passagem de radiação, 

podendo ser consideradas mais efetivas do que as formulações translúcidas, como os géis, na 

preservação de ativos facilmente degradáveis (SALVADOR; OSHIRO JUNIOR; CHIARI-

ANDRÉO, 2016. 

 

2.10.2 Géis 

 

Os géis são sistemas semissólidos formados por dois componentes, ricos em 

líquidos. Sua principal característica é sua estrutura contínua, que lhes confere propriedades 

semelhantes às dos sólidos. Em um gel polar típico, um polímero natural ou sintético forma 

uma matriz tridimensional por meio do líquido hidrofílico conforme Esquema 12 (FAVERO, 

2017; CARVALHO et al.,2016).  

 

Esquema 12 - Representação da estrutura tridimensional dos géis hidrofílicos. 

 

                          Fonte: CARVALHO et al. (2016). 

 

São destinados geralmente para uso externo, com indicação para administração 

de ativos em peles mistas, oleosas e acnéicas.  Usualmente, uma substância coloidal possui suas 

partículas têm entre 1nm e 0,5µm (MIURA, 2012).  

De modo geral, os géis têm ação epidérmica, pois apresentam baixo poder de 

penetração na pele. Assim, são mais adequados para tratamentos superficiais dos tecidos. 

Entretanto, já foram descritos na literatura inúmeros exemplos de formulações em gel 
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empregadas como veículos para permeação cutânea, os chamados géis transdérmicos 

(FERREIRA, 2011). Alguns exemplos de agentes utilizados para aumentar a permeação 

cutânea são: tensoativos, dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilacetamida, dimetilformamida, 

álcool, acetona, propilenoglicol e polietilenoglicol (ALLEN JUNIOR; POPOVICH; ANSEL, 

2013).  

 

2.11 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS E NANOEMULSÕES 

 

As nanoemulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, não podem ser 

formados espontaneamente e necessitam de energia de formação do sistema. Podem ser 

formadas por processos de alta energia de emulsificação (dispersão) com o uso da energia 

mecânica, ou mecanismos de baixa energia de emulsificação (condensação) fazendo uso da 

energia química armazenada no sistema. Nos métodos de alta energia de emulsificação esta é 

alcançada por meio de homogeneizadores de alta pressão ou geradores de ultrassom, para 

promover o cisalhamento capaz de deformar a partícula (PEREIRA, 2011; MC CLEMENTS; 

RAO, 2011), conforme apresentado no Desenho 16. 

 

Desenho 16 – Homogeneizador de Alta Pressão. 

 
                                           Fonte: MC CLEMENTS; RAO (2011). 

 

Normalmente, nos processos de nanoemulsificação por alta energia ocorre 

primeiramente a mistura das fases oleosa e aquosa, resultando numa emulsão grosseira com 

tamanho de gotícula grande e, posteriormente, após esta emulsão grosseira é forçada a passar 

por um sistema com introdução de forças de cisalhamento; a qual irá reduzir o tamanho médio 

da gota (MC CLEMENTS; RAO, 2011). 

São preparadas por uma variedade de lipídeos e são estabilizadas por tensoativos 

biocompatíveis, podendo ser aniônicos, catiônicos ou não iônicos. O Esquema 13 apresenta o 

processo de formação das nanoemulsões WONG et al. (2007).  
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Esquema 13 – Processo de formação das nanoemulsões. 

 
                                         Fonte: WONG et al. (2007). 

 

Vários fatores podem influenciar a obtenção de partículas em diferentes 

diâmetros tais como: concentração de fármaco e polímeros, quantidade de tensoativo, 

concentração de óleo na fase orgânica e velocidade de difusão da fase orgânica na aquosa 

(FERREIRA, 2011).  

Segundo Capek (2004), os sistemas de nanoemulsões são importantes para a 

formulação de produtos cosméticos da pele e produtos para saúde por apresentarem as seguintes 

características:  

- Tamanho da partícula (apresentam tamanho muito reduzido, entre 20 a 500nm) 

o que causa redução da força gravitacional e, consequentemente, o vencimento desta força pelo 

movimento browniano, indicando que não ocorrerão processos de cremagem ou sedimentação; 

- Evitam a floculação mantendo o sistema disperso; 

- Evitam o processo de coalescência: a espessura da película evita qualquer 

ruptura ou espessamento do filme entre as partículas; 

- Permitem a deposição uniforme nos substratos; 

- Formam sistemas de liberação - sistemas encapsulados para veicular compostos 

lipofílicos; baixa concentração de tensoativos (5,0 a 10%) - ao contrário das microemulsões, 

não necessitam de alta concentração de tensoativos;  

- Aspecto sensorial - apresentam transparência ou fluidez, características muito 

valorizadas em produtos cosméticos;  
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- Apresentam baixa tensão superficial - aumentam a molhabilidade, 

espalhabilidade e penetração (THADROS; KESSELL, 2004).  

O fármaco ou óleo pode ser encontrado no núcleo na parede lipídica ou disperso 

homogeneamente na matriz lipídica, conforme apresentado no Esquema 14 (PORTO, 2015). 

Podem ocorrer também, situações em que o fármaco fica aderido na superfície da partícula 

(SANTOS, 2010). 

 

Esquema 14 – Nanocápsulas e nanoesferas poliméricas: a) fármaco dissolvido no núcleo oleoso das 

nanocápsulas; b) fármaco adsorvido à parede polimérica das nanocápsulas; c) fármaco retido na matriz 

polimérica das nanoesferas; d) fármaco adsorvido ou dispers o molecularmente na matriz polimérica 

das nanoesferas. 

 
Fonte: PORTO (2015). 

 

Na literatura científica são encontradas algumas formas de síntese de 

nanopartículas dentre as quais destacam-se: sonificação, coprecipitação química, o método sol-

gel, a síntese assistida por micro-ondas (SULEIMAN et al., 2013). 

A técnica de coprecipitação química se destaca pela simplicidade, rapidez, 

controle do tamanho das partículas e consiste basicamente numa reação entre o precursor e o 

mineralizante (uma base), sob aquecimento e agitação. Trata-se de uma mistura de sais em 

ambiente aquoso seguido de precipitação de um hidróxido, esse método consiste em dois 

processos: a nucleação (formação de centros cristalização) e o crescimento subsequente das 

partículas. Quando a nucleação predomina, o resultado é a formação de um número grande de 

partículas pequenas (CRUZ et al., 2014). 

As emulsões podem ser classificadas em função da polaridade da fase dispersa 

no meio dispersante ou da concentração da fase dispersa no sistema. De acordo com a 

polaridade as emulsões podem ser de um líquido não polar em um líquido polar, emulsão óleo 
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em água (O/A), sendo classificadas como de primeira ordem, ou inversas; ou ainda podem ser 

de um líquido polar em um líquido não polar, emulsão água em óleo (A/O), sendo conhecidas 

como emulsões de segunda ordem, representada no Esquema 15 (RONCHI, 2014; OLIVEIRA, 

2003). 

 

Esquema 15 – Emulsões água em óleo e óleo em água

 
Fonte: OLIVEIRA, 2003. 

 

Além da fase contínua e da fase dispersa, existe um terceiro componente 

designado de agente emulsivo, o qual contribui para tornar a emulsão mais estável, pois se 

interpõem entre a fase dispersa e a contínua, retardando assim a sua separação, cosntitui a 

interface. Desta forma, trata-se de sistemas termodinamicamente instáveis sendo necessário um 

considerável aporte de energia para obtê-las, geralmente energia mecânica (SALAGER, 1990). 

Os processos de alta energia muitas vezes são desfavoráveis para aplicações 

industriais, por necessitar de equipamentos caros e custos elevados para funcionamento; ou 

ainda por utilizarem alta força de cisalhamento, podem romper as gotículas, o que as tornam 

inviáveis para encapsulamento de um bioativo (YANG et al., 2012). 

Os métodos de baixa energia de emulsificação exploram a transição de fases que 

ocorre durante o processo de emulsificação. A emulsificação pode ocorrer à temperatura 

constante, variando a composição (PIC), ou então se mantendo constante a composição e 

variando a temperatura do sistema (PIT). O método de temperatura de inversão de fases (PIT) 

está baseado na mudança de solubilidade dos tensoativos não iônicos com a mudança de 

temperatura. Um tensoativo hidrofílico em baixas temperaturas torna-se lipofílico e com o 

aumento desidrata a cadeia. A molécula de tensoativo, em baixas temperaturas, possui uma 

curvatura positiva formando emulsões O/A; enquanto em altas temperaturas, a curvatura é 
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negativa formando emulsões A/O. Quando o valor da temperatura for o equilíbrio hidrofílico-

lipofílico, a curvatura é igual a zero, favorecendo a emulsão espontânea e instável, porém não 

é ideal para larga escala (PEREIRA, 2011). 

As nanoemulsões possuem características importantes para o cosmético como: 

formação de um sistema de liberação de ativos, estabilidade, alto poder de permeação, 

hidratação da pele, um aspecto sensorial extremamente agradável e uma quantidade de 

tensoativos, na faixa de 5 a 10% (THADROS et al., 2004). 

 

2.12 NANOCÁPSULAS 

 

Em se tratando de produtos cosméticos, a substância ativa, ao invés de ser 

adicionada diretamente no veículo cosmético, ou seja, na forma livre, é encapsulada em 

vesículas nanométricas – as nanocápsulas (SCHMALTZ; SANTOS; GUTERRES, 2005). 

Como pode ser observado no esquema de material encapsulado em nanopartículas de cerâmica 

no Esquema 16. 

 

Esquema 16 - Material encapsulado em nanopartículas cerâmicas. 

                                                              Fonte: ANSTO (2007). 

 

Estas vesículas proporcionam um modo diferente de carrear e distribuir as 

substâncias ativas, oferecendo vantagens: 1) protegem o ativo da degradação por diminuir seu 

contato com o restante da formulação, 2) proporcionam uma maior performance da substância 

ativa na pele por permitirem uma liberação gradual da substância, concomitantemente com o 

aumento do tempo de contato com a pele, evitando possíveis irritações locais que poderiam 

ocorrer, se o ativo estivesse livre, isto é, se todo ele estivesse disponível para agir, de uma só 

vez (CUA et al., 1990; KUMAR, 2000; LBOUTONNE et al., 2002; JIMÉNEZ et al., 2004). 

São estruturas coloidais constituídas por vesículas de um fino invólucro de 

polímero biodegradável e uma cavidade central com núcleo oleoso, no qual a substância ativa 
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encontra-se dissolvida, sendo, por isso, considerado um sistema reservatório, o qual apresenta 

diâmetro submicrométrico, variando entre 10 a 1000nm. O componente ativo pode estar 

dissolvido na cavidade central oleosa ou pode se adsorver à parede polimérica. Também, é 

possível desenvolver nanocápsulas lipofílicas contendo um núcleo aquoso, como demonstraram 

LAMBERT et al. (2000), utilizando poliisobutilcianoacrilato, o que aumenta o número de 

substâncias que podem ser carreadas. Por outro lado, há várias pesquisas voltadas para a 

preparação de nanopartículas utilizando polímeros hidrofílicos, como a quitosana (KUMAR, 

2000). 

Desta forma, na área cosmética as nanocápsulas despertaram um grande 

interesse, por parte de fabricantes, como uma nova opção para a obtenção de melhores 

resultados de seus produtos. 

 

2.13 ATIVOS COSMÉTICOS 

 

Os avanços na área cosmetológica, realizados pelas empresas de ponta do setor 

de cosméticos é uma área em franca expansão com fins dos mais lucrativos. Um dos marcos 

fundamentais para a indústria cosmética está centralizado em pesquisas de sistemas para 

incorporação de ativos cosméticos (MAGDASSI, 1997). 

A evolução da tecnologia tem permitido a produção de formulações cosméticas 

mais eficazes e estáveis, solucionando problemas estéticos pela diversificação na possibilidade 

de escolha dos produtos, desde os tradicionais hidratantes, os autobronzeadores, antirrugas, e 

os recentes produtos para tratamentos direcionados à prevenção da celulite, estrias, gordura 

localizada e outros (SOUZA, I., 2015). 

Os principais ativos anti-idades são os antioxidantes e os fotoprotetores. Pode-

se citar o ácido hialurônico, o ácido mandélico, a vitamina C, os peptídeos, o ácido retinóico, o 

ácido glicólico dentre outras. Esta pesquisa limita-se ao ácido hialurônico e ao ácido mandélico. 

 

2.13.1 Ácido Hialurônico 

 

O ácido hialurônico existe naturalmente em todos os organismos vivos e é um 

componente dos espaços entre as células nos tecidos do corpo (espaço extracelular). 

Aproximadamente 56% da concentração do ácido hialurônico no corpo é encontrado na derme. 
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Com o envelhecimento, a quantidade de ácido hialurônico na pele é menor e há o aparecimento 

das rugas (BAUMANN, 2005; MONTEIRO, 2011).  

O ácido hialurônico (AH) é um polissacarídeo linear de alta massa molar que 

pertencente à família dos glicosaminoglicanos e é composto por unidades dissacarídicas 

polianiônicas de ácido D-glicurônico (GlcUA) e N-acetilglicosamina (GlcNAc) (FIGUEREDO 

et al.; 2010) conforme apresentado no Desenho 17. 

 

Desenho 17 – Estrutura química do Ácido Hialurônico 

 

 
                                                 Fonte: FIGUEREDO et al. (2010). 

 

O número de produtos cosméticos incluindo o AH na sua formulação tem a 

aumentado, devido à natureza viscoelástica única desta substância, além de ser extremamente 

bem tolerado. Isso significa um risco muito reduzido ou quase inexistente de efeitos adversos. 

A molécula de AH não é imunogênica, biocompatível e está relacionada com o fato da sua 

estrutura molecular ser semelhante entre espécies distintas, além de resultar em características 

biodegradáveis (OLIVEIRA, 2009). 

O ácido hialurônico apresenta uma capacidade de absorver mais de 1.000 vezes 

a sua massa em água, tem efeito antioxidante, porque funciona como agente sequestrante de 

radicais livres, o que aumenta a proteção da pele em relação à radiação UV e contribui para 

aumentar a capacidade de reparação tecidular (TEZEL; FREDRICKSON, 2008). 

O AH é adicionado aos cosméticos, com as seguintes finalidades: como 

antioxidantes estimuladores da renovação celular na síntese de colágeno e elastina; promovedor 

da hidratação, com o objetivo de manter a pele jovial (SCOOTTI, 2003). 

 

2.13.2 Ácido Mandélico 

 

O ácido mandélico, derivado da hidrólise do extrato de amêndoas amargas, é 

considerado um alfa hidroxiácido (AHA) de maior massa molecular (152,1473 g. mol-1) e sua 

fórmula está apresentada no Desenho 18. Seu mecanismo de ação é lento, atua no bloqueio da 
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síntese da melanina e na melanina já depositada na superfície da epiderme, promovendo uma 

eficaz remoção dos pigmentos hipercrômicos (BORGES, 2006). 

 

Desenho 18 – Estrutura química do Ácido Mandélico 

 
                                                         Fonte: BORGES (2006) 

 

Os peelings realizados a base de ácido mandélico, promovem a renovação da 

epiderme, provocando leve descamação, discreta ardência e rubor, agindo na retirada de 

manchas superficiais, auxiliando a pele proveniente do envelhecimento cutâneo. O ácido 

mandélico é um produto seguro para todos os tipos de pele, mais específico para fototipos 

elevados (PIMENTEL, 2008).  

Na concentração de 20% e em pH 2 a 3, o ácido mandélico atinge um peeling de 

ação superficial a mediana, podendo ser aplicado em qualquer tipo de pele, com aplicações 

semanais e no mínimo quatro aplicações. As contraindicações são: gestantes, lactantes, lesões 

de pele, sensibilidade ao ácido, eritema solar, uso de cera depilatória, uso de isotretinoína, pele 

bronzeada, diabetes não controlada e herpes ativa (BORGES, 2006). 

 

2.14 HISTÓRICO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

A ciência da utilização dos óleos essenciais vem de milhares de anos atrás, antes 

dos tempos do Egito Antigo. Na verdade, a Índia há 6.000 mil anos mantém a prática da 

Aromaterapia sem interrupção até os dias de hoje, e a China, onde esta ciência provavelmente 

surgiu, há mais tempo ainda (FERREIRA, 2015).  

Ao descobrir o fogo, o homem, ao queimar resinas e arbustos, percebeu que esses 

materiais exalavam um forte aroma, e os alquimistas perceberam que mesmo quando plantas 

aromáticas haviam sido retiradas do local, sentiam seu aroma (JAKIEMIU, 2008). 
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Os óleos essenciais são frações oleosas obtidas por destilação por arraste de 

vapor de diversas plantas. Essas frações concentram e evidenciam os diferentes odores das 

plantas. Quimicamente são complexos naturais de moléculas voláteis (SOUZA, V., 2013).  

