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RESUMO 
 

Com o envelhecimento cronológico há uma redução dos sistemas intrínsecos 

antioxidantes da pele, resultando em danos cutâneos e geração de compostos responsáveis 

pelo odor característico da idade. No intuito de minimizar esses danos, propomos o 

desenvolvimento de nanopartículas lipídicas (nanopartículas lipídica sólidas- NLS e 

carreadores lipídicos nanoestruturados – CLN) constituídos de manteigas e óleos extra-

virgens provenientes da flora amazônica contendo fragrâncias naturais com habilidade de 

mascarar e harmonizar o odor relativo ao envelhecimento. Para composição da matriz 

lipídica das nanopartículas, as manteigas de ucuúba e de muru-muru e os óleos de patauá 

e de castanha-do-Brasil foram avaliados quanto às suas características físico-químicas, 

composição da fração insaponificável e em ácidos graxos e atividade antioxidante pelos 

métodos de DPPH, ABTS e proteção do ácido palmitoleico (AP) frente ao esqualeno 

hidroperóxido (EHP). A manteiga de ucuúba apresentou a maior concentração de 

fitosteróis (287 mg EC/100g), de compostos fenólicos totais (775 mg EAG/100g) e 

maiores índices de atividade antioxidante: EC50 de 0,83 mg/mL e 18,74 g ET/kg (DPPH) 

e 18,87 g ET/kg (ABTS). Com exceção da manteiga de muru-muru, todos os materiais 

demonstraram atividade antioxidante similar ao BHT frente ao EHP. Foram 

desenvolvidas 7 fragrâncias com óleos essenciais para cada gênero e avaliadas quanto a 

capacidade de mascarar e/ou harmonizar o odor relativo a idade e quanto à atividade 

antioxidante. Todas demonstraram capacidade de mascarar o odor do 2-nonenal sem 

diferenças significativas (p>0,05), porém as fragrâncias F4 e M4 potencializaram a 

harmonização do odor deste aldeído, sendo selecionadas. Na otimização da produção das 

NLS e CLN, com ou sem adição de F4 e M4, foram avaliados 7 tensoativos 

polihidroxilados, duas técnicas de produção (homogeneização a quente com sonda de 

ultrassom de alta potência - US e homogeneização por alta pressão - HAP) e duas 

condições de resfriamento (banho de gelo - BG e temperatura ambiente - TA). Todas as 

formulações foram avaliadas quanto a eficiência de encapsulação (EE) e recuperação do 

processo (RP) por CG-EM, tamanho de partículas, índice de polidispersão (PDI), 

potencial zeta (PZ) e pH em dois tempos: T0 (48 horas após a produção) e T65 (65 dias 

após a produção). As nanopartículas também foram avaliadas por fracionamento de fluxo 
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assimétrico (AF4), por microscopia eletrônica de transmissão e atividade antioxidante 

frente ao EHP. Dentre as formulações avaliadas e condições de processo, os CLN-M4 

BG apresentaram os melhores resultados: EET0 de 88,8%, EET65 de 63,7% e RP de 92,2. 

As formulações com F4 produzidas por HAP apresentaram EET0 de 97,5%, EET65 de 

73,1% e RP de 32,8%. Todas as formulações produzidas apresentaram tamanho médio 

inferiores de 170 nm, distribuição monodispersa (≤ 0,3) e PZ acima de 30 mv. 

Adicionalmente, também apresentaram atividade antioxidante contra o EHP similar ao 

BHT, o que as torna promissoras como agentes antioxidantes para minimização dos 

processos oxidativos cutâneos e como sistema preventivo na formação do odor relativo a 

idade. 

Palavras chave: óleos vegetais, manteigas vegetais, Flora Amazônica, odor corpóreo, 

envelhecimento, nanopartículas lipídicas, atividade antioxidante 
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ABSTRACT 

 

With chronological aging there is a reduction of the intrinsic antioxidant systems of the 

skin, resulting in skin damage and generation of compounds responsible for the odor 

characteristic of age. In order to minimize these damages, we propose the development 

of lipid nanoparticles (solid lipid nanoparticles - NLS and nanostructured lipid carriers - 

CLN) consisting of extra virgin butters and oils from the Amazon flora containing natural 

fragrances with the ability to mask and harmonize the aging body odor. For composition 

of the lipid matrix of the nanoparticles, ucuúba and muru-muru butters and patauá and 

brazil nut oils were evaluated for their physicochemical properties, composition of the 

unsaponifiable fraction and fatty acids and antioxidant activity by the methods of DPPH, 

ABTS and protection of palmitoleic acid (PA) against squalene hydroperoxide (SHP). 

Ucuúba butter had the highest concentration of phytosterols (287 mg CE / 100 g), total 

phenolic compounds (775 mg AGE / 100 g) and higher rates of antioxidant activity: EC50 

of 0.83 mg / mL and 18.74 g TE / kg (DPPH) and 18.87 g TE / kg (ABTS). With the 

exception of muru-muru butter, all materials showed antioxidant activity similar to BHT 

against SHP. Seven fragrances with essential oils for each genus were developed and 

evaluated for the ability to mask and / or harmonize odor related to age and antioxidant 

activity. All showed the ability to mask the odor of 2-nonenal without significant 

differences (p> 0.05), but the fragrances F4 and M4 potentiated the harmonization of the 

odor of this aldehyde, being selected. In the optimization of NLS and CLN production, 

with or without addition of F4 and M4, seven polyhydroxylated surfactants were 

evaluated, two production techniques (hot homogenization with high power ultrasonic 

probe - UP and high pressure homogenization - HPH) and two cooling conditions (ice 

bath - IB and ambient temperature - AT). All formulations were evaluated for 

encapsulation efficiency (EE) and process recovery (PR) by GC-MS, particle size, 

polydispersity index (PDI), zeta potential (ZP) and pH on two stages: T0 (48 hours after 

production) and T65 (65 days after production). The nanoparticles were also evaluated 

by Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4), by transmission electron 

microscopy and antioxidant activity against SHP. Among the evaluated formulations and 

process conditions, the CLN-M4 UP IB presented the best results: EET0 of 88.8%, 
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EET65 of 63.7% and PR of 92.2. Formulations with F4 produced by HPH showed 97.5% 

EET0, 73.1% EET65 and 32.8% of PR. All the formulations produced had mean sizes 

lower than 170 nm, monodisperse distribution (≤ 0.3) and ZP above 30 mv. In addition, 

they also presented antioxidant activity against SHP similar to BHT, which makes them 

promising as antioxidant agents to minimize cutaneous oxidative processes and as a 

preventive system in the body odor age related formation. 

Key words: vegetal oils, vegetal butters, Amazon Flora, lipid nanoparticles, body odor, 

ageing, antioxidant activity 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), neste século (XXI), 

pela primeira vez na história, o número de pessoas com idade de 65 anos ou mais superará 

o número de pessoas com cinco anos ou menos; com projeções para uma expectativa de 

vida de 81 anos para a população mundial em 2100. No Brasil um novo padrão 

demográfico, que se caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e 

significativo aumento do contingente de idosos, também tem sido observado. Para 2060 

o IBGE prevê uma modificação significativa na pirâmide de distribuição etária no país: o 

grupo de mais de 65 anos, que hoje representa cerca de 7,5%, representará um quarto 

(26,7%) dos brasileiros em 2060 (ALVES, 2012). 

Nesse processo de envelhecimento, a pele está exposta de maneira crônica a 

agentes pró-oxidantes, tanto endógenos como ambientais, que conduzem ao surgimento 

de espécies reativas de oxigênio. O estresse oxidativo leva a danos celulares, inclusive ao 

DNA, lipídios e proteínas de membrana. A peroxidação lipídica pode levar a formação 

de produtos como o malonaldeído e o 4-hidroxi-2-nonenal, os quais induzem danos em 

proteínas, podendo ocasionar apoptose celular, bem como a liberação de mediadores pró-

inflamatórios, alteração da homeostase celular e consequente surgimento de processos 

degenerativos (MAMALIS et al., 2014; UCHINO et al., 2002; HIRATA et al., 2004).   

Há uma estreita ligação entre radicais livres e inflamação cutânea. Os receptores 

de proliferação celular ativados por peroxissomas, cujos ligantes naturais são os ácidos 

graxos poli-insaturados e seus produtos resultantes de processos oxidativos, 

desempenham um papel central na indução de algumas doenças cutâneas, como psoríase 

e acne. Sendo assim, a utilização de produtos com atividade antioxidante na pele pode 

prevenir inúmeros problemas cutâneos e amenizar o efeito inevitável dos agentes internos 

e externo neste órgão (BRIGANTI & PICARDO, 2003; HAYASHI et al., 2003; 

NAKAGAWA et al., 2010; SHIMIZU et al., 2018) 