 

2.14.1 Óleos Essenciais 

 

Segundo a Resolução – RDC nº 2, de 15 de janeiro de 2007, óleos essenciais são 

produtos voláteis de origem vegetal, obtidos por processo físico (destilação por arraste com 

vapor de água, destilação a pressão reduzida ou outro método adequado). Podem se apresentar 

isoladamente ou misturados entre si, retificados, desterpenados ou concentrados.  

Entende-se por retificados, os produtos que tenham sido submetidos a um 

processo de destilação fracionada para concentrar determinados componentes; por 

concentrados, os que tenham sido parcialmente desterpenados; por desterpenados, aqueles dos 

quais tenha sido retirada a quase totalidade dos terpenos (BRASIL, 2007).  

Os óleos essenciais são líquidos oleosos em temperatura ambiente de aroma 

agradável e podem ser aplicados tanto pela via olfativa quanto pela cutânea (AMARAL, 2015). 

São materiais ativos extraídos das plantas (raízes, caules, cascas, folhas, flores e frutos) e em 

alguns casos de animais. Apresentam aroma e, muitas vezes, sabor agradável e distinto, 

tornando-os muito utilizados por indústrias aromatizantes e de perfume (CALO et. al, 2015).  

Os óleos essenciais são constituídos por uma mistura de substâncias envolvendo 

álcoois, terpenos, compostos nitrogenados e oxigenados; e possuem atividade biocida 

(bactericida, antiviral, fungicida) comprovada (SANTOS, 2016).  

Devido à comprovação de suas propriedades antissépticas, os óleos essenciais 

são usados como: conservantes de alimentos. Neste caso, sua aplicação pode ser na forma de 

filmes comestíveis, na área farmacêutica: encapsulados em pomadas; cremes; xaropes; 

supositórios; aerossóis e sprays e, inclusive, na área médica em tratamentos de doenças 

infecciosas e quimioterapia (PIRES, 2016). 

Os óleos essenciais são misturas complexas de baixa massa molar, no entanto, 

há alguns fatores determinantes para a sua composição química, dependendo da sazonalidade, 

fase de desenvolvimento da planta, secagem pós-colheita, localização geográfica, 

características do solo, partes da planta, métodos de extração e tempo de extração, entre outros 

(RAVINDRA; KULKARNI, 2015). 
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A constituição dos óleos essenciais varia desde hidrocarbonetos terpênicos, 

álcoois simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, 

furanos, ácidos orgânicos, lactonas e compostos com enxofre. Na mistura, tais compostos estão 

presentes em diferentes concentrações, normalmente variando de acordo com as características 

de cada planta (SIMÕES; SPITZER, 2003).  

Os óleos essenciais apresentam uma composição complexa, em alguns casos 

chegam a conter mais de 100 componentes, sendo poucos os que possuem algum componente 

dominante. Cada componente tem suas características e funções no óleo sendo responsáveis 

pelo aroma e sabor, podendo atuar de forma combinada ou anulando um ao outro (RAUT; 

KARUPPAYIL, 2014). 

Os componentes químicos presentes nos óleos podem ser assim classificados em 

terpenos (hidrocarbonetos), derivados oxigenados dos hidrocarbonetos (alcoóis, aldeídos, 

cetonas, ácidos, ésteres, entre outros; responsáveis pelos sabores e aromas) e compostos 

aromáticos (benzenos) (PIRES, 2016). 

 

2.14.1.1 Óleo Essencial de Palmarosa (Cymbopogon martini) 

 

A planta Cymbopogon martini, mais conhecida como palmarosa, é uma planta 

perene nativa da Índia, pertencente à família Poaceae. A maioria das espécies pertencentes a 

este gênero possui óleo essencial com características aromáticas, tendo importância comercial 

nas indústrias de cosméticos, perfumaria e em aplicações farmacêuticas (ROSA et. al, 2010). 

A palmarosa é uma planta estolonífera formando densas e compactas touceiras, 

podendo atingir até 2 metros de altura, possui raízes fasciculadas, abundantes, alongadas e de 

coloração pardo-escuras (Fotografia 2). Os colmos são alongados, finos, numerosos, semi-

eretos e de cor verde clara. Suas folhas são estreitas e possuem ápice agudo. Apresentam flores 

reunidas em espiguetas terminais de aspecto piramidal. É uma planta resistente à seca, apresenta 

certa tolerância a condições de salinidade, no entanto, é sensível a geadas, a umidades e baixas 

temperaturas (PATNAIK; DEBATA, 1997). 
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Fotografia 2 – Palmarosa 

 
          Fonte: Acervo da autora. 

 

O óleo essencial de palmarosa (Fotografia 3) é rico em geraniol (70-90%), tendo 

como principais compostos químicos o geraniol (70-90%), o β-ocimeno, linalol, geranil acetato 

e β- cariofileno dependendo do material botânico e do método de extração do óleo essencial 

conforme apresentado no Esquema 17 (KHANUJA et al., 2005; PEREIRA, 2017).  

 

Fotografia 3 – Óleo Essencial de Palmarosa 

 

 
                                                      Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKiJTxnL7cAhXHiZAKHbvrCtQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.earthwiseoils.com/pure-essential-oils/palmarosa-pure-essential-oil&psig=AOvVaw1t9LSc4_GnBxUicaPsLaT6&ust=1532744610808386
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Esquema 17 – Composição do óleo essencial de Palmarosa 

 

 

Geraniol 

 

 

 

 

 

β-ocimeno 

 

 

linalol 

 

geranil acetato 

 

β- cariofileno 

                    Fonte: PEREIRA (2017). 

 

O geraniol, principal constituinte químico do óleo essencial de palmarosa, é o 

mesmo componente do óleo essencial de rosa e DE gerânio que fornece o aroma característico 

da rosa (AMARAL, 2015). Apresenta ações como antifugicida, antioxidante, anti-inflamatória, 

antimicrobiana, com baixa toxicidade para os mamíferos. É um monoterpeno e possui um odor 

agradável (PEREIRA, 2017). 
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2.14.2 Óleo Vegetal de Rosa Mosqueta 

 

A Rosa Mosqueta (Rosa aff. rubiginosa) pertence ao gênero Rosa, da família 

Rosaceae (Fotografia 4). Originária da área do Mediterrâneo e da Europa Central, foi trazida 

para a América do Sul pelos colonizadores espanhóis (SANTOS et. al, 2009). 

 

Fotografia 4 – Rosa Mosqueta 

 
    Fonte: Acervo da autora 

 

Os métodos mais eficientes para a extração do óleo de Rosa Mosqueta é a partir 

das sementes, utilizando altas pressões de CO2 e compressão, aproveitando ao máximo os 

compostos químicos contidos em suas sementes. Por esse método, encontram-se altas 

porcentagens de ácidos graxos poli-insaturados: 44% de linoléico e 36% de alfalinoléico 

(EGGERS; AMBROGI; SCHNITZLER, 2000).  

Em outros métodos de extração do óleo de Rosa Mosqueta, encontra-se uma 

associação interessante de ácidos graxos insaturados (ácido oleico e linoléico) conforme 

apresentado no Esquema 18 (SZENTMIHÁLYI et al., 2002). 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiayM2Inb7cAhWJfZAKHeSEDlsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g681282-d6591769-i252236210-Fabrica_de_Dulces_Cabana_Mico-El_Bolson_Province_of_Rio_Negro_Patagonia.html&psig=AOvVaw0cyDBn9bgnV44O6D4vj_jp&ust=1532744686063705
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Esquema 18 – Composição do óleo vegetal de Rosa Mosqueta 

 

 

ácido oléico 

 

 

ácido linoléico 

        Fonte: SZENTMIHÁLYI et al. (2002). 

 

O óleo vegetal de rosa mosqueta (Fotografia 5) é empregado como anti-

inflamatório, cicatrizante, antienvelhecimento, suavizando as rugas de expressão (SANTOS et. 

al, 2009). 

 

Fotografia 5 – Óleo vegetal de Rosa Mosqueta 

 
                                                          Fonte: Acervo da autora 

 

2.15 TENSOATIVOS 

 

Os tensoativos são um grupo de moléculas que apresentam, na mesma estrutura, 

uma porção hidrofílica e uma hidrofóbica (uma cauda apolar ligada a uma cabeça polar). Por 

apresentar duas regiões com afinidades distintas são consideradas moléculas anfifílicas 

(SILVA, 2008). Em relação ao caráter iônico de sua porção polar, os tensoativos são 

classificados em aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não-iônicos conforme apresentado no 

Desenho 19. 
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Desenho 19 – Representação dos tipos de tensoativos 

 

                         Fonte: SILVA (2008). 

 

De modo geral, os tensoativos são utilizados em todos os sistemas dispersos 

empregados em formulações cosméticas, tais como suspensões, emulsões, géis, aerosóis, entre 

outros (RHEIN et al., 2007). 

Apesar dos tensoativos de origem natural serem preferidos aos sintéticos, por 

apresentarem resultados adequados de emulsificação, agentes emulsificantes auxiliares têm 

sido empregados para conferir maior estabilidade a emulsão (BRUXEL et al., 2012). 

Os tensoativos não iônicos, por não possuírem carga verdadeira, formam 

gotículas que não apresentam dupla camada elétrica e a estabilização das emulsões ocorre pelo 

impedimento estérico de suas moléculas com partes polares, geralmente, longas (SONEVILLE-

AUBRU et al., 2004).  

Os tensoativos não iônicos do grupo dos poloxâmeros e polioxietileno-

sorbitanos (Tweens) tem se mostrado promissores, pois levam a formação de filmes mistos 

compactos, conferindo maior estabilidade à formulação (WANG; CUI; TANG, 2009). 

Os polissorbatos possuem a ação neutralizante dos conservantes sendo um dos 

fatores para provar a eficácia da análise microbiológica (VASCONCELOS; MEDEIROS; 

NASCIMENTO, 2015). 

Os tensoativos Tween em altas concentrações podem aumentar a atividade 

antibacteriana produzindo resultados falso-positivos ou reduzir a bio-atividade do óleo, esse 

último efeito é, possivelmente, causado pela formação de micelas dificultando o contato direto 

do óleo com os microrganismos. Para minimizar esses efeitos, alguns autores propuseram que 

os emulsificantes Tween 20, Tween 80 e outros, sejam utilizados em concentrações com 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868603001465#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868603001465#!
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variação entre 0.5 a 20% em solução com óleo. Para o Tween 80 especificamente, preconiza-se 

a concentração específica de 0,02% a fim de padronizar o método de diluição para a 

determinação da concentração inibitória mínima, estando os valores desta relacionados ao 

agente emulsificador usado (NASCIMENT0 et al., 2007). 

 

2.16 VIA TRANSDÉRMICA E FATORES FISIOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM A 

ABSORÇÃO DE FÁRMACOS 

 

A utilização da via transdérmica oferece vantagens em diversas circunstâncias 

quando comparada às outras vias de administração. O metabolismo de primeira passagem 

hepática, comum para fármacos administrados pela via oral, é o responsável por diminuir a 

biodisponibilidade e degradar diversos fármacos. Essa via não sofre esse efeito. Além disso, 

alguns efeitos indesejáveis no estômago, administrados pela via oral, podem gerar efeitos 

secundários, como náuseas, dispepsia, diarreia, constipação, ulceração e sangramento na 

mucosa, o que não ocorre pela via transdérmica (JALÓN et al., 2000; BORTOLON et al., 

2008). Ademais, a via transdérmica oferece vantagem sobre a via intravenosa e intramuscular 

por ser indolor e não invasiva, aumentando a adesão do paciente à terapia (SWART et al., 2005; 

OZGÜNEY et al., 2006; BADRAN; KUNTSCHE; FAHR, 2009). 

A permeação de substâncias na pele depende, principalmente, de suas 

propriedades físico-químicas, do seu comportamento quando colocado em um sistema 

farmacêutico apropriado e, finalmente, da pele (CHORILLI et al., 2007). Em razão disso, cada 

combinação fármaco/forma farmacêutica deve ser examinada individualmente com rigoroso 

critério de avaliação na etapa que precede o desenvolvimento farmacotécnico (etapa de pré-

formulação) para, somente após isso, realizar os estudos de permeação cutânea e eficácia 

(SILVA, J.,2008). 

A absorção de fármacos na pele é afetada por vários fatores, tais como espessura, 

temperatura, grau de hidratação, limpeza da pele, fluxo sanguíneo, concentração de lipídios, 

número de folículos pilosos, função das glândulas sudoríparas, raça, pH na superfície da pele e 

integridade do estrato córneo (WOKOVICH et al., 2006). 

A pele ou cútis, maior órgão do corpo humano, é um órgão de revestimento 

complexo e heterogêneo, constituída essencialmente de três grandes camadas de tecidos: uma 

superior - a epiderme; uma camada intermediária - a derme; e uma camada profunda - a 

hipoderme, um tecido subcutâneo e adiposo representado no Esquema 19 (LEONARDI, 2004). 
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A pele apresenta funções de proteção, nutrição, pigmentação, queratogênese, termorregulação, 

transpiração, perspiração, defesa e absorção (BENY, 2000). 

 

Esquema 19 - Pele com suas respectivas camadas e apêndices. 

 
     Fonte: LEONARDI (2004) 

 

O estrato córneo corresponde a 10-20μm da epiderme e é reconhecido como a 

principal barreira à difusão percutânea de fármacos (OLIVEIRA; GUARATINI; CASTRO et 

al., 2005). A permeação dos fármacos através da pele inclui duas vias principais: a via 

transepidérmica (Desenho 20) e a via anexial (apêndices da pele) (GRATIERI; GELFUSO; 

LOPEZ, 2008). 

 

Desenho 20 - Vias de penetração cutânea: via transcelular e via intercelular 

 
        Fonte: OLIVEIRA et al. (2005). 

 

Outros aspectos a serem levados em consideração são os inerentes à formulação, 

pois a natureza do fármaco e o tipo de forma farmacêutica interferem demasiadamente na 

absorção percutânea. O fluxo transdérmico é grandemente influenciado pelo coeficiente de 
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partição e pela solubilidade em água, visto que moléculas de alta polaridade e de grande 

tamanho encontram dificuldade para penetração (SWART et al., 2005). Portanto, as 

características ótimas para a absorção percutânea são, principalmente, baixa massa molar e 

solubilidade adequada em meios hidrofílico e hidrofóbico. No entanto, a quantidade de 

penetração na pele depende quase sempre da forma farmacêutica utilizada (BRAIN et al., 

2007). 

Os promotores de absorção cutânea possuem capacidade de hidratação e podem 

alterar a composição, as propriedades físico-químicas, a organização lipídica e proteica inter e 

intracelular do estrato córneo, diminuindo, reversivelmente, a sua função barreira e/ou 

aumentando o coeficiente de partilha do fármaco, proporcionando uma difusão adequada do 

mesmo através da pele (THOMAS; PANCHAGNULA, 2003; CHORILLI et al., 2007). 

Os métodos físicos para promover a permeação cutânea envolvem a aplicação 

de técnicas para liberar fármacos através da pele e/ou alterar diretamente o órgão, modificando 

sua propriedade de barreira. Pode-se citar as técnicas de iontoforese (corrente elétrica de baixa 

intensidade), microdermoabrasão (remoção do estrato córneo com micropartículas abrasivas) e 

o microagulhamento (microagulhas revestidas). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foram obtidos hidrogéis a base de PVP (em diferentes 

concentrações), contendo nanopartículas de pseudoboemita nanoemulsionadas em óleo vegetal 

(rosa mosqueta)/essencial (palmarosa), ácido mandélico e/ou ácido hialurônico.  

 

3.1 MATERIAIS 

 

A Tabela 2 apresenta os reagentes, o fornecedor e suas características. 

 
Tabela 2 – Reagentes utilizados. 

Reagente Fornecedor Características 

Polivinilpirrolidona (PVP) 

Plasdone K-90 

GAF Chemicals 

Corporation 

Grau médico 

Mn = 1,2 x 106 g/mol 

Poli(etilenoglicol) (PEG) Labsynth Mn = 400 x 106 g/mol 

Ágar Labsynth Agar agar pó purissímo 

Ácido Mandélico Labsynth 

Ácido DL-Mandélico P.A 

C8H8O3 

Mn = 152,15 g/mol 

Ácido Hialurônico Mapric Pureza: 99,99% 

Polissorbato 20 Oxiteno Líquido (25oC) 

Hidróxido de Amônio 

NH4OH.H2O (28%w) 
Merck 

Pureza: 99,99% 

Impurezas:0,01% 

Massa Molar: 35,5 g/mol 

Álcool Polivinílico 

-[C H2-C(OH)]n- 
Casa Americana 

Pureza: 99,99% 

Impurezas:0,01% 

Massa Molar (Mn): 10.000 g/mol 

Nitrato de Alumínio 

(Al(NO3)3.9H2O) 
Merck 

Pureza: 99,99% 

Impurezas:0,01% 

Massa Molar: 375,13 g/mol 

Etanol 

C H3- C H2-OH 
Merck 

Pureza: 99,99% 

Impurezas:0,01% 

Massa Molar: 46,07 g/mol 

Óleo Vegetal de 

Rosa Mosqueta 
WNF 

Líquido viscoso 

Amarelo Claro 

 

Óleo Essencial de 

Palmarosa 

WNF 
Líquido Límpido 

Incolor a amarelado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O PVP, Plasdone K-90, utilizado é inócuo e solúvel em água. Sua toxicidade é 

extremamente baixa e não tem demonstrado efeitos adversos, pode ser estocado sob as 

condições usuais, entretanto na estocagem por um longo período há uma leve diminuição da 

massa molar (GAF, 1990b). 
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O valor de K: a GAF utiliza a técnica do valor de K, com a utilização da 

viscosidade relativa na equação de Fikentscher; conforme a Equação E1. 

 

 

sendo: z = viscosidade relativa da solução da amostra comparada a do solvente;  

           C = concentração da solução em gramas de PVP (Povidone) por 100 ml. 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as principais propriedades do Plasdone K-90 

utilizado. 

 

Tabela 3 – Principais propriedades do PVP - Plasdone K-90. 

Reagente Fornecedor Características 

pH (5% sol aquosa) - 3,0-7,0 

Teor de nitrogênio % 11,5-12,8 

Valor de K+ - 85-95 

Massa molar média ponderal 

(Mw) 

g/mol 2,2x106 

Massa molar média numérica 

(Mn) 

g/mol 3,6x106 

Temperatura máxima de 

estabilidade (Tmax) 

oC 210 

Temperatura de transição 

vítrea (Tg) 

oC 174 

Polidispersividade (Mw/Mn) - 3 

Parâmetro de solubilidade ( 

δ) 

(J/cm3)1/2 12,6 

Densidade aparente g/cm3 0,4-0,6 

Fonte: GAF, 1990. 

 

A Tabela 4 apresenta as principais propriedades e especificações do poli(etileno 

glicol) 6000. 

  

K = {|300C log z + (C+1,5C log z)2|0,5+ 1,5z-C}/ (0,5C + 0,0003C2) (E1) 
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Tabela 4 - Principais propriedades e especificações do poli(etileno glicol) 6000. 

Propriedade Especificações 

Estado Físico Escama branca. 

Odor Inodoro 

Massa molar média 5783 

Viscosidade 314 cst 

Metais Pesados < 0,5ppm 

Resíduo de Ignição < 0,1 % 

Solubilidade: em água: 550 g/l 

pH (25oC) (Sol aq. 5%) 5,40 

Temperatura de decomposição > 220ºC 

Fonte: LABSYNTH, 2018. 

 

As principais propriedades e especificações do Ágar, um pó puríssimo, estão 

apresentadas na Tabela 5. O ágar deve ser mantido em recipientes devidamente fechados 

podendo, desta forma, ser estocado em condições normais. 

 

Tabela 5 – Principais propriedades e especificações do Ágar utilizado. 

Propriedade Especificações 

Aparência Pó, inodoro, levemente amarelado 

Granulometria malha 80 

Umidade 12% 

pH (solução 1,0% a 20oC) 6,8 

Força do Gel 950g/cm (solução 1,5% a 20oC) 

Viscosidade 25 cps (solução 1,5% a 60oC) 

Solubilidade Água em ebulição 

Fonte: LABSYNTH, 2018. 
 

A Tabela 6 apresenta as principais propriedades e especificações do ácido 

mandélico, um dos princípios ativos utilizado na obtenção do cosmético. 

 

Tabela 6 – Principais propriedades e especificações do ácido mandélico utilizado. 

Propriedade Especificações 

Estado Físico Pó cristalino, branco a leve amarelado. 

Arsênio < 0,0002 % 

Ferro < 0,0005 % 

Metais Pesados < 0,0005 % 

Ponto de Fusão 119 ºC 

Resíduo de Ignição 0,07% 

Teor 100,56% 

Fonte: LABSYNTH, 2018. 
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O ácido hialurônico utilizado apresenta as propriedades e especificações 

constantes na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Principais propriedades e especificações do ácido hialurônico utilizado. 

Propriedade Especificações 

Estado Físico Pó branco ou quase branco 

pH em solução aquosa (0,5%) 6,87 

Peso Molecular 1,33MDa 

Ácido glucurônico 46.25%g 

Hialoronato de Sódio 95.60% 

Metais Pesados - Pb <20ppm 

Arsênio <2ppm 

Fonte: MAPRIC, 2019. 

 

O tensoativo Polissorbato 20 (Tween 20) utilizado possuem as propriedades e as 

especificações conforme apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Principais propriedades e especificações do Polissorbato 20 utilizado. 

Propriedade Especificações 

Aparência, 25oC Líquido 

Cor Gardner, 25oC 3 

Índice de Acidez, mg KOH/g 1.1 

Índice de Saponificação, mg KOH/g 43.6 

Limpidez, 25oC Límpido 

Índice de Hidroxila, mg KOH/g 102.5 

pH, 5% p/p, aquoso, 25 oC 6.2 

Água, %p 2.9 

Fonte: OXITENO, 2018. 

 

O óleo vegetal de Rosa Mosqueta utilizado apresenta as propriedades e 

especificações conforme a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Principais propriedades e especificações do Óleo Vegetal de Rosa Mosqueta. 

Propriedade Especificações 

Estado Físico Líquido viscoso 

Cor Amarelo Claro 

Densidade 0,921g/l 

Índice de Refração 1,474 

Impurezas Ausente 

Odor Característico 

Solúvel em água Insolúvel 

Fonte: WNF, 2019. 

 

O óleo essencial de Palmarosa utilizado apresenta as propriedades e 

especificações constantes na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Principais propriedades e especificações do Óleo Essencial de Palmarosa 

Propriedade Especificações 

Estado Físico Líquido límpido 

Cor Amarelado 

Densidade 0,883g/l 

Índice de Refração 1,470 

Impurezas Isento 

Odor Característico 

Solúvel em água Insolúvel 

Fonte: WNF, 2019. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A obtenção dos hidrogéis finais foram realizados de acordo com as seguintes 

etapas: pseudoboemita pelo processo sol-gel, preparo das nanoemulsões, análise do hidrogel 

base, caracterização do hidrogel base com diferentes nanoemulsões de ácido mandélico e por 

fim, a produção do hidrogel (mais adequado) com diferentes nanoemulsões de ácido hialurônico 

para o produto final. Essas etapas serão descritas a seguir. 

 

3.2.1 Obtenção da pseudoboemita pelo processo sol-gel 

 

Os reagentes utilizados para a síntese da pseudoboemita foram: solução aquosa 

de nitrato de alumínio Al(NO3)3.9H2O; 98% em massa, solução aquosa de hidróxido de amônio 
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(NH4OH), 28% em massa e solução aquosa de álcool polivinílico (C2H4O)n, 8% em massa. A 

solução de nitrato de alumínio foi misturada a solução de poli álcool vinílico e a mistura foi 

gotejada na solução de hidróxido de amônio (MACEDO et al., 2006). 

Foram misturadas soluções aquosas de nitrato de alumínio e de álcool 

polivinílico nas proporções de 64,9% e 35,1% em massa, por trinta minutos, utilizando um 

misturador magnético, conforme Esquema 20. 

 

Esquema 20 - Mistura das soluções aquosas de nitrato de alumínio (Al(NO3)3) e de poli álcool vinílico 

(C2H4O)n. 

  

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a mistura obtida foi gotejada a solução de hidróxido de amônio (NH4OH). 

A temperatura inicial do sistema foi de 26°C e a final -6°C. 

Após a precipitação total e envelhecimento por uma semana em temperatura 

controlada a 12°C, foi obtida a pseudoboemita conforme pode ser observado na Fotografia 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitrato de alumínio (Al(NO
3
)
3
)  

(64,9% em massa) 

álcool polivinílico (C2H4O)n  

(35,1% em massa) 

Água destilada 
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Fotografia 6 - Pseudoboemita obtida antes de filtrar. 

 
                                                    Fonte: Acervo da autora. 

 

A solução contendo a pseudoboemita foi filtrada em funil de Buchner e lavada 

com 1 litro de água destilada e posteriormente, com 0,5L de acetona. O precipitado foi 

acondicionado em frasco de vidro para posterior obtenção do hidrogel contendo a nanopartícula 

(Fotografia 7). 

 

Fotografia 7 – Precipitado após o envelhecimento e filtração. 

 
                                                   Fonte: Acervo da autora. 
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O processo de preparação e obtenção da nanopartícula é a parte mais importante 

do processo de obtenção de uma nanoestrutura na ordem de 1 a 100nm. O processo de redução 

do tamanho das partículas da nanocarga em estudo tem relevante importância nas propriedades 

finais dos nanocompósitos, pois a interação entre estes materiais pode ser modificada de acordo 

com o tamanho, formato e a porosidade das partículas obtidas durante este processo (KOCH, 

2002). 

 

3.2.2 Caracterização da pseudoboemita 

 

A pseudoboemita obtida foi liofilizada, no liofilizador Terrone – modelo LS300, 

e, posteriormente, caracterizada por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e 

análises térmicas. 

 

3.2.2.1 Difração de Raios X 

 

A difração de raios X é uma técnica largamente utilizada na caracterização de 

estrutura de materiais. Em um material onde os átomos estejam arranjados periodicamente no 

espaço, características das estruturas cristalinas, o fenômeno da difração de raios X ocorre nas 

direções de espalhamento que satisfazem a Lei de Bragg (DUARTE, 2000). As análises por 

DRX foram realizadas em um difratômetro da Rigaku, no Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN, e o passo utilizado foi de 2°C/min. Os dados obtidos foram comparados com 

os obtidos por Moroz et al. (2006). 

 

3.2.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

A técnica foi utilizada para se observar as características morfológica e 

microestruturais das nanopartículas obtidas, a qual consiste na emissão de um feixe de elétrons 

de alta energia (estado excitado) sobre a superfície da amostra, após ocorrer uma interação 

inelástica, é refletido como feixe de elétrons secundários e coletado pelo receptor, 

proporcionando a formação da imagem.  

Para a amostra tornar-se condutora, a mesma foi revestida com ouro e analisada 

no equipamento Edwards Sputter Coater – model S150B do laboratório do Instituto de 

Pesquisas Energéticas de São Paulo (IPEN). 
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3.2.2.3 Análises Térmicas 

 

É importante entender e estudar as mudanças térmicas dos compostos, assim 

como os limites de temperatura aos quais podem ser submetidos sem que se comprometam as 

suas propriedades. O conhecimento das propriedades térmicas pode levar a melhoria no 

transporte, na conservação e aplicações.  

Ao aquecer uma amostra, podem ocorrer mudanças físicas ou químicas em sua 

estrutura, isso ocorre quando a energia térmica envolvida nesse aquecimento for menor ou 

maior que as energias de suas ligações químicas. Portanto, as técnicas termoanalíticas 

representam grande potencial de uso e suas aplicações veem crescendo devido as suas 

utilidades.  

A análise térmica se constitui de um conjunto de técnicas, cada uma com a 

habilidade de acompanhar uma propriedade física específica de um determinado material em 

estudo podendo ser aplicada a uma gama extensa de materiais, como polímeros, substâncias 

sintéticas e naturais, alimentos, fármacos e produtos cosméticos em geral (OLIVEIRA et al., 

2004; MOTHE; AZEVEDO, 2009). 

As técnicas térmicas mais difundidas e utilizadas são: Análise 

Termogravimétrica (TGA), Análise Diferencial Térmica (DTA), Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC), Detecção de gás desprendido (EGA), Análise Termomecânica (TMA). 

Estas técnicas permitem obter informações com respeito à: variação de massa, estabilidade 

térmica, pureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, calores de transição, calores específicos, 

diagrama de fases, cinética da reação, estudo dos catalisadores, transições vítreas entre outras 

(IONASHIRO, 2004). 

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas térmicas: análise termogravimetria 

(TGA), a análise térmica diferencial (DTA) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) são 

ferramentas amplamente empregadas para avaliar as propriedades físicas e químicas dos 

fármacos (SOUZA, 2011; SILVA et al., 2007). 

A termogravimetria (TGA) é uma técnica de análise térmica na qual a mudança 

na massa da amostra é determinada como uma função da temperatura e/ou tempo. Três modos 

de termogravimetria são amplamente utilizados: a) Termogravimetria isotérmica, a variação na 

massa da amostra é analisada como uma função do tempo à temperatura constante; b) 

Termogravimetria quasi-isotérmica, a amostra é aquecida até massa constante em cada uma das 

séries de aumento de temperatura; c) Termogravimetria dinâmica, a amostra é aquecida em um 

ambiente em que a temperatura varia de maneira predeterminada, preferencialmente a uma 
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razão linear. A curva obtida de variação mássica versus temperatura (denominada curva TG) 

fornece informação referente à estabilidade térmica e composição da amostra inicial, a 

estabilidade e composição de qualquer composto intermediário possa ser formado, e a 

composição do resíduo, se houver algum (MARCONCINI; OLIVEIRA, 2007). 

A Análise Diferencial Térmica (DTA) é a técnica pela qual a diferença de 

temperatura entre a substância e o material de referência (termicamente estável) é medida em 

função da temperatura, enquanto ambos são submetidos a uma programação controlada de 

temperatura (MACHADO; MATOS, 2004).  

A análise termogravimétrica (TG) e a calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) foram realizadas em um equipamento da marca Netzsch, modelo STA409C; 

aquecimento da temperatura ambiente a 1300°C, com taxa de aquecimento min-1 de 20°C, 

nitrogênio de 50 cm3/min e fluxo de ar sintético. 

 

3.2.3 Preparação das nanoemulsões  

 

Para o preparo das nanoemulsões foi utilizada a pseudoboemita obtida, o 

princípio ativo (ácido mandélico e/ou ácido hialurônico), o tensoativo e a fase oleosa (óleo 

essencial de palmarosa ou óleo vegetal de rosa mosqueta), de acordo com as seguintes etapas: 

 

- Incorporação do princípio ativo à pseudoboemita: Inicialmente a pseudoboemita foi 

solubilizada em água (e, posteriormente foi adicionado o princípio ativo - ácido mandélico 

e/ou ácido hialurônico), o sistema foi mantido sob agitação por 30 minutos e aquecidos a 40°C 

(fase aquosa). 

 

- Fase Oleosa: O tensoativo Tween 20 (polissorbato) foi solubilizado na fase oleosa (óleo 

essencial de palmarosa ou óleo vegetal de rosa mosqueta), o sistema foi mantido sob agitação 

por 30 minutos e aquecidos a 40°C. 

 

. Obtenção da Emulsão: A fase aquosa obtida foi vertida (ainda aquecida) sobre a fase oleosa 

sob agitação constante e contínua de 600 rpm, no agitador magnético com aquecimento da 

marca SOLAB – modelo SL-91 (Fotografia 8). A mistura permaneceu sob agitação contínua 

até o resfriamento a temperatura ambiente à 25±3ºC (Esquema 21), de acordo com Santos 

(2006).  
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Fotografia 8 – Agitador magnético com aquecimento marca SOLAB – modelo SL-91 

 
                                                          Fonte: Acervo da autora. 

 

Esquema 21 – Preparação das nanoemulsões 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

. Obtenção da Nanoemulsão: a partir da emulsão anteriormente preparada foi obtida a 

nanoemulsão  por  meio da centrifugação das amostras  por  15 minutos nas velocidades de 

1000 rpm, 2500 rpm e 3500 rpm, respectivamente, em uma centrífuga Eppendorf, modelo 

5804R (Fotografia 9) de acordo com Almeida (2003). 

 

 

 

Aquecimento 

Tensoativo 

 

Óleo 

Aquecimento 

Ativo + Pseudoboemita Água 
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Fotografia 9 – Centrífuga Eppendorf – modelo 5804R 

 

                             Fonte: Acervo da autora. 

 

As nanoemulsões foram obtidas com diferentes concentrações de nanopartículas 

de pseudoboemita e diferentes ativos, ácido mandélico e ácido hialurônico conforme 

composições das Tabelas 11 e 12. 

A concentração dos ativos nas emulsões (2,1m%) está de acordo com a literatura 

(SAHARAD, 2013; BORGES, 2006; SCOTTI, 2003). 