Adicionalmente, o envelhecimento cronológico também promove alterações no 

sebo produzido pelas glândulas sebáceas cutâneas (HIRATA et al., 2004). A partir dos 

40 anos, aproximadamente, é possível observar uma elevação das concentrações dos 

ácidos graxos monoinsaturados da família ω7, os quais, através de processos oxidativos, 
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geram o 2-nonenal, um aldeído insaturado responsável pelo odor característico de pessoas 

com mais idade (HAZE et al., 2001; CURRAN et al., 2010; GALLANGHER et al., 2008; 

SAWANO, 2001; YAMAZAKI et al., 2010). Visto que o olfato tem um papel essencial 

na vida das pessoas, o odor relacionado à idade pode ser considerado desagradável e 

acarretar diminuição da autoestima e limitações sociais. (HOLLAND et al., 2005; CROY 

et al., 2014; YAMAZAKI et al., 2010). 

Como estratégia para otimizar o processo de recobrimento da pele, aumentando a 

hidratação e o direcionamento para os folículos pilosos, sistemas nanoparticulados têm 

sido estudados, dentre eles as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e os carreadores 

lipídicos nanoestruturados (CLN). Os CLN e NLS constituem um sistema carreador 

composto por tensoativos e lipídeos fisiológicos, biodegradáveis e biocompatíveis, que 

formam uma matriz lipídica sólida à temperatura do corpo. São derivados de emulsões 

óleo/água, sendo substituído o lipídeo líquido (óleo) por um lipídeo sólido à temperatura 

do corpo. As NLS constituíram a primeira geração das partículas lipídicas sólidas e os 

CLN a segunda geração, sendo produzidos pela mistura de um lipídeo sólido com um 

líquido, sendo esta mistura também sólida à temperatura corporal (MÜLLER et al., 2007).  

Na aplicação tópica, os tamanhos manométricos dessas partículas favorecem a 

adesão física à pele ou mucosa, formando um filme oclusivo que contribui para a absorção 

do fármaco e hidratação do tecido. Além disso, diferentes estudos têm mostrado o 

potencial das nanopartículas em penetrar na pele de maneira tempo-dependente, sendo a 

penetração transfolicular a via preferida. Assim, os folículos pilosos podem atuar como 

um reservatório para o armazenamento e liberação de ativos carreados em nanopartículas 

(LADEMANN et al., 2006; GU et al., 2018; VOGT et al., 2006). 

Com relação à composição dos CLN e das NLS, a seleção de matrizes lipídicas 

que apresentem atividade antioxidante constitui uma excelente alternativa para otimizar 

o processo de proteção da pele contra os radicais livres envolvidos no processo de 

envelhecimento, bem como na alteração de odores corpóreos relativos à idade. Os óleos 

vegetais, além de apresentarem ácidos graxos semelhantes aos da epiderme humana, 

contêm em sua fração insaponificável presença de esqualeno, fitosteróis, compostos 

fenólicos, provitaminas e vitaminas lipossolúveis, principalmente as vitaminas A e E, 

potentes antioxidantes (LEONARDI, 2004). Esta fração, porém, é quase que totalmente 
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retirada pelo processo de refino (RAMALHO & SUAREZ, 2013; GARCIA et al., 2006; 

ALMEIDA, 2009).  

A flora Amazônica possui inúmeras espécies de plantas oleaginosas com potencial 

para aplicação em cosméticos. As manteigas e óleos aqui estudados possuem altos índices 

de insaponificáveis (LACERDA JUNIOR 2009; MARANHÃO et al., 2011; DARNET et 

al., 2011; MONTÚFAR et al., 2010) e, do óleo de patauá, já foi demonstrada a atividade 

antioxidante em alguns ensaios (REZAIRE et al., 2014). 

Outro componente muito importante na constituição do CLN e da NLS são os 

tensoativos, que apresentam, de maneira geral, potencial de irritação epidérmica. Para 

minimizar o risco de irritação dos CLN estudados, tensoativos mais brandos, 

biocompatíveis e biodegradáveis foram utilizados. Esses tensoativos, também chamados 

tensoativos poli-hidroxilados, possuem um menor potencial de irritação e estão em 

consonância com a proposta do estudo, que utilizou óleos e manteigas brutos de origem 

Amazônica. 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho de pesquisa foi desenvolver 