 

Tabela 11 – Composição das nanoemulsões com ácido mandélico  

 

Amostras 

Composição (% em massa) 

Pseudoboemita 

(PSB) 

Palmarosa 

(PR) 

Rosa 

Mosqueta 

(RM) 

Ácido 

Mandélico 

(AM) 

Tween 20 

A 0,7 7 - 2,1 8,8 

B 0,7 - 7 2,1 8,8 

C 1,0 7 - 2,1 8,8 

D 1,0 - 7 2,1 8,8 

E 3,0 7 - 2,1 8,8 

F 3,0 - 7 2,1 8,8 

G 5,0 7 - 2,1 8,8 

H 5,0 - 7 2,1 8,8 
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Tabela 12 – Composição das nanoemulsões com ácido hialurônico  

  

Amostras 

Composição (% em massa) 

Pseudoboemita 

(PSB) 

Palmarosa 

(PR) 

Rosa 

Mosqueta 

(RM) 

Ácido 

Hialurônico 

(AH) 

Tween 20 

I 1,0 7 - 2,1 8,8 

J 1,0 - 7 2,1 8,8 

L 3,0 7 - 2,1 8,8 

M 3,0 - 7 2,1 8,8 

N 5,0 7 - 2,1 8,8 

O 5,0 - 7 2,1 8,8 

 

3.2.3.1 Caracterização das nanoemulsões obtidas 

 

A caracterização das nanoemulsões foi realizada seguindo os seguintes 

parâmetros: análise visual, valor do pH, densidade e microscopia óptica. 

 

3.2.3.1.1 pH 

 

A determinação do pH das amostras (Fotografia 10), foi obtida através do 

peagômetro marca Hanna, modelo HI-98128. A avaliação foi feita antes e depois das 

formulações serem submetidas ao estresse térmico. 

 

Fotografia 10 – Peagômetro, marca Hanna, modelo HI-98128. 

 

 

                                                             Fonte: Acervo da autora. 
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3.2.3.1.2 Densidade 

 

Os valores de densidade foram obtidos a partir de 10ml das amostras obtidas, 

por meio de uma relação massa:volume (d=m/V). 

 

3.2.3.1.3 Determinação do tamanho de partícula 

 

O conhecimento do tamanho e da distribuição do tamanho de partícula é um pré-

requisito fundamental para muitas operações de produção e processamento envolvendo 

sistemas de materiais particulados. A distribuição do tamanho de partícula influi de maneira 

significativa em várias etapas de produção e na microestrutura do material, afetando a 

resistência mecânica, a densidade e as propriedades térmicas e elétricas dos produtos acabados. 

Portanto a sua determinação é uma etapa crítica em todos os processos que de alguma maneira 

envolvam materiais na forma de pós.  

A difração laser mede as distribuições de tamanho das partículas por medição da 

variação angular na intensidade da luz difundida à medida que um feixe de laser interage com 

as partículas dispersas da amostra. Partículas grandes dispersam a luz em pequenos ângulos em 

relação ao feixe de laser e partículas pequenas dispersam a luz em ângulos grandes. Os dados 

sobre a intensidade da dispersão angular são então analisados para calcular o tamanho das 

partículas responsáveis por criar o padrão de dispersão, com base na teoria de difusão da luz de 

Mie. O tamanho das partículas é indicado como o diâmetro de uma esfera de volume 

equivalente (ISO13320, 2009). 

A determinação do tamanho de partícula foi realizada no equipamento Particle 

Analyzer Litesier 500 da Anton Paar. 

 

3.2.3.1.4 Microscopia óptica 

 

A análise microscópica, foi realizada em um microscópico óptico da marca 

Philips série 062698 (Fotografia 11), para a observar a homogeneidade e morfologia da 

dispersão das amostras obtidas. Uma gota de cada formulação foi colocada sobre uma lâmina 

de vidro para microscopia e recoberta com uma lamínula. Todas as lâminas foram analisadas 

na objetiva de 40x de aumento. 
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Fotografia 11 – Microscópico, marca Philips. 

                                                  Fonte: Acervo da autora. 

 

As microscopias foram obtidas com a câmera para microscópico, da marca 

Opton, modelo 0345. 

 

3.2.4 Obtenção dos hidrogéis 

 

3.2.4.1 Obtenção do hidrogel base  

 

Foram preparados diferentes tipos hidrogéis contendo diferentes concentrações 

PVP (10%, 7%. 5% em massa) com diferentes doses de irradiação (25 e 20 kGy), mantendo as 

concentrações de PEG e de ágar, em 3% e 1% (em massa), respectivamente, com base em 

estudos da literatura. A Tabela 13, apresenta a composição dos hidrogéis base obtidos. A 

obtenção destes hidrogéis teve como finalidade estudar a composição mais adequada para 

obtenção dos géis propostos (CORRÊA, 2012). 

 

Tabela 13 – Composição dos hidrogéis base obtidos. 

Hidrogel Radiação (kGy) Composição (% em massa) 

PVP PEG Ágar 

HB1 25 10 3 1 

HB2 25 7 3 1 

HB3 25 5 3 1 

HB4 20 5 3 1 
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Para a obtenção dos hidrogéis, os reagentes, previamente dissolvidos em água, 

foram misturados a quente e a concentração dos componentes na solução final foi ajustada por 

adição de água em quantidade suficiente para alcançar 100% em massa (Esquema 22). 

 

Esquema 22 – Preparação dos hidrogéis 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os hidrogéis, com espessura de 3mm, foram obtidos vertendo-se a solução a 

quente, em porta-amostras, os quais após resfriamento, foram empacotados e selados com filme 

de polietileno (espessura de aproximadamente 0,1mm), para o hidrogel manter-se esterilizado, 

de acordo com o recomendado para curativos utilizados diretamente sobre a pele (IKADA; 

MITA, 1977; MIRANDA, 1999). 

Após o preparo das amostras, as mesmas foram irradiadas para a promoção da 

reticulação entre as cadeias. As amostras foram irradiadas à temperatura ambiente, em um 

acelerador de elétrons tipo eletrostático, da ―Radiation Dynamics, modelo Dynamitron com 

energia máxima de 1,5MeV, corrente máxima de 15mA e taxa de dose de 11,3 kGy/s do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). As amostras foram irradiadas em doses 

de 20 e 25 kGy. 

 

3.2.4.1.1 Caracterização do hidrogel base  

 

A caracterização dos hidrogéis base foi realizada seguindo os seguintes 

parâmetros: caracterização visual, análise sensorial, valor do pH, viscosidade, densidade. 

 

Aquecimento 

PEG 

Ágar 

Água 

PVP 
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- Análise sensorial: A análise sensorial foi realizada com um grupo de 100 alunos do Curso 

de Tecnologia de Estética e Cosméticos, do Centro Universitário SENAC por método 

probabilístico não por conveniência. Projeto submetido à Plataforma Brasil - Processo CAAE: 

38307414.7.400005635. 

Antes da execução do ensaio, todos os voluntários tomaram conhecimento 

acerca das metodologias do ensaio e assinaram o consentimento informado. 

Os participantes da pesquisa, após 10 minutos de aplicação do produto em área 

indicada (dorso da mão) responderam ao instrumento de pesquisa.  

De forma direta, utilizando a escala Likert, o instrumento propôs ao participante 

da pesquisa indicadores para avaliar o produto de acordo com as questões: 

1. Absorção;  

2. Deslizamento; 

3. Aspecto; 

4. Odor; 

5. Sensação de conforto após a aplicação. 

Como mencionado, a pesquisa utilizou a escala Likert sendo: o número 5 (cinco) 

associado à plena satisfação; e o número 1 (um) associado à plena insatisfação.  

A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois é fácil 

a um pesquisado emitir um grau de concordância sobre uma afirmação qualquer. 

Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica nas métricas que utilizaram esta 

escala contribuiu positivamente para sua aplicação nas mais diversas pesquisas (COSTA, 

2011).  

 

- pH: A determinação do pH das amostras foi realizada em um peagômetro da marca Hanna, 

modelo HI-98128. A avaliação foi realizada após a obtenção dos hidrogéis. 

 

- Densidade: Foi determinada utilizando a massa de cada formulação, em relação ao volume 

total da solução obtida de 50mL (d=m/V). A avaliação foi realizada após a obtenção dos 

hidrogéis. 

 

- Desidratação em função do tempo: para a determoniação de desidratação das amostras em 

função do tempo, as amostras foram mantidas em suas embalagens originais, em temperatura 

ambiente. As massas das amostras utilizadas neste experimento foram da ordem de 14g.  
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A desidratação das amostras foi determinada para 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 

210 dias. Para obter a porcentagem de desidratação, foi utilizada a seguinte relação apresentada 

na Equação 2: 

 

%D= [(Wi – Wj) / Wi] X100% 

 

Sendo:  %D = porcentagem de desidratação; Wi = massa inicial da amostra; Wf = massa final 

da amostra. 

 

3.2.4.2 Determinação da composição do hidrogel com variação de concentração de PVP 

contendo nanoemulsão de ácido mandélico e diferentes doses de radiação 

 

A partir do hidrogel base foram preparados 16 novos hidrogéis acrescentando as 

nanoemulsões a base de óleo essencial de Palmarosa e óleo vegetal de Rosa Mosqueta. Os 

hidrogéis foram obtidos em diferentes concentrações de PVP (10%, 7% e 5% em massa), 

mantendo s concentrações de PEG e ágar em 3% e 1% em massa, respectivamente, 

acrescentando as nanoemulsões. Os hidrogéis foram obtidos com doses de irradiação de 20 5 

25kGy. As composições dos hidrogéis com variação de concentração de PVP, contendo 

nanoemulsão de ácido mandélico, obtidos com diferentes doses de radiação está apresentada na 

Tabela 14. 

  

(E2) 
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Tabela 14 – Composição dos hidrogéis com variação de PVP contendo nanoemulsão de ácido mandélico 

e diferentes doses de radiação 

Dose Amostras 
Palmarosa 

(3 mL) 

Rosa 

Mosqueta 

(3 mL) 

Composição 

(% em massa) 

 

PVP PEG Ágar PSB 

 

2
5

k
G

y
 

HE1 - - 10 3 1 0 

HE2 A - 10 3 1 0,7 

HE3 - B 10 3 1 0,7 

HE4 A B 10 3 1 1,4 

HE5 - - 7 3 1 0 

HE6 A - 7 3 1 0,7 

HE7 - B 7 3 1 0,7 

HE8 A B 7 3 1 1,4 

HE9 - - 5 3 1 0 

HE10 A - 5 3 1 0,7 

HE11 - B 5 3 1 0,7 

HE12 A B 5 3 1 1,4 

 

2
0
k

G
y
 HE13 - - 5 3 1 0 

HE14 A - 5 3 1 0,7 

HE15 - B 5 3 1 0,7 

 

3.2.4.2.1 Caracterização do hidrogel com variação de concentração de PVP contendo 

nanoemulsão de ácido mandélico obtidos em diferentes doses de irradiação 

 

A caracterização dos hidrogéis com variação da concentração de PVP e radiação 

ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico obtidos com diferentes doses de 

irradiação foi realizada seguindo os seguintes parâmetros: caracterização visual, análise 

sensorial e desidratação em função do tempo. 

 

- Análise Sensorial: A caracterização foi realizada seguindo os mesmos parâmetros da 

caracterização do hidrogel base. Antes da execução do ensaio, todos os voluntários tomaram 

conhecimento acerca das metodologias do ensaio e assinaram o consentimento informado. 

Deve-se ressaltar que na análise sensorial a população consultada foi com 247 indivíduos. 

Além dos alunos do curso de Estética e Cosmética do SENAC, participaram da pesquisa para 

os participantes do 5° Encontro SENAC de Estética, Saúde e Bem-Estar, ocorrido no Centro 

de Convenções do SENAC no dia 29 de outubro de 2018. Projeto submetido à Plataforma 

Brasil - Processo CAAE: 38307414.7.400005635. 
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- Desidratação em função do tempo: As amostras foram mantidas em suas embalagens 

originais, em temperatura ambiente. As massas das amostras utilizadas nos experimentos foram 

da ordem de 14g. A determinação da desidratação em função do tempo foi realizada seguindo 

os mesmos parâmetros utilizados para o hidrogel base. 

 

3.2.4.3 Obtenção de hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico contendo diferentes 

concentrações de pseudoboemita. 

 

Levando-se em conta os resultados da pesquisa sobre os aspectos sensoriais dos 

hidrogéis obtidos, observou-se que a composição mais adequada é aquela contendo: 7m% de 

PVP; 3m% de PEG e 1,0m% de ágar irradiado com 25kGy. 

Desta forma, foram preparados novos hidrogéis mantendo as concentrações de 

7m% de PVP, 3,0m% de PEG e 1,0m% de ágar acrescido das diferentes nanoemulsões obtidas, 

irradiados com dose de 25kGy, conforme composição dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido 

mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita apresentada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Composição dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico contendo diferentes 

concentrações de pseudoboemita. 

Hidrogéis PSB 

(m%) 

Nanoemulsões com 

Palmarosa (3mL) 

Nanoemulsões com 

Rosa Mosqueta (3mL) 

HI 0 - - 

HII 1 C - 

HIII 1 - D 

HIV 2 C D 

HV 3 E - 

HVI 3 - F 

HVII 6 E F 

HVIII 5 G - 

HIX 5 - H 

HX 10 G H 

 

3.2.4.3.1 Caracterização dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico contendo 

diferentes concentrações de pseudoboemita. 

 

A caracterização dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico contendo 

diferentes concentrações de pseudoboemita foi realizada seguindo os seguintes parâmetros: 

desidratação isotérmica com arraste de ar e desidratação em função do tempo. 
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- Desidratação isotérmica com arraste de ar: A desidratação isotérmica com arraste de ar foi 

realizada na temperatura de 37°C, em uma estufa, marca Nova Ética (Fotografia 12), sendo que 

a desidratação foi aferida a cada 20 minutos até a estabilização da massa das amostras. A 

percentagem de desidratação foi calculada de acordo com a Equação 2 apresentada 

anteriormente. 

 

Fotografia 12 – Estufa, marca Nova Ética 

 

                                           Fonte: Acervo da autora. 

 

- Desidratação em função do tempo: As amostras foram mantidas em suas embalagens 

originais, em temperatura ambiente. As massas das amostras utilizadas nos experimentos foram 

da ordem de 14g e a obtenção da porcentagem foi calculada de acordo com a Equação 2 

apresentada anteriormente. 

 

3.2.4.4 Determinação da composição do hidrogel com nanoemulsão de ácido mandélico e 

nanoemulsão de ácido hialurônico  

 

A partir dos resultados obtidos, foram preparadas 08 novos hidrogéis 

acrescentando às nanoemulsões de ácido mandélico com melhor homegeneidade e 

uniformidade (nanoemulsão F contendo 3% de pseudoboemita e óleo vegetal de Rosa 

Mosqueta). As nanoemulsões de ácido hialurônico a base de óleo essencial de Palmarosa com 

diferentes concentrações de pseudoboemita (1m%, 3m% e 5m%), irradiadas com 25 kGy, 

mantendo as concentrações PVP, PEG e ágar em 7m%, 3m% e 1% em massa, respectivamente. 

As composições dos hidrogéis contendo as nanoemulsões de ácido mandélico e de ácido 

hialurônico estão apresentadas na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Composição dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico e nanoemulsão de ácido 

hialurônico 

 

Amostras 

 

PSB 

(m%) 

Nanoemulsão deÁcido 

Mandélico com Rosa 

Mosqueta 

Nanoemulsão de Ácido 

Hialurônico com 

Palmarosa 

F1 - - - 

F2 3 F - 

F3 1 - I 

F4 4 F I 

F5 3 - L 

F6 6 F L 

F7 5 - N 

F8 8 F N 

 

3.2.4.4.1 Caracterização do hidrogel com nanoemulsão de ácido mandélico e nanoemulsão de 

ácido hialurônico  

 

A caracterização dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico e ácido 

hialurônico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita foi realizada seguindo os 

seguintes parâmetros: caracterização visual, análise sensorial, valor do pH, densidade, 

desidratação isotérmica com arraste de ar, desidratação em função do tempo, ensaios de 

biometria cutânea, Espectroscopia eletrônica UV-Vis e Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

- Análise Sensorial: A caracterização dos hidrogéis com variação de PVP contendo a 

nanopartícula de pseudoboemita foi realizada seguindo os mesmos parâmetros da 

caracterização do hidrogel base. Antes da execução do ensaio, todos os voluntários tomaram 

conhecimento acerca das metodologias do ensaio e assinaram o consentimento informado. 

Deve-se ressaltar que na análise sensorial a população consultada foi um grupo de 140 alunos 

do Curso de Bacharelado e Tecnologia de Estética do Centro Universitário SENAC por 

método probabilístico não por conveniência. Projeto submetido à Plataforma Brasil - Processo 

CAAE: 38307414.7.400005635. 

- pH: Para a determinação do pH das amostras, foi utilizado o peagômetro marca Hanna, 

modelo HI-98128. A avaliação foi feita antes das amostras serem submetidas à radiação. 

 

- Densidade: Utilizou-se a massa de cada formulação em relação ao volume total da solução 

obtida de 50mL (d=m/V) antes das amostras serem submetidas à radiação. 
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- Desidratação em função do tempo: As amostras foram mantidas em suas embalagens 

originais, em temperatura ambiente. As massas das amostras utilizadas nos experimentos 

foramo com a Equação 2, apresentada anteriormente. 

 

- Desidratação isotérmica com arraste de ar: As amostras foram mantidas em estufa com 

circulação forçada de ar e temperatura controlada, de marca Nova Ética em condições 

rigorosamente isotérmicas a 37°C, com vazão de ar sintético de 50mL/min. As massas das 

amostras utilizadas nos experimentos foram da ordem de 14g. A percentagem de desidratação 

foi calculada de acordo com a Equação 2 apresentada anteriormente. 

 

- Ensaios de biometria cutânea: A biometria cutânea é um ramo da ciência que avalia 

qualitativamente as propriedades biofísicas da pele (OLIVEIRA, 2009). Essa análise é 

vantajosa pois permite avaliar os efeitos dos cosméticos com o menor desconforto ao 

voluntário e não altera as funções da pele. Projeto submetido à Plataforma Brasil - Processo 

CAAE: 38307414.7.400005635. 

Existem vários métodos aplicáveis, os mais utilizados, baseiam-se na 

determinação das alterações de natureza elétrica – impedância, resistência e capacitância, 

detectáveis à superfície da pele por utilização de correntes elétricas de diferentes frequências.  

O Corneometer® 825 da empresa Courage & Khazaka, utilizado neste trabalho, 

é um aparelho simples para registar os valores de hidratação cutânea (Fotografia 13).  

 

Fotografia 13 – Corneometer® 825 

 

                                          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por meio deste ensaio, pode-se avaliar o efeito hidratante dos hidrogéis obtidos 

após uma única aplicação. Para isso, recorreu-se a 10 indivíduos voluntários de ambos os sexos 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.dermatest.com.au/Method%20Summaries/Supporting%20Skincare%20Claims%20No%203%20Moisturising%20.pdf&psig=AOvVaw1piez6Vpf7G-6zivztLdqU&ust=1568563187668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjH3a7X0OQCFQAAAAAdAAAAABAK
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e com idades compreendidas entre 25 e 55 anos, para testar os produtos na face interna do 

antebraço. Antes da execução do ensaio, todos os voluntários tomaram conhecimento acerca 

das metodologias do ensaio e assinaram o consentimento informado. 

O ensaio foi realizado numa sala com temperatura de 25 ºC e umidade relativa 

média de 60%. O procedimento adotado foi: 

1. Marcar os 8 locais de aplicação com uma distância de 5 cm do pulso. 

2. Distribuir os produtos nos locais de aplicação de uma forma aleatorizada. 

3. Aplicar sobre os locais marcados 10 mg de cada produto, no respectivo local. 

4. Distribuir cada produto através de 20 movimentos circulares. 

5. Efetuar a medição da hidratação cutânea, com 0 min e 60 min após a aplicação. 

 

- Espectroscopia eletrônica UV-Vis:Todos os espectros de absorção dos hidrogéis foram 

obtidos com o espectrofotômetro Thermo Fischer Scientific, modelo Genesis 10S. Os hidrogéis 

foram previamente diluídos em 10 vezes de água deionizada antes das medidas 

espectrofotométricas. A transferência foi feita diretamente para as cubetas de quartzo.  

As varreduras foram feitas na faixa de 200 a 800nm, em cubeta de quartzo, à 

temperatura ambiente, de acordo com a metodologia relatada na literatura (MERCÊ et al., 

1996). 

 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV): O microscópio eletrônico de varredura é um 

tipo de microscópio eletrônico capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de 

uma amostra, devido à forma com que as imagens são criadas. As imagens de MEV têm uma 

aparência tridimensional característica e são úteis para avaliar a estrutura superficial da amostra. 

Além de avaliar os aspectos topográficos, essa técnica também é útil para verificar a 

composição e outras características do material. 

Nos estudos morfológicos, os hidrogéis foram abertos em uma capela de fluxo 

laminar, da marca Quimis, para a secagem. Após esta etapa, as amostras foram criofraturadas 

em nitrogênio líquido. Na superfície fraturada foi feita a deposição de ouro utilizando o 

equipamento Sputter Coater Polaron, modelo SC7620 VG Microtech. As microscopias foram 

realizadas em um microscópio eletrônico de varredura com detector de energia dispersiva de 

raios X, LEO Electron Microscopy/Oxford, da JEOL, JSM 6510, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PSEUDOBOEMITA 

 

4.1.1 Difração de Raios X  

 

Os resultados obtidos no Difratograma 1 estão de acordo com os dados da 

literatura (Difratograma 2). 

Conforme pode ser observado, os resultados da difração de raios-X mostram um 

difratograma típico da pseudoboemita com picos não intensos como, por exemplo, os picos 

observados para 2Ɵ =13o (020) e 28º (021), estando de acordo com a biblioteca International 

Centre Diffraction Data (ICCD). 

 

Difratograma 1- DRX obtido para a pseudoboemita sintetizada. 
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Difratograma 2- DRX da literatura. 

 
             Fonte: (CAI et AL,2009) 

 

4.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

A morfologia da amostra de pseudoboemita precipitada foi obtida através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) no laboratório do Instituto de Pesquisas Energéticas 

de São Paulo (IPEN), é possível notar a presença de grandes aglomerados de partículas 

conforme Micrografia 3. Esses aglomerados são formados por fracas forças de interação, as 

quais podem incluir forças de Van der Waals e forças de atração eletrostática entre partículas 

de carga oposta (MUNHOZ et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 
 

 

 

Micrografia 3 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra de pseudoboemita 

precipitada . 

 

 

Observa-se também que a microscopia de eletrônica de varredura que a 

superfície do material possui uma porosidade alta, proporcionando uma área superficial alta 

para uma nanoestrutura na ordem de 1 a 100nm. 

 

4.1.3 Análises Térmicas 

 

A curva típica do DSC para pseudoboemita (Quadro 2-A) mostra um pico 

endotérmico próximo da temperatura de 100°C, devido à vaporização da água. A transformação 

de pseudoboemita em γ-alumina e a decomposição de PVAL na mesma faixa de temperatura 

da análise de DSC mostram um pico complexo na faixa de 200-400°C. A análise de TG (Quadro 

2-B) mostra a perda de massa correspondente a esses fenômenos. Na análise de DSC a cerca de 

1200°C observa-se um pico atribuído à transformação da última fase metaestável da alumina 

em α-alumina. 
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Quadro 2 - A) DSC obtido para a pseudoboemita. B) TG obtido para a pseudoboemita. 

 
 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOEMULSÕES OBTIDAS  

 

4.2.1 Avaliação Macroscópica  

 

De acordo com Jafari e colaboradores (2008), a produção das nanoemulsões em 

laboratório ocorre normalmente em duas etapas: a primeira consiste em uma produção grosseira 

para, em uma segunda etapa, reduzir o tamanho de gotícula. 

A análise macroscópica das amostras contendo ácido mandélico, óleo essencial 

de palmarosa e/ou óleo vegetal de rosa mosqueta e tensoativo (Tween 20) apresentaram aspecto 

leitoso, coloração branca (Fotografia 14). 

 

Fotografia 14 - Aspecto das emulsões de ácido mandélico 

 
 

A B 
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Após o teste de centrifugação e análise macroscópica das emulsões de ácido 

mandélico, evidenciou-se a separação de fases na velocidade de 1000 rpm. Isso comprova que 

as amostras mantiveram sua estabilidade a esta velocidade. A partir da velocidade de 2500 rpm, 

todas as formulações apresentaram-se levemente modificadas e na velocidade de 3500 rpm 

todas as formulações sofreram separação de fases apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Aspecto das nanoemulsões de ácido mandélico: Amostra A (0,7m%PSB com óleo 

essencial de palmarosa), Amostra B (0,7m%PSB com óleo vegetal de rosa mosqueta), Amostra C 

(1m%PSB com óleo essencial de palmarosa), Amostra D (1m%PSB com óleo vegetal de rosa 

mosqueta), Amostra E (3m%PSB com óleo essencial de palmarosa), Amostra F (3m%PSB com óleo 

vegetal de rosa mosqueta), Amostra G (5m%PSB com óleo essencial de palmarosa), Amostra H 

(3m%PSB com óleo vegetal de rosa mosqueta) após a retirada da centrifugação com 3500 rpm. 

  

 

A análise macroscópica das amostras contendo ácido hialurônico, óleo essencial 

de palmarosa e/ou óleo vegetal de rosa mosqueta e tensoativo (Tween 20) apresentaram aspecto 

leitoso, coloração branca (Fotografia 15 e 16). 

  

Amostra B Amostra C Amostra D Amostra A 

Amostra F 

 

Amostra E 
Amostra G Amostra H 
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Fotografia 15 - Aspecto das emulsões obtidas com palmarosa e ácido hialurônico 

 

 

Fotografia 16 - Aspecto das emulsões obtidas com rosa mosqueta de ácido hialurônico 

 

 

Após o teste de centrifugação e análise macroscópica das nanoemulsões de ácido 

hialurônico com óleo essencial de palmarosa, evidenciou-se a separação de fases na velocidade 

de 1000 rpm. Isso comprova que as amostras mantiveram sua estabilidade a esta velocidade em 

todas as formulações. A partir da velocidade de 2500 rpm, todas as formulações apresentaram-

se levemente modificadas e na velocidade de 3500 rpm todas as formulações sofreram 

separação de fases (Quadro 4).  
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Quadro 4- Aspecto das nanoemulsões de ácido hialurônico contendo óleo essencial de palmarosa: 

Amostra I (1m%PSB), Amostra L (3m%PSB) e Amostra N (5m%PSB) obtidas da centrifugação após 

3500 rpm  

 
 

Após o teste de centrifugação do ácido hialurônico com óleo vegetal de Rosa 

Mosqueta não se evidenciou a separação de fases e, portanto, não formaram nanoemulsões. 

Os ácidos graxos (ácido oléico e linoléico) reagiram em meio aquoso. Esta 

reação, quando ocorre em temperatura ambiente, é lenta e reversível, mas pode ser acelerada 

com o emprego de aquecimento. Inicialmente, ocorre a esterificação dos ácidos graxos livres 

presentes em seguida a transesterificação dos triglicerídeos em presença de catalisadores. A 

reação de transesterificação, também conhecida como alcólise (Esquema 23) consiste na reação 

entre um éster e um álcool, com formação de outro éster e outro álcool (MENEGHETTI et al., 

2013; ESCORSIM, 2018). 

 

Esquema 23 – Reação geral de transesterificação 

 

 

4.2.2 pH 

 

A determinação do pH das nanoemulsões obtidas foi obtido por meio de um 

medidor de pH com termômetro digital. O pH foi aferido após as amostras terem sido 

submetidas ao estresse térmico, e 7 dias após terem sido preparadas.  

O valor do pH é um parâmetro de monitoramento da estabilidade em emulsões 

e nanoemulsões, pois alterações no seu valor indicam a ocorrência de reações químicas ou 

Amostra L Amostra N 

 

Amostra I 
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crescimento bacteriano, que podem comprometer a qualidade do produto (ANDRADE, 2008).  

Em nanoemulsões formuladas com óleos vegetais, é natural que ocorra uma 

diminuição do pH em decorrência da hidrólise dos ésteres de ácidos graxos, gerando ácidos 

graxos livres e reduzindo o pH do meio (MARTINI, 2005). 

O Gráfico 4 apresenta a variação do pH das nanoemulsões de ácido mandélico e 

ácido hialurônico no decorrer do tempo.  

 

Gráfico 4 – Comportamento do pH das nanoemulsões no decorrer do tempo. 

 
 

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que: 

- O pH inicial das nanoemulsões A a H (ácido mandélico, óleo vegetal de rosa mosqueta e óleo 

essencial de palmarosa) diminuiu progressivamente para menos que 3,0, devido à degradação 

química dos componentes como liberação de ácidos carboxílicos na fase oleosa e tensoativos. 

- Após 7 dias o pH de todas as nanoemulsões sofre um aumento. O aumento dos valores de pH 

varia de 0,1 até 2,4. 

- Quanto maior a concentração da pseudoboemita, maior é o aumento do pH para as 

nanoemulsões contendo o ácido mandélico. 

- As formulações B, D, F e H contendo óleo vegetal de rosa mosqueta com ácido mandélico, os 

aumentos foram de 21,7% (0,7m%PSB), 20,8% (1,0m%PSB), 59,2% (3,0m%PSB) e de 92,3% 

(5,0m%PSB); para as nanoemulsões A, C, E e F de ácido mandélico com óleo essencial de 

palmarosa, os aumentos foram de 3,8% (0,7m%PSB), 7,6% (1,0m%PSB), 48,2% (3,0m%PB), 

e 66,6% (5m%PB), respectivamente. 

- As formulações I, L e N contendo ácido hialurônico com óleo essencial de palmarosa, 
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apresentaram um pH inicial superior às outras formulações. 

- Após 7 dias, o pH das nanoemulsões I, L e N contendo ácido hialurônico com óleo essencial 

de palmarosa apresentaram um aumento nos valores entre 1,6 e 2,4, sendo o pH final de I=5,8; 

L=5,8 e N= 5,7. 

- As formulações I, L e N contendo ácido hialurônico com óleo essencial de palmarosa, 

apresentaram aumento de 26,0% (1,0m%PSB), 7,4% (3,0m%PB), e 9,6% (5,0m%PB), 

respectivamente. 

- As formulações J, M e O não formaram nanoemulsões.  

Sob o ponto de vista cosmético e/ou dermatológico, a determinação e o controle 

do pH são de extrema utilidade (LEONARDI et al., 2002), sendo que os resultados obtidos 

estão de acordo com Silva Júnior et al. (2013), os quais afirmam que as emulsões e 

nanoemulsões preparadas com óleos vegetais podem exibir um decréscimo do pH devido à 

hidrólise dos ésteres de ácidos graxos. 

A pele apresenta pH levemente ácido (4,6 – 5,8), o que contribui para que ocorra 

proteção bactericida e fungicida em sua superfície, sendo que todas as nanoemulsões 

formuladas apresentaram um pH ácido, e as formulações E, F, G, H, I, L e N apresentam pH 

semelhante ao da pele. 

 

4.2.3 Densidade 

 

A densidade das nanoemulsões de ácido mandélico e ácido hialurônico em 

função do tempo,  medidas a 25 °C (Gráfico 5)  apresentam  valores  próximos ao da água 1,00 

g.cm-3 (componente majoritário), sendo os resultados obtidos compatíveis com a literatura 

(SILVA JUNIOR et al., 2013). 
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Gráfico 5 – Comportamento da densidade das nanoemulsões no decorrer do tempo. 

 

 

Por meio dos resultados pode-se observar que: 

- Todas as nanoemulsões obtidas apresentaram densidade menor que 1,0 g.cm-3; 

- Comparando-se a densidade das amostras formuladas, após 7 dias, observa-se um decréscimo 

na densidade. 

- As formulações B, D, F e H contendo óleo vegetal de rosa mosqueta com ácido mandélico, 

apresentaram um decréscimo na densidade de 5,2% (0,7m%PSB), 6,2% (1,0m%PSB), 9,1% 

(3,0m%PSB) e 8,1% (5,0m%PSB); e para as nanoemulsões A, C, E e F de ácido mandélico 

com óleo essencial de palmarosa, os decréscimos foram de 4,2% (0,7m%PSB), 5,2% 

(1,0m%PSB), 16,3% (3,0m%PB), e 7,0% (5,0m%PB), respectivamente. 

- As formulações I, L e N contendo óleo essencial de palmarosa e ácido hialurônico, 

apresentaram uma queda na densidade com o aumento da pseudoboemita de 6,3% 

(1,0m%PSB), 5,0% (3,0m%PB), e 4,2% (5,0m%PB), respectivamente. 

- As formulações J, M e O não formaram nanoemulsões.  

- Provavelmente, devido a liberação de ácidos graxos livres e outros sub-produtos de hidrólise, 

que apresentam densidade menor que 1,0. Observa-se também que os óleos estudados foram 

suscetíveis ao mecanismo de separação demonstrando estabilidade. Estes resultados estão de 

acordo com Lorevice, 2019.  
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4.2.4 Determinação do tamanho de partícula 

 

Foi determinada a distribuição do tamanho de partícula das nanoemulsões 

obtidas. Os Quadros 5 e 6 apresentam a distribuição do tamanho e partícula das nanoemulsões 

obtidas. 