CLN e NLS com óleos ou manteigas extra virgens da flora amazônica estabilizados com 

tensoativo(s) polihidroxilado(s), carregados ou não com fragrâncias naturais, para 

melhora a hidratação e o odor relativo ao envelhecimento, bem como minimizar processo 

oxidativos. Para tal, o Capítulo 1 descreve as avaliações físico-químicas, quantificação 

de fitosteróis e fenólicos totais das manteigas de ucuúba, muru-muru e os óleos de patauá 

e castanha-do Brasil, assim como os ensaios de atividade antioxidante destes para escolha 

do material lipídico a compor a fase oleosa dos carreadores lipídicos nanoestrututados. O 

Capítulo 2 descreve a obtenção de 7 fragrâncias femininas e 7 masculinas e a avaliação, 

por meio de painel sensorial, da capacidade destas em mascarar e harmonizar o odor do 

2-nonenal, o que resultou na escolha das fragrâncias a serem inseridas nas nanopartículas 

lipídicas. E o Capítulo 3 descreve os ensaios realizados para obtenção das NLS e dos 

CLN com o material lipídico amazônico de maior potencial antioxidante carregados com 

as fragrâncias feminina e a masculina selecionadas no capítulo 2. Neste capítulo também 

é apresentada o ensaio de atividade antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido, 

produto primário da peroxidação do esqualeno, o triterpeno poli-insaturado oxidável 

presente em maior concentração nos lipídios da superfície cutânea.
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1. Embasamento teórico 
 

1.1. Óleos e Manteigas Vegetais 

          Óleos e manteigas vegetais são produtos constituídos principalmente de 

glicerídeos de ácidos graxos e podem conter fosfolipídeos, constituintes insaponificáveis 

e ácidos graxos livres naturalmente presentes no óleo ou na manteiga. A distinção entre 

óleos e manteigas reside exclusivamente na sua aparência física. As manteigas exibem 

aspecto sólido ou pastoso e os óleos, líquido. A temperatura de 25 °C é considerada o 

limite inferior para o ponto de fusão de manteigas. Os ácidos graxos presentes nestes 

materiais são semelhantes aos da epiderme humana e podem conter esqualeno, fitosteróis, 

compostos fenólicos, provitaminas e vitaminas lipossolúveis, principalmente as 

vitaminas A e E, potentes antioxidantes (LEONARDI, 2004). 

Frutos tropicais, especialmente frutos da região Amazônica, têm sido 

considerados uma fonte potencial de óleos e manteigas vegetais, devido ao seu alto 

conteúdo em material lipídico. Estima-se que 60 a 80% dos componentes presentes nas 

frações insaponificáveis dos óleos e manteigas de frutos provenientes de palmeiras 

amazônicas são micronutrientes bioativos (BEREAU et al., 2003; DE ROSSO & 

MERCADANTE, 2007; RUFINO et al., 2010; DA COSTA et al., 2011). 

Atualmente, a maioria das indústrias cosméticas utiliza óleos e manteigas 

refinados, nos quais a parte insaponificável é inexistente ou insignificante. Durante o 

refino, na primeira etapa chamada de degomagem, ocorre a retirada de fosfatídeos, 

proteínas e outras substâncias coloidais. Neste processo, adiciona-se água ao óleo bruto, 

que sofre leve aquecimento (aproximadamente 70 ºC) de 20 a 30 min. A mistura obtida é 

centrifugada para a separação da fase aquosa contendo lecitina e fosfolipídios, 

emulsificantes naturais (RAMALHO & SUAREZ, 2013). A maioria dos compostos 

fenólicos são removidos também nesta etapa (GARCIA et al., 2006). Na fase seguinte, 

chamada de desodorização, ocorre a remoção de substâncias que conferem cheiro ao óleo 

bruto, principalmente carotenóides, tocotrienóis e tocoferóis (RAMALHO & SUAREZ, 

2013), que são substâncias com alto potencial antioxidante. A alta temperatura do refino 

afeta tanto a quantidade como a qualidade de fitosteróis presentes. O processo completo 

de refino resulta na perda de esteróis dentre 10 a 70% (ALMEIDA, 2009).  
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Os compostos fenólicos são substâncias amplamente distribuídas na natureza, 

mais de 8000 compostos fenólicos já foram detectados em plantas, e possuem em sua 

estrutura química pelo menos um anel aromático com uma ou mais hidroxilas. 

Apresentam potencial antioxidante multifuncional: combatem radicais livres, quelam 

metais, modificam o potencial redox do meio, reparam moléculas atacadas por radicais 

livres. Também podem ser capazes de bloquear enzimas específicas do processo 

inflamatório, modificar rotas metabólicas das prostaglandinas (VALKO et al., 2007), 

inibir agregação de plaquetas e ativação de substâncias carcinogênicas (VIEIRA et al., 

2011). 