 

Quadro 5 - Distribuição do tamanho e partícula das nanoemulsões: Amostra A (0,7m%PSB com óleo 

essencial de palmarosa), Amostra B (0,7m%PSB com óleo vegetal de rosa mosqueta), Amostra C 

(1m%PSB com óleo essencial de palmarosa), Amostra D (1m%PSB com óleo vegetal de rosa 

mosqueta), Amostra E (3m%PSB com óleo essencial de palmarosa), Amostra F (3m%PSB com óleo 

vegetal de rosa mosqueta), após a retirada da centrifugação com 3500 rpm. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C 
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Quadro 6 - Distribuição do tamanho e partícula das nanoemulsões: Amostra G (5m%PSB com óleo 

essencial de palmarosa), Amostra H (3m%PSB com óleo vegetal de rosa mosqueta), Amostra I (1m% 

PSB/PR), Amostra L (3m%PSD/PR) e Amostra N (5m%PSB/PR)após a retirada da centrifugação com 

3500 rpm. 

  

  

 

 

A Tabela 17 apresenta o tamanho da partícula das nanoemulsões obtidas. 
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Tabela 17 – Tamanho da partícula 

Nanoemulsões Tamanho da partícula (nm) 

A 1085,2 

B 

10,8 

125,4 

757,3 

3950,2 

7835,4 

C 

35,4 

41,6 

109,8 

D 

107,2 

114,5 

1835,4 

E 1010,6 

F 
12,9 

294,3 

G 253 

285.2 

H 192,5 

I 21,5 

29,2 

189,7 

L 530.0 

N 21,3 

32,3 

 

Por meio dos resultados obtidos nos Quadros 6 e 7 e da Tabela 17 pode-se observar que: 

- As nanoemulsões com ácido mandélico: A, B e D apresentaram um índice de 

polidispersividade maior, bem como um tamanho médio de partícula maior, enquanto as 

nanoemulsões C, F e G apresentam um índice de polidispersividade menor, bem como um 
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tamanho médio de partícula menor, sendo que a nanoemulsão F foi a que apresentou os 

melhores resultados;  

- As nanoemulsões com ácido hialurônico: I, L e N apresentaram um índice de 

polidispersividade menor do que as nanoemulsões obtidas com ácido manélico, sendo que a 

nanoemulsão L foi a que apresentou os melhores resultados. 

 

4.2.5 Microscopia óptica 

 

Com o intuito de observar a homogeneidade das nanoemulsões obtidas com o 

princípio ativo (ácido mandélico ou ácido hialurônico) e diferentes concentrações de 

nanopartículas de pseudoboemita, foram obtidas micrografias em um microscópico óptico 

Philips, utilizando uma objetiva com aumento de 400 X. Para este procedimento, as 

nanoemulsões foram gotejadas em uma lâmina de vidro e cobertas com lamínulas. As 

microfotografias foram capturadas com auxílio de uma câmera digital Opton (Quadro 7 e 8). 

Conforme pode ser observado no Quadro 8 (nanoemulsões contendo ácido 

mandélico), as amostras C (1,0m%PSB/PR), F (3,0m%PSB/RM) e G (5,0m%PSB/PR) foram 

as que apresentaram maior uniformidade, sendo que a amostra F (3,0m%PSB/RM) foi a que 

apresentou além da uniformidade, uma boa dispersão das partículas. 

As amostras A (0,7m% PSB/PR), B (0,7m% PSB/RM), C (1,0m%PSB/PR) e H 

(5,0m% PSB/RM) foram as que apresentaram baixa uniformidade. 

A amostra H (5,0m%PSB/RM) foi a que apresentou a pior dispersão das 

partículas e formação de aglomerados particulados sendo visíveis pontos maiores na 

microscopia óptica. 
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Quadro 7 – Microfotografias das nanoemulsões de ácido mandélico: Amostra A (0,7m% PSB/PR), 

Amostra B (0,7m% PSB/RM), Amostra C (1,0m%PSB/PR), Amostra D (1,0m%PSB), Amostra 

E(3,0m%PSB/PR), Amostra F (3,0m%PSB/RM), Amostra G (5,0m%PSB/PR) e Amostra H 

(5,0m%PSB/RM) 
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A diferença na dispersão das nanopartículas nas diferentes nanoemulsões obtidas 

(óleo essencial de palmarosa e óleo vegetal de rosa mosqueta) é devido da concentração de 

pseudoboemita presente, aos diferentes ácidos graxos presentes nos dois óleos, os quais podem 

dispersar mais as nanopartículas de pseudoboemita contendo o ativo cosmético, o ácido 

mandélico. Portanto a nanoemulsão de óleo essencial de palmarosa apresentou uma afinidade 

com as nanopartículas na concentração de 3,0% de pseudoboemita contendo ácido mandélico. 

O Quadro 9 apresenta as amostras contendo ácido hialurônico, conforme pode 

ser observado as amostrasdo tipo L (3,0m%PSB/PR), foi a que apresentou maior uniformidade 

e boa dispersão das nanopartículas. 

As amostras I (1,0m% PSB/PR) e N (5m%PSB/PR) foram as que apresentaram 

baixa uniformidade. 
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Quadro 8 – Microfotografias das nanoemulsões de ácido hialurônico: amostra I (1m% 

PSB/PR), amostra L (3m%PSD/PR) e N (5m%PSB/PR) 

 
 

Para as nanomulsões contendo nanopartícula de pseudoboemita e ácido 

hialurônico, a concentração de pseudoboemita mais adequada é de 3,0. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DE HIDROGEIS 

 

4.3.1 Hidrogéis Base 

 

4.3.1.1 Caracterização Visual 

 

O PVP é difundido na tecnologia farmacêutica em uma abordagem clássica em 
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HB1 HB2 HB3 HB4 

termos de aumento da dissolução de medicamentos pouco solúveis em água, para maximizar a 

estrutura porosa de uma matriz polimérica solúvel em água (DORNELLAS et al., 2008). Sendo 

esse recurso também fundamental para cosméticos.  

A concentração de ágar utilizada neste trabalho favoreceu o efeito gelificante e 

possibilitou o processo de irradiação e esterilização estando de acordo com Makuuchi (2007).  

A ação plastificante do PEG nas amostras é identificada na concentração 

utilizada. A Fotografia 17 apresenta o aspecto dos hidrogéis base obtidos. 

 

Fotografia 17 – Hidrogéis base obtidos: HB1 (10m%PVP-25kGy); HB2 (7m%PVP-25kGy); HB3 

(5m%PVP-25kGy); HB4 (5m%PVP-20kGy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualmente, os hidrogéis apresentaram um aspecto semelhante, com aparência 

viscosa e as amostras HB3 (5m% PVP-25 kGy) e HB4 (5m% PVP-20 kGy) apresentaram uma 

consistência pouco adequada para o produto cosmético final. Portanto, os hidrogéis que se 

mostraram mais adequados foram os contendo 7 e 10% de PVP. 

As formulações de hidrogel mostraram um comportamento reológico 

predominantemente elástico, conforme recomendado na literatura (PARENTE et al., 2015); 

devido a ação plastificante do PEG presentes nas amostras. 

 

4.3.1.2 Análise sensorial 

 

A análise sensorial dos hidrogéis base foi realizada por meio de uma pesquisa 

realizada com 100 alunos do Curso de Tecnologia de Estética e Cosmética do Centro 

Universitário SENAC. Os Gráficos 6 a 10 indicam o grau de satisfação (somatória do satisfeito 

parcialmente e satisfeito plenamente) para cada item questionado. 
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Gráfico 6 – Grau de satisfação quanto a absorção dos hidrogéis base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis foi possível observar: 

- Os hidrogéis HB1 (10m%PVP-25kGy) apresentaram o menor grau de satisfação com 36% de 

aprovação; 

- Os hidrogéis HB4 (5m%PVP-20kGy) apresentaram o maior grau de satisfação com 57%; 

- As amostras HB2 (7m%PVP-25kGy) e HB4 (5m%PVP-20kGy) apresentaram os maiores 

índices de satisfação 56% e 57%, respectivamente. 

 

Gráfico7 – Grau de satisfação quanto ao deslizamento dos hidrogéis base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao grau de satisfação para o deslizamento dos hidrogéis base foi possível 

observar que: 

- Todos os hidrogéis apresentaram resultados satisfatórios, sendo que amostra HB1 
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(10m%PVP-25kGy) e HB2 (7m%PVP-25kGy) apresentaram os maiores graus de satisfação 

com 71 e 78% de aprovação, respectivamente; 

- O hidrogel que apresentou o menor grau de satisfação foi o HB3 (5m%PVP-25kGy) com 52% 

de aprovação. 

 

Gráfico 8 – Grau de satisfação quanto ao aspecto dos hidrogéis base. 

 
 

Quanto ao grau de satisfação para o aspecto dos hidrogéis base foi possível observar que: 

- Os hidrogéis HB4 (5m%PVP-20kGy) foram considerados com um melhor aspecto 

apresentando 55% de aprovação; 

- Os hidrogéis HB1 (10m%PVP-25kGy) apresentaram o menor grau de satisfação apresentando 

43% de reprovação. 
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Gráfico 9 – Grau de satisfação quanto ao odor dos hidrogéis base. 

 
 

Quanto ao grau de satisfação para o odor dos hidrogéis base foi possível observar 

que: 

- As amostras apresentaram resultados próximos, uma vez que o odor apresentado era o 

característico da mistura PVP, do ágar e do PEG presentes em todas as formulações. 

 

Gráfico 10 – Quanto a sensação de conforto após a aplicação dos hidrogéis base 

 

 

Todas as amostras geraram uma sensação de conforto após 10 minutos da 

aplicação. 

De acordo com os resultados obtidos, os indicadores apontam a composição HB3 

e HB4 como as mais adequadas para a obtenção do produto desejado, com grau de satisfação 
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de 64%. 

Os géis hidrofílicos têm sido amplamente utilizados em produtos cosméticos e 

como base dermatológica porque são fáceis de espalhar, não são gordurosos e podem 

transportar ingredientes ativos e lipossomos solúveis em água (CORREA et al., 2005). Nesse 

tipo de tratamento, o grau de satisfação do paciente / usuário é importante para a continuidade 

do tratamento (AROSA et al., 2011). 

O resultado da análise sensorial para os hidrogéis base foi atribuído a soma dos 

percentuais do grau de satisfação (satisfeito parcialmente e satisfeito plenamente) dos aspectos 

estudados e estão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resultado da análise sensorial para os hidrogéis base. 

 

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que pela análise sensorial, os 

hidrogéis HB2 e HB4 são os mais indicados, sendo que a esterilização mais adequada é obtida 

pela dose de radiação de 25kGy do hidrogel HB2. 

 

4.3.1.3 pH 

 

O pH é um fator que influencia a força do gel, pois quanto menor o pH, menor 

a força do gel de ágar (LAURENTI; GARCIA, 2014). 

O Gráfico 11 apresenta o comportamento do pH dos hidrogéis base. 
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Gráfico 11 – Comportamento do pH dos hidrogéis base 

 

 

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que 

- Todos os hidrogéis obtidos apresentam pH ácido na faixa de 2,9 a 3,4. 

- Quanto menor a concentração do PVP; menor o pH dos hidrogéis obtidos. 

- Comparando o pH dos hidrogéis HB3 (5m% PVP-25 kGy) com HB4 (5m% PVP -20 kGy), 

observa-se que a radiação não interfere no pH do hidrogéis obtidos. 

Embora, a pele apresente um pH levemente ácido, o que contribui para a 

proteção bactericida e fungicida em sua superfície (LEONARDI, 2004), o pH dos hidrogéis 

HB1 e HB2 são os mais adequados. 

 

4.3.1.4 Densidade 

 

O Gráfico 13 apresenta a densidade dos hidrogéis obtidos. As densidades das 

amostras  obtidas (HB1,  HB2,  HB 3 e  HB4) apresentam  valores  de  aproximadamente  a 

1,00 g.cm-3, mas próximos a densidade da água. A densidade dos hidrogéis se manteve bastante 

próxima mesmo com variações de concentrações de PVP, e com diferentes doses de radiação 

20 e 25kGy, mantendo a sua estabilidade, conforme apresentado no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Densidade das amostras dos hidrogéis base 

 
 

Por meio dos resultados, observa-se apresentam valores próximos a densidade 

da água de 1,0 g.cm-3. A densidade dos hidrogéis se mantém próxima mesmo com a variação 

da concentração do PVP e a dose de irradiação (20 ou 25kGy). 

 

4.3.1.5 Desidratação em função do tempo dos hidrogéis base 

 

Um cosmético a ser aplicado à pele, sob a forma de creme ou de qualquer outra 

forma, deve ser capaz de se prender a água, mantendo-a na sua superfície. Dessa maneira, é 

conveniente avaliar o poder de retenção de água exibido pelas formulações sendo que uma das 

formas de determinação e pela perda de massa atribuída à evaporação de água da fórmula 

(BARATA, 2002). 

A desidratação versus tempo foi monitorada para todas as formulações e a 

Tabela 19 e os Gráficos 13 e 14 mostram a variação da porcentagem de desidratação em função 

do tempo após a irradiação. 
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Tabela 19: Variação da porcentagem de desidratação em função do tempo após a irradiação. 

Desidratação (%) 

 

Dose 

  

Hidrogel 

Tempo (dias) 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 

 

25 kGy 

HB1 8.77 

 

 

15.78 23.36 34.01 39.70 45.09 52.69 52,45 52,13 

HB2 11.26 19.96 31.77 54.26 54.84 58.10 62.91 62,56 62,21 

HB3 12.29 26.59 40.76 58.53 66.24 74.35 79.51 79,04 78,97 

20 kGy HB4 1.01 17.41 29.10 40.96 50.79 61.44 67.15 66,83 66,62 

 

 

Gráfico 13 - Variação do percentual de desidratação em função do tempo 
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Gráfico 14 - Variação do percentual de desidratação em função da composição 

 

 

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que: 

- A desidratação aumentou ao longo do tempo para todos os hidrogéis obtidos; 

- Quanto menor a concentração de PVP, maior a desidratação dos hidrogéis obtidos. 

Provavelmente, as ligações cruzadas formadas como resultado da radiação ionizante são mais 

espaçadas, quanto menor for a concentração de PVP no hidrogel. 

- Os hidrogéis HB3 foram os que apresentaram maior grau de desidratação durante o período 

estudado devido ao maior espaçamento entre as ligações cruzadas nos hidrogéis contendo uma 

menor concentração de PVP (contendo 5m% de PVP) durante o período estudado. Estes 

resultados estão de acordo com Miranda (1999). 

 

4.3.2 Caracterização dos hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo 

nanoemulsão de ácido mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 

 

4.3.2.1 Caracterização Visual 

 

A Fotografia 18 apresentam os hidrogéis obtidos com nanoemulsões de ácido 

mandélico e com variação de PVP 
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Fotografia 18 - Hidrogéis obtidos com variação da concentração de PVP e radiação ionizante contendo 

nanoemulsões de ácido mandélico: HE1 (10m%PVP-25kGy); HE2 (10m%PVP/PR-25kGy); 

HE3(10m%PVP/RM-25kGy); HE4 (10m%PVP/PR+RM-25kGy); HE5 (7m%PVP-25kGy); 

HE6(7m%PVP/PR-25kGy); HE7 (7m%PVP/RM-25kGy); HE8(7m%PVP/PR+RM-25kGy); HE9 

(5m%PVP-25kGy); HE10 (5m%PVP/PR-25kGy); HE11 (5m%PVP/RM-25kGy); HE12 

(5m%PVP/PR+RM-25kGy); HE13 (5m%PVP-20kGy); HE14 (5m%PVP/PR-20kGy); HE15 

(5m%PVP/RM-20kGy); HE16 (5m%PVP/PR+RM-220kGy). 

 
 

Os resultados mostraram a possibilidade de obtenção de hidrogéis com as 

composições propostas (PVP/nanoemulsão de palmarosa e/ou nanoemulsão de rosa 

mosqueta/ácido mandélico). 
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Por meio da Fotografia 16, pode-se observar que os hidrogéis base, contendo 

somente PVP são mais transparentes, enquanto os que contêm nanopartículas de pseudoboemita 

com os ativos são mais translúcidos. 

 

4.3.2.2 Aspecto Sensorial  

 

A análise sensorial dos hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP 

contendo nanoemulsão de ácido mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação foi 

realizada com 247 participantes do 5º. Encontro Senac de Estética, Saúde, e Bem-Estar 

realizado em 29 de outubro de 2018, no Centro Universitário Senac, e estão apresentados nos 

indicador de satisfação foi obtido pela somatória dos percentuais auferidos para satisfeito 

parcialmente e satisfeito plenamente. 

A Tabela 20 e o Gráfico 15 apresentam o grau de satisfação para a absorção dos 

hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo nanoemulsão de ácido 

mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 20 – Grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis com variação na concentração de PVP e 

radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 
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Gráfico 15 – Grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis com variação na concentração de PVP e 

radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 

 
 

Quanto à absorção dos hidrogéis foi possível observar que: 

- Os hidrogéis HE1 (10m%PVP-25kGy), HE2 (10m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE3 

(10m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE4 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o grau de satisfação com média de 39% de aprovação próximo aos hidrogéis HE9 

(5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE11 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy) e HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) com 

38%; 

- Os hidrogéis HE5 (7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE7 

(7m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de satisfação com 59%, sendo o menor grau de insatisfação 

(plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito) comparando com os demais hidrogéis 

obtidos; 

- Os hidrogéis HE13 (5m%PVP-20kGy), HE14 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-20kGy), HE15 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM-20kGy) e HE16 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-20kGy) 

apresentaram o segundo melhor resultado médio de aprovação 53%. 
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A Tabela 21 e o Gráfico 16 apresentam o grau de satisfação quanto ao 

deslizamento dos hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo 

nanoemulsão de ácido mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 

 

Tabela 21 – Grau de satisfação quanto ao deslizamento dos hidrogéis com variação na concentração de 

PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico. 
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Gráfico 16 – Grau de satisfação quanto ao deslizamento dos hidrogéis com variação na concentração 

de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico.  

 

 
 

Quanto ao deslizamento dos hidrogéis foi possível observar que: 

- Todos os hidrogéis apresentaram resultados satisfatórios, sendo que as amostras HE1 

(10m%PVP-25kGy), HE2 (10m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE3 

(10m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy), HE4 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), HE5 

(7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE7 

(7m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram os maiores graus de satisfação com percentuais entre 71 e 69%, respectivamente; 

- Os hidrogéis 25kGy) apresentaram o grau de satisfação com média de 39% de aprovação 

próximo aos hidrogéis HE9 (5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), 

HE11 (5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy), HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), 

HE13 (5m%PVP-20kGy), HE14 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-20kGy), HE15 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM-20kGy) e HE16 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-20kGy) 

apresentaram um grau de insatisfação (plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito) de 

20%. 

A Tabela 22 e o Gráfico 17 apresentam os resultados obtidos o grau de satisfação 

quanto ao aspecto dos hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo 

nanoemulsão de ácido mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 22 – Grau de satisfação quanto aspecto dos hidrogéis com variação na concentração de PVP e 

radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 
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Gráfico 17 – Grau de satisfação quanto ao aspecto dos hidrogéis com variação na concentração de 

PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 

 

 

Quanto ao aspecto dos hidrogéis foi possível observar que: 

- Os hidrogéis HE1 (10m%PVP-25kGy), HE2 (10m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE3 

(10m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE4 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de insatisfação (plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito), 

uma média de 45% de reprovação; 

- Os hidrogéis HE5 (7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE7 

(7m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy), HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), HE9 

(5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE11 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy) e HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de satisfação em média de 55% de aprovação. 

- O destaque foi o hidrogel HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) considerado com 

um melhor aspecto, 64% de aprovação. 

A Tabela 23 e o Gráfico 18 apresentam o grau de satisfação quanto ao odor dos 

hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo nanoemulsão de ácido 

mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 23 – Grau de satisfação quanto ao odor dos hidrogéis com variação na concentração de PVP e 

radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 
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Gráfico 18 – Grau de satisfação quanto ao odor dos hidrogéis com variação na concentração de PVP 

e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 
 

Quanto ao grau de satisfação para o odor dos hidrogéis foi possível observar que: 

- Os hidrogéis HE1 (10m%PVP-25kGy), HE2 (10m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE3 

(10m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE4 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de insatisfação (plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito), 

uma média de 39% de reprovação; 

- Os hidrogéis HE5 (7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE7 

(7m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy) e HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram grau de satisfação de 36 e 37%, respectivamente; 

- Os hidrogéis HE9 (5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE11 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy) e HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram a maior média de grau de satisfação com 42% e a menor média de grau de 

insatisfação (plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito) de 27%. 

A Tabela 24 e o Gráfico 19 apresentam o grau de satisfação quanto à sensação 

de conforto dos hidrogéis obtidos com diferentes concentrações de PVP contendo nanoemulsão 

de ácido mandélico irradiados com diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 24 – Grau de satisfação quanto à sensação de conforto dos hidrogéis com variação na 

concentração de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 
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Gráfico 19 – Grau de satisfação quanto a sensação de conforto após a aplicação dos hidrogéis com 

variação na concentração de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 

 

Todas as amostras geraram uma sensação de conforto após 10 minutos da 

aplicação, mas pode se observar que: 

- Os hidrogéis HE1 (10m%PVP-25kGy), HE2 (10m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE3 

(10m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy), HE4 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), HE5 

(7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE7 

(7m%PVP/0,7m%PSB/RM-25kGy), HE8 (10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), HE9 

(5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE11 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy) e HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de satisfação médio de 59%; 

- Os hidrogéis HE9 (5m%PVP-25kGy), HE10 (5m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE11 

(5m%PVP/0,7m%PSB/RM -25kGy) e HE12 (5m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy) 

apresentaram o maior grau de satisfação em média de 66% de aprovação. 

 

O resultado da análise sensorial para os hidrogéis com variação na concentração 

de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico foi atribuído a soma 

dos percentuais do grau de satisfação (satisfeito parcialmente e satisfeito plenamente) dos 

aspectos estudados e estão apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Resultado da análise sensorial para os hidrogéis com variação na concentração de PVP e 

radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, os indicadores apontam as composições 

HE5 (7m%PVP-25kGy), HE6 (7m%PVP/0,7m%PSB/PR-25kGy), HE8 

(10m%PVP/1,4m%PSB/PR+RM-25kGy), HE13 (5m%PVP-20kGy), HE14 

(5m%PVP/0,7m%PSB/PR-20kGy) e HE15 (5m%PVP/0,7m%PSB/RM-20kGy) como a mais 

adequada para a obtenção do produto desejado, mas as composições HE5, HE6 e HE8 são as 

que foram obtidas com doses de irradiação recomendada para a esterilização.  

 

4.3.2.3 Desidratação em função do tempo 

 

A desidratação em função do tempo foi acompanhada para todas as formulações 

obtidas com ácido mandélico e variação de pseudoboemita conforme a Tabela 11. 

A Tabela 26 e os Gráficos 20 e 21 apresentam a variação da porcentagem de de 

desidratação ao longo do tempo após irradiação dos hidrogéis com variação na concentração de 

PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico. 
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Tabela 26 – Variação da porcentagem de desidratação ao longo do tempo após irradiação dos hidrogéis 

com variação na concentração de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 
 

 
Gráfico 20 – Variação da porcentagem de desidratação em função do tempo após irradiação dos 

hidrogéis com com variação na concentração de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de 

ácido mandélico 
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Gráfico 21 – Variação da porcentagem de desidratação em função da composição dos hidrogéis com 

variação na concentração de PVP e radiação ionizante contendo nanoemulsões de ácido mandélico 

 

 
Por meio dos resultados obtidos, observou-se que:  

- A desidratação aumentou com o passar do tempo para todos os hidrogéis obtidos;  

- Quanto menor a concentração do PVP, maior é a desidratação dos hidrogéis obtidos. 

Provavelmente as ligações cruzadas, formadas em decorrência da radiação ionizante, estão 

mais espaçadas, quanto menor for a concentração de PVP presente no hidrogel; 

- Os hidrogéis HE9 (5m%PVP/0,7m%PSB-25kGy) obtidos sem a adição de nanoemulsão 

foram os que apresentaram o maior grau de desidratação durante o período estudado; 

- Os hidrogéis HE15 (5m%PVP/0,7m%PSB-20kGy) obtidos com nanoemulsão a base do óleo 

rosa mosqueta foram os que apresentaram o menor grau de desidratação durante o mesmo  

 

4.3.3 Caracterização dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico contendo 

diferentes concentrações de pseudoboemita  
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1,0m% de ágar acrescido das diferentes nanoemulsões. 

 

Tabela 27 – Variação da porcentagem de desidratação isotérmica dos hidrogéis com nanoemulsões de 

ácido mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita 

 
 

A desidratação foi aferida a cada 20 minutos e os resultados obtidos estão 

apresentados no Gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Variação da porcentagem de desidratação isotérmica após irradiação dos hidrogéis com 

nanoemulsões de ácido mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita 

 
 

Por meio dos resultados obtidos observou-se que na desidratação isotérmica 

(37°C), em estufa com arraste de ar, os hidrogéis apresentaram percentuais de desidratação 

muito próximos variando entre 7 e 9%. 

Os hidrogéis que apresentaram o maior percentual de desidratação foram os do 

tipo HIX (7m% PVP/5m% PSB/2,1m% AM/7m% RM), com 9% de desidratação. 
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A maioria dos hidrogéis obtidos apresentou 7% de desidratação. 

O objetivo desta investigação foi verificar se as alterações de composição dos 

hidrogéis interferem no comportamento de desidratação quando em contato com a pele 

humana, permitindo variar o tempo de absorção do ativo. Entretanto como observado, a 

desidratação, na faixa de interesse, para uso como produto tópico é independente da 

composição. 

Quando se compara a desidratação com e sem a presença de nanoemulsão, 

verifica-se que a perda de água é a mesma na presença da nanoemulsão. Embora a presença de 

pseudoboemita diminua a formação das ligações cruzadas pois é uma absorvedor de radicais 

livres (MIRANDA et al., 2018), pode-se também observar que a variação da concentração de 

pseudoboemita não interfere na desidratação e, portanto, na formação de ligações cruzadas 

porque a pseudoboemita está nanoencapsulada. 

 

4.3.3.2 Desidratação em função do tempo 

 

A desidratação em função do tempo foi acompanhada para os hidrogéis a base 

de 7m% PVP, 3,0m% de PEG e 1,0m% de ágar acrescido das diferentes nanoemulsões, obtidos 

de acordo com a Tabela 14. 

A variação da porcentagem de desidratação dos hidrogéis com nanoemulsões 

de ácido mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita em função do tempo 

estão apresentados na Tabela 28 e no Gráfico 23 e 24. 

 

Tabela 28 – Variação da porcentagem de desidratação dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido 

mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita em função do tempo. 
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Gráfico 23 – Variação de desidratação com hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico contendo 

diferentes concentrações de pseudoboemita. 

 
 

Gráfico 24 – Variação da porcentagem de desidratação em função da composição dos hidrogéis com 

nanoemulsões de ácido mandélico contendo diferentes concentrações de pseudoboemita 
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pseudoboemita e óleo de palmarosa foram os que apresentaram o menor percentual de 

desidratação; 

- Os hidrogéis HIV (7m% PVP/2m% PSB/4,2m% AM/7m% PR/7m% RM), HVII (7m% 

PVP/6m% PSB/4,2m% AM/7m% PR/7% RM) e HX (7m% PVP/10m% PSB/4,2m% AM/7m% 

PR/7% RM) contendo óleo de palmarosa e rosa mosqueta apresentam um aumento na 

desidratação com o aumento da concentração de pseudoboemita; 

- A maior desidratação apresentada foi pela composição contendo 1% de pseudoboemita e óleo 

de rosa mosqueta (hidrogel III); 

- Os hidrogéis HV (7m% PVP/3m% PSB/2,1m% AM/7m% PR), HVI (7m% PVP/3m% 

PSB/2,1m% AM/7m% RM) e HVII 7m% PVP/6m% PSB/4,2m% AM/7m% PR/7% RM) 

contendo 3% de pseudoboemita, em cada nanoemulsão, foram os que menos desidrataram 

comparado-se com as outras composições com concentrações de 1% e 5% de pseudoboemita; 

- Comparando com hidrogel I (7m% PVP), não contend nenhuma nanoemulsão, o hidrogel V 

(7m% PVP/3m% PSB/2,1m% AM/7m% PR) sofreu uma desidratação menor. 

 

4.3.4 Caracterização dos hidrogéis obtidos com nanoemulsão de ácido mandélico e 

nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

A caracterização dos hidrogéis obtidos com nanoemulsão de ácido mandélico e 

nanoemulsão de ácido hialurônico foi realizada seguindo os seguintes parâmetros: 

caracterização visual, análise sensorial, valor do pH, densidade, desidratação em função do 

tempo desidratação isotérmica com arraste de ar, ensaios de biometria, espectroscopia 

eletrônica UV-Vis e Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão. 

 

4.3.4.1 Caracterização Visual 

 

A Fotografia 19 apresentam os hidrogéis, F1 a F8, obtidos com nanoemulsão de 

ácido mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 
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Fotografia 19 - Hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico e hialurônico: F1; F2 

(RM/3%PSB/2,1%AM); F3 (PR/1%PSB/2,1%AH); F4 (RM/3%PSB/2,1%AM + 

PR/1%PSB/2,1%AH); F5 (PR/3%PSB/2,1%AH); F6 (RM/3%PSB/2,1%AM + PR/3%PSB/2,1%AH); 

F7 (PR/5%PSB/2,1%AH) e F8 (RM/3%PSB/2,1%AM + PR/5%PSB/2,1%AH). 

 
 
 

Por meio da Fotografia 20, pode-se observar que: 

- Todas as composições mostraram a possibilidade de obtenção de hidrogéis; 

- O hidrogel F1é mais transparente do que os demais; 

- Os hidrogéis F2 (RM/3m%PSB/2,1m%AM), F3 (PR/1m%PSB/2,1m%AH), F5 

(PR/3m%PSB/2,1%AH) e F7 (PR/5m%PSB/2,1%AH), contendo somente uma nanoemulsão 

são mais transparentes, enquanto os que contêm nanoemulsões de ácido mandélico e 

hialurônico são mais translúcidos F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + 

PR/1m%PSB/2,1m%AH), F6 (RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/3m%PSB/2,1m%AH) e 

F8(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/5m%PSB/2,1%AH). 

 

4.3.4.2 Análise Sensorial  

 

A análise sensorial dos hidrogéis base foi realizada por meio de uma pesquisa 

realizada com 85 alunos do Curso de Bacharelado e Tecnologia de Estética e Cosmética do 

Centro Universitário SENAC. Os Gráficos 25 a 29 indicam o grau de satisfação (somatória do 
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satisfeito parcialmente e satisfeito plenamente) para cada item questionado. 

O Gráfico X apresentam o grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis 

obtidos com nanoemulsão de ácido mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

Gráfico 25 – Grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico 

e hialurônico. 

 

 
 

Quanto ao grau de satisfação para a absorção dos hidrogéis finais foi possível 

observar que: 

- Os hidrogéis F1 e F3 (PR/1%PSB/2,1%AH) apresentaram o menor grau de satisfação 

(plenamente satisfeito/parcialmente satisfeito) com média de 56% de aprovação; 

- Os hidrogéis F2 (RM/3m%PSB/2,1m%AM), F5 (PR/3m%PSB/2,1m%AH), F6 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/3m%PSB/2,1m%AH), F7 (PR/5m%PSB/2,1m%AH) e F8 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/5m%PSB/2,1m%AH) apresentaram uma média no  grau de 

satisfação de 74%; 

- O hidrogel F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH) apresentou melhor 

resultado médio de aprovação com um índice de satisfação, 91%. 
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Gráfico 26 – Grau de satisfação quanto ao deslizamento dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido 

mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

 
 

Quanto ao grau de satisfação para o deslizamento dos hidrogéis finais foi 

possível observar que: 

- Todos os hidrogéis apresentaram resultados satisfatórios, sendo que os hidrogéis F2 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM), F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH), F7 

(PR/5m%PSB/2,1m%AH) e F8 (RM/3m%PSB/2,1%AM + PR/5m%PSB/2,1m%AH) 

apresentaram os maiores graus de satisfação (plenamente satisfeito/parcialmente satisfeito) com 

percentuais entre 84 e 91% de aprovação; 

- O hidrogel F5 (PR/3m%PSB/2,1m%AH) apresentou o maior grau de insatisfação (plenamente 

insatisfeito/parcialmente insatisfeito) de 19%, e o de melhor satisfação foi o hidrogel F4 

(RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH) com um índice de 85%. 
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Gráfico 27 – Grau de satisfação quanto ao aspecto dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido 

mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

 

 

Quanto ao grau de satisfação para o aspecto dos hidrogéis finais foi possível 

observar que: 

- O hidrogel F1 foi considerado com o pior (plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito) 

aspecto com uma rejeição de 38% e uma satisfação de 45%; 

- O hidrogel F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH) foi o com maior 

índice no grau de satisfação de 85% e menor insatisfação (plenamente insatisfeito/parcialmente 

insatisfeito) de 9%; 

- Os demais hidrogéis F2 (RM/3m%PSB/2,1m%AM), F3 (PR/1m%PSB/2,1m%AH), F5 

(PR/3m%PSB/2,1m%AH), F6 (RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/3m%PSB/2,1m%AH), F7 

(PR/5m%PSB/2,1m%AH) e F8 (RM/3m%PSB/2,1%AM + PR/5m%PSB/2,1m%AH) 

apresentaram um grau de satisfação entre 59% a 76%. 
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Gráfico 28 – Grau de satisfação quanto ao odor dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico 

e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

 

Quanto ao grau de satisfação para o odor dos hidrogéis finais foi possível 

observar que: 

- Os hidrogéis F1 e F2 (RM/3m%PSB/2,1m%AM) apresentaram um grau de insatisfação 

(plenamente insatisfeito/parcialmente insatisfeito) superior a 50%; 

- Os hidrogéis F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH) e F8 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/5m%PSB/2,1m%AH) obtiveram os maiores índices de grau de 

satisfação com 64 e 69% respectivamente; 

- Os hidrogéis F3 (PR/1m%PSB/2,1m%AH), F5 (PR/3m%PSB/2,1m%AH) apresentaram o 

mesmo grau de satisfação de 35%. 
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Gráfico 29 – Grau de satisfação quanto a sensação de conforto dos hidrogéis com nanoemulsão de 

ácido mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

 
Quanto ao comportamento dos hidrogéis finais foi possível observar que: 

- Todas os hidrogéis geraram uma sensação de conforto após 10 minutos da aplicação 

apresentando um índice de satisfação superior a 60%. 