Os fitosteróis, presentes e essenciais às membranas celulares vegetais, podem 

diminuir a quebra e a perda de colágeno promovida pela radiação UV, bem como 

estimular sua síntese. Em um estudo envolvendo voluntários que foram submetidos ao 

tratamento com diferentes formulações tópicas e irradiação UV durante 10 dias, naqueles 

tratados com formulações contendo fitosteróis houve inibição do aumento da expressão 

da enzima MMP-1, além da diminuição da expressão dos genes responsáveis pela down-

regulation da síntese de colágenos 1A1 e 1A2 (GRETHER-BECK et al., 2008). De fato, 

existem inúmeras patentes na literatura de produtos para este fim enriquecidos com 

fitosteróis (RIBIER et al., 1997; SAUERMANN et al., 2002; ZIMMERMAN & 

O'TOOLE, 2010; NARU et al., 2005).  

 

1.2. Castanha-do-Brasil, Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. 

Uma castanheira pode atingir facilmente a altura de 50 metros, com idade 

estimada entre 800 e 1200 anos. A amêndoa da castanha-do-Brasil é constituída de 60 a 

70% de lipídios e de 15 a 20% de proteína, além de ferro selênio, cálcio, fósforo, 

magnésio, potássio, cobre, vitaminas A, E, B1, B2, B6 (BARBOZA, 2002; YANG, 2009; 

MARANHÃO et al., 2011). O óleo apresenta 13,8% de ácido palmítico, 8,7% de ácido 

esteárico, 31,4% de ácido oléico e 45,2% de ácido linoléico, além de pequenas 

quantidades dos ácidos mirístico e palmitoléico. Este óleo tem sido utilizado como óleo 

fino de mesa e na formulação de cosméticos. Pelo seu alto conteúdo em ácidos graxos 

insaturados é bastante suscetível a oxidação (CHUNHIENG et al., 2008; YANG, 2009; 

FREITAS et al., 2007). 
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Onde A: árvore (fonte: https://pixabay.com/photos/bertholletia-excelsa-brazil-nut-

2999611/); B: Flores 

(fonte:https://www.ecosia.org/images?addon=chrome&p=3&q=Bertholletia+excelsa); 

C: frutos na árvore (fonte: http://tudoparanatureza.blogspot.com/2016/08/castanheira-do-

brasil-bertholletia.html); D: fruto (ouriço) aberto não maduro (fonte: 

http://www.b4fn.org/resources/species-database/detail/bertholletia-excelsa/); E: fruto 

maduro seco com sementes (fonte: Castro, D.A., 2017); F: tronco de uma castanheira 

sendo medido (fonte: http://ppgbio.unifap.br/wp-content/uploads/2017/08/2.-

Castanheira-tronco-medic%CC%A7a%CC%83o-Marcelino_-copia-1600x600.jpg). 
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Figura 1: Castanha-do-Brasil, Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.  

https://pixabay.com/photos/bertholletia-excelsa-brazil-nut-2999611/
https://pixabay.com/photos/bertholletia-excelsa-brazil-nut-2999611/
https://www.ecosia.org/images?addon=chrome&p=3&q=Bertholletia+excelsa
http://tudoparanatureza.blogspot.com/2016/08/castanheira-do-brasil-bertholletia.html
http://tudoparanatureza.blogspot.com/2016/08/castanheira-do-brasil-bertholletia.html
http://www.b4fn.org/resources/species-database/detail/bertholletia-excelsa/
http://ppgbio.unifap.br/wp-content/uploads/2017/08/2.-Castanheira-tronco-medic%CC%A7a%CC%83o-Marcelino_-copia-1600x600.jpg
http://ppgbio.unifap.br/wp-content/uploads/2017/08/2.-Castanheira-tronco-medic%CC%A7a%CC%83o-Marcelino_-copia-1600x600.jpg
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Em um estudo conduzido por Chunhieng et al. (2008) foi encontrada de 0,06 mg 

de tocoferóis totais /g de amêndoa. Barboza (2002) relata a presença de 3 tipos de 

tocoferóis: 83,3% de β-tocoferol, 11,3% de α-tocoferol e 0,4% de γ-tocoferol. Em outro 

estudo, também é apontada a presença de selênio (BARBOSA & SPINK, 2002), o que 

pode acrescentar maior potencial antioxidante. Buratto et al. (2011) avaliaram a atividade 

antioxidante do extrato etanólico da castanha-do-Brasil e observaram que, embora 

tenham apresentado baixa quantidade de compostos fenólicos e flavonóides, revelaram 

elevada atividade antioxidante, superior ao antioxidante sintético BHT, muito utilizado 

na indústria de alimentos. 