A análise sensorial foi atribuída a soma dos percentuais do grau de satisfação 

(satisfeito parcialmente e satisfeito plenamente) dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido 

mandélico e ácido hialurônico estão na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Grau de satisfação dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico e nanoemulsão de 

ácido hialurônico. 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, os indicadores apontam a composição do 

hidrogel F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH) como a mais adequada 

para a obtenção do produto desejado.  

 

4.3.4.3 pH 

O Gráfico 30 apresenta o comportamento do pH dos hidrogéis com 

nanoemulsões de ácido mandélico e ácido hialurônico. 
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Gráfico 30 – Comportamento do pH dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico e ácido 

hialurônico 

 

 

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que: 

- Todos os hidrogéis obtidos possuem pH ácido na faixa de 3,5 a 4,2; 

- O pH dos hidrogéis diminui com o aumento da concentração de pseudoboemita. 

Portanto, como a pele apresenta um pH levemente ácido, sob o ponto de vista 

cosmético e/ou dermatológico, o pH dos hidrogéis estão adequados (LEONARDI et al., 2002). 

 

4.3.4.4 Densidade 

 

Os hidrogéis F1 a F8 apresentaram valores um pouco inferiores a 1,00 g.cm-3 

próximo a densidade da água. A menor densidade foi a F6 (RM/3m%PSB/2,1m%AM + 

PR/3m%PSB/2,1m%AH), conforme apresentado no Gráfico 31. 
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Gráfico 31 – Densidade das amostras dos hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico e 

hialurônico. 

 

 

 

4.3.4.5 Desidratação em função do tempo 

 

A desidratação em função do tempo foi acompanhada os hidrogéis, F1 a F8, 

obtidos com 7m% de PVP e diferentes nanoemulsões de ácido mandélico e ácido hialurônico 
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na Tabela 30 e no Gráfico 32 e 33. 
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Tabela 30 – Variação da porcentagem de desidratação dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido 

mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico em função do tempo. 

 
 

Gráfico 32 – Variação da porcentagem de desidratação em função do tempo após irradiação dos 

hidrogéis com nanoemulsões de ácido mandélico e hialurônico. 
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Gráfico 33 – Variação da porcentagem de desidratação isotérmica após irradiação dos hidrogéis com 

nanoemulsões de ácido mandélico e hialurônico. 
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Tabela 31 – Variação da porcentagem de desidratação isotérmica dos hidrogéis com nanoemulsão de 

ácido mandélico e nanoemulsão de ácido hialurônico. 

 

 

A desidratação foi aferida a cada 20 minutos e os resultados obtidos estão 

apresentados no Gráfico 34. 
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Gráfico 34– Variação da porcentagem de desidratação isotérmica dos hidrogéis com nanoemulsões de 

ácido mandélico e ácido hialurônico. 
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Tabela 32– Variação da hidratação dos hidrogéis com nanoemulsão de ácido mandélico e nanoemulsão 

ácido hialurônico. 
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Gráfico 35 - Variação dos valores de hidratação medidos 1 hora após a aplicação dos produtos. 
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deslocamento ao longo do comprimento de onda (ROMANHOLI, 2005). 

Nos gráficos 36 e 37 apresenta os espectros de ultravioleta de uma solução pura 

de ácido mandélico e de ácido hialurônico (sem a presença de PVP, PEG, ágar, pseudoboemita, 

polissorbatos e óleos), na concentração de 0,2.10-3 mol/L, varrendo-se a faixa de 190 a 300nm. 

Os picos de máxima absorção estão na região próxima de 220nm para o ácido mandélico e de 

190nm para o ácido hialurônico. 

 

Gráfico 36 – Espectro de ultravioleta de ácido mandélico
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Gráfico 37 – Espectros de ultravioleta de ácido hialurônico 
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O Quadro 9 apresenta os espectrogramas na região do ultravioleta de todos os 
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hidrogéis F2 a F8 que contém os princípios ativos, ácido mandélico e/ou ácido hialurônico com 

as seguintes composições: F2 (RM/3m%PSB/2,1m%AM), F3(PR/1m%PSB/2,1m%AH), F4 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/1%PSB/2,1%AH), F5 (PR/3m%PSB/2,1m%AH), F6 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/3%PSB/2,1%AH), F7 (PR/5m%PSB/2,1m%AH) e F8 

(RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/5m%PSB/2,1m%AH), na concentração de 0,2.10-3 mol/L, 

varrendo-se a faixa de 190 a 300nm. 
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Quadro 9 – Espectrogramas na região do ultravioleta de todos os hidrogéis que contêm os princípios 

ativos (ácido mandélico e/ou ácido hialurônico). 
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Por meio dos resultados obtidos pode-se observar que: 

- O espectograma do hidrogel F2 (que contém apenas o princípio ativo ácido mandélico) 

apresenta um pico de máxima absorção na região próxima à 190nm, inferior ao ácido mandélico 

puro. Provavelmente, o ácido mandélico além de interagir com a pseudoboemita, sofre oxidação 

durante o processo de irradiação alterando o pico de adsorção máxima; 

- Os hidrogéis F3, F5 e F7 contendo ácido hialurônico apresentam o mesmo pico de máxima 

absorção a 190nm;  

- A concentração de ácido hialurônico nas nanoemulsões F3, F5 e F7 são iguais, mas observa-

se que a absorbância destes hidrogéis a 190nm é maior quanto menor é a concentração de 

pseudoboemita presente, ou seja, o hidrogel F3 (contendo 1% de pseudoboemita) foi o que mais 

liberou o ácido hialurônico, e o F7 (contendo 5% de pseudoboemita) o que menos liberou. 

Provavelmente, quanto maior a concentração de pseudoboemita maior a interação do ácido 

hialurônico com a nanocarga, pois maior é o número de grupos funcionais -OH e           - COOH 

presentes no ácido que interagem com os grupos carregados positivamente da pseudoboemita. 

 

4.3.4.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O Esquema 24 apresenta os hidrogéis F1 a F8 obtidos com 7m% de PVP e 

diferentes nanoemulsões de ácido mandélico e ácido hialurônico 
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Esquema 24 - Micrografias dos hidrogéis finais. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Por meio das micrografias obtidas pode-se observar que: 

- As microscopias apresentam superfícies rugosas, irregulares; 

- Quanto maior a concentração de ácido mandélico nos hidrogéis, devido a maior concentração 

de pseudoboemita, maior os poros apresentados (F4, F6 e F8), estando de acordo com os 

resultados da desidratação obtida; 

- Provavelmente, nos hidrogéis F4 (RM/3m%PSB/2,1m% de AM + PR/1m%PSB/2,1m%AH), 

F6 (RM/3m%PSB/2,1m%AM + PR/3m%PSB/2,1m%AH) e F8 (RM/3m%PSB/2,1m%AM + 

PR/5m%PSB/2,1m%AH) há uma maior densidade de ligações crzadas, pois quanto maior a 

densidade das ligações cruzadas, maior o poder de retenção da água; 

A partir destas observações constata-se que, embora quando se obtenha 

hidrogéis a base de PVP em presença da pseudoboemita, esta por ser um absorvedor de radicais 

livres, provoque um decréscimo na formação de ligações cruzadas (MIRANDA et al., 2018), 

no caso dos hidrogéis obtidos, a presença da pseudoboemita não teve uma influência 

preponderante na formação da densidade de ligações cruzadas, pois a pseudoboemita estava 

nanoencapsulada nas nanoemulsões.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu obter hidrogéis a base de poli (N-vinil-2-pirrolidona) 

contendo nanopartículas de pseudoboemita obtidas pelo processo sol-gel para a liberação de 

ácido mandélico e ácido hialurônico nanoencapsulados em nanoemulsões a base de óleo 

essencial de palmarosa e óleo vegetal rosa mosqueta.  

Por meio dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

- Os hidrogéis base mais adequados para a obtenção de produtos cosméticos são os obtidos 

com 7m% de PVP, 3m% de PEG e 1m% de ágar, irradiados com dose de 25kGy; 

- As nanoemulsões a base de óleo de palmarosa contendo nanopartículas de 

pseudoboemita/ácido mandélico mais adequadas à obtenção de produtos cosméticos são as 

obtidas com 3m% ou 5m% de pseudoboemita e 2,1m% de ácido mandélico; 

- As nanoemulsões a base de óleo de rosa mosqueta contendo nanopartículas de 

pseudoboemita/ácido mandélico mais adequadas à obtenção de produtos cosméticos são as 

obtidas com 3m% ou 5m% de pseudoboemita e 2,1m% de ácido mandélico; 

- As nanoemulsões contendo nanopartículas de pseudoboemita/ácido hialurônico mais 

adequadas à obtenção de produtos cosméticos são as obtidas com 1m%, 3m% ou 5m% de 

pseudoboemita e 2,1m% de ácido hialurônico a base de óleo de palmarosa;  

- É possível obter hidrogéis indicados à produção de produtos cosméticos contendo as 

nanoemulsões à base de óleo de palmarosa e nanopartículas de pseudoboemita/ácido 

mandélico, contendo as nanoemulsões à base de óleo de rosa mosqueta e partículas de 

pseudoboemita/ácido mandélico;  e/ou contendo nanoemulsões de óleo de rosa mosqueta e 

nanopartículas de pseudoboemita/ácido hialurônico (F2 a F8) com caráter ácido, densidade 

adequada, desidratação isotérmica entre 4 a 6%, apresentando desidratação em função do 

tempo e hidratação adequadas, com um pico de absorção na faixa de 190nm, apresentando 

uma estrutura porosa, observada por microscopia eletrônica de varredura; 

- Entre os hidrogéis obtidos  o maior grau de satisfação na análise sensorial foi o hidrogel F4 

(óleo vegetal de rosa mosqueta/3m% de pseudoboemita/ 2,1m% de ácido mandélico mais 

óleo essencial de palmarosa/1m% de pseudoboemita/2,1m% de ácido hialurônico). 

Diante do exposto, foi possível a obtenção de um produto cosmético, hidrogel a 

à base de PVP contendo nanoemulsão com partículas de pseudoboemita/ácido mandélico, 

nanoemulsão com partículas de pseudoboemita/ácido hialurônico, óleo essencial de palmarosa 

e óleo vegetal de rosa mosqueta sem o uso de conservantes, mantidos estéreis pela ação da 

radiação ionizante durante a obtenção do hidrogel. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se que os trabalhos posteriores estudem: 

- Identificar as reações que ocorrem na formação dos hidrogéis por meio da Espectroscopia de 

Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourrie (FTIR) é um tipo de espectroscopia 

de absorção que ocorre na região do infravermelho do espectro eletromagnético. O FTIR 

permite ao pesquisador identificar grupos funcionais presentes na composição de cada amostra;  

- Quantificar substâncias ativas presentes por meio da Cromatografia Líquida de alta eficiência 

(CLAE) é um método de separação de compostos químicos em solução, a qual é utilizada na 

química analítica para identificar e quantificar cada componente em uma mistura. 
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ANEXO A 

PESQUISA – HIDROGEL BASE 

Assinale apenas uma opção para cada amostra, sendo:  

1 – Discordo plenamente;  

2 – Discordo parcialmente;  

3 – Não concordo nem discordo;  

4 – Concordo Parcialmente e  

5 – Concordo plenamente 

 

A absorção do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

HB1      

HB2      

HB3      

HB4      

 

O deslizamento do produto é adequado? 
 1 2 3 4 5 

HB1      

HB2      

HB3      

HB4      

 

O aspecto do produto é satisfatório? 
 1 2 3 4 5 

HB1      

HB2      

HB3      

HB4      

 

O odor é agradável? 
 1 2 3 4 5 

HB1      

HB2      

HB3      

HB4      

 

 

A sensação de conforto após a aplicação do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

HB1      

HB2      

HB3      

HB4      
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ANEXO B 

PESQUISA – HIDROGEL COM VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PVP E 

RADIAÇÃO IONIZANTE CONTENDO NANOEMULSÃO DE ÁCIDO MANDÉLICO 

 

Assinale apenas uma opção para cada amostra, sendo:  

1 – Discordo plenamente;  

2 – Discordo parcialmente;  

3 – Não concordo nem discordo;  

4 – Concordo Parcialmente e  

5 – Concordo plenamente 

 

A absorção do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

HE1      

HE2      

HE3      

HE4      

HE 5      

HE6      

HE7      

HE8      

HE9      

HE10      

HE11      

HE12      

HE13      

HE14      

HE15      

HE16      

 

O deslizamento do produto é adequado? 
 1 2 3 4 5 

HE1      

HE2      

HE3      

HE4      

HE 5      

HE6      

HE7      

HE8      

HE9      

HE10      

HE11      

HE12      

HE13      

HE14      

HE15      

HE16      

 

O aspecto do produto é satisfatório? 
 1 2 3 4 5 

HE1      

HE2      

HE3      

HE4      
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HE 5      

HE6      

HE7      

HE8      

HE9      

HE10      

HE11      

HE12      

HE13      

HE14      

HE15      

HE16      

 

O odor é agradável? 
 1 2 3 4 5 

HE1      

HE2      

HE3      

HE4      

HE 5      

HE6      

HE7      

HE8      

HE9      

HE10      

HE11      

HE12      

HE13      

HE14      

HE15      

HE16      

 

A sensação de conforto após a aplicação do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

HE1      

HE2      

HE3      

HE4      

HE 5      

HE6      

HE7      

HE8      

HE9      

HE10      

HE11      

HE12      

HE13      

HE14      

HE15      

HE16      
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ANEXO C 

PESQUISA – HIDROGEL CONTENDO NANOEMULSÃO DE ÁCIDO MANDÉLICO E 

ÁCIDO HIALURÔNICO 

 

Assinale apenas uma opção para cada amostra, sendo:  

1 – Discordo plenamente;  

2 – Discordo parcialmente;  

3 – Não concordo nem discordo;  

4 – Concordo Parcialmente e  

5 – Concordo plenamente 

 

 

A absorção do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      

 

 

O deslizamento do produto é adequado? 
 1 2 3 4 5 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      

 

 

O aspecto do produto é satisfatório? 
 1 2 3 4 5 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      

 

O odor é agradável? 
 1 2 3 4 5 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      
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F6      

F7      

F8      

 

A sensação de conforto após a aplicação do produto é boa? 
 1 2 3 4 5 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      
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ANEXO D 

 

Consentimento informado  

 

Eu, abaixo-assinado, concordo em participar no ensaio experimental acima descrito. 

 

Declaro que o objetivo, as condições, os procedimentos e a duração do ensaio me foram 

explicados detalhadamente, bem como a possibilidade de ocorrência de reações de 

intolerância/alergia ou irritação cutânea e que tive toda a liberdade para colocar questões 

relacionadas com o trabalho. Eu comprometo-me a cumprir o protocolo acima descrito.  

 

Compreendo também que tenho toda a liberdade de abandonar o ensaio a qualquer momento, 

sem prestar qualquer esclarecimento sobre os motivos que me levaram a fazê-lo.  

 

Eu concordo que os dados obtidos durante o ensaio serão submetidos a tratamento 

computorizado e estatístico e mantido estritamente confidencial.  

 

Eu li e assinei este consentimento informado, em duplicado, com total conhecimento dos fatos.  

 

 

Voluntário: _________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________(assinatura)  

 

 

Data: ________________  

 

 

Ensaio feito por: 

 

 

______________________________________________________________(assinatura)  

 

 

Data: ________________ 
 

 