O óleo de castanha-do Brasil pode variar em qualidade e quantidade em relação 

aos seus constituintes de acordo com método de extração empregado. Há comparações 

entre os métodos de extração por solvente (soxhlet/hexano), prensagem a frio e por 

extração com CO2 fluído supercrítico. Os maiores rendimentos foram obtidos pelo 

primeiro e último métodos e o menor pelo segundo, bem como este material apresentou 

maior índice de peróxidos, provavelmente pela maior exposição ao ar. Não houve 

diferenças significativas nos índices de acidez dos óleos. De maneira geral, a melhor 

qualidade foi do óleo extraído por CO2 fluído supercrítico. Contudo, este é o método mais 

caro, tanto pela aparelhagem necessária como pela manutenção. Já a extração por 

solventes tem inúmeras desvantagens, dentre elas a possibilidade de contaminação do 

produto final com o solvente (D’AVILA et al, 2011; SANTOS, 2012). 

1.3. Patauá, Oenocarpus bataua Mart. 

Os ribeirinhos e os extrativistas da Amazônia são as populações que mais usam o 

patauá para fazer “vinho” e extração de óleo. Nas cidades, apenas o “vinho” é vendido, 

mas o óleo é sugerido para substituir o azeite de oliva nas frituras e saladas, já que 

possuem odor e sabor muito parecidos (SHANLEY & MEDINA, 2005). O perfil de 

ácidos graxos encontrados na polpa de patauá também é muito semelhante ao de azeite 

de oliva (DARNET et al., 2011). Durante a Segunda Guerra Mundial, com a escassez de 

azeite de oliva, o Brasil exportou mais de 200 toneladas por ano de óleo de patauá. 

Infelizmente, nesse período, as árvores eram derrubadas para tirar o fruto, causando sua 

destruição (SHANLEY & MEDINA, 2005). 
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Onde, A: a palmeira (fonte:  http://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua); B, C e E: 

frutos (fontes: http://www.wikiwand.com/pt/Patau%C3%A1, 

http://www.b4fn.org/resources/species-database/detail/oenocarpus-bataua/); D: óleo dos 

frutos de patauá sem filtração; F: frutos em cortes longitudinais; G: sementes (fonte: 

http://www.wikiwand.com/pt/Patau%C3%A1); H: óleo dos frutos de patauá filtrado 

(fonte:  http://expresso-se.blogspot.com/2012/05/oleo-de-pataua-e-outras-gorduras-

nossas.html). 
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Figura 2: Patauá, Oenocarpus bataua Mart. 

http://www.palmpedia.net/wiki/Oenocarpus_bataua
http://www.wikiwand.com/pt/Patau%C3%A1
http://www.b4fn.org/resources/species-database/detail/oenocarpus-bataua/
http://www.wikiwand.com/pt/Patau%C3%A1
http://expresso-se.blogspot.com/2012/05/oleo-de-pataua-e-outras-gorduras-nossas.html
http://expresso-se.blogspot.com/2012/05/oleo-de-pataua-e-outras-gorduras-nossas.html
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O óleo de patauá é usado popularmente como laxante, para tratamento da 

tuberculose, asma e outros problemas respiratórios, e como tônico para amaciar o cabelo 

(SHANLEY & MEDINA, 2005). Rodrigues et al. (2010) analisaram o perfil de ácidos 

graxos e tocoferóis de cinco frutos amazônicos, dentre eles o patauá, que apresentou a 

maior porcentagem total de óleo (41,8%) com elevadas concentrações de ácido graxos 

insaturados (76,7% de ácido oleico, 3,9% de ácido linoleico e 0,7% de ácido linolênico), 

sendo assim um óleo sensível.  Os mesmos autores descrevem, para o óleo de patauá, a 

concentração de 56,5 ± 2,9 μg/g de α-tocoferol, 7,8 ± 1,1 μg/g da mistura de β e γ-

tocoferóis e 7,7 ± 0,3 μg/g de δ-tocoferol. Outros autores encontraram resultados bastante 

similares em relação à composição em ácidos graxos e concentração de vitamina E da 

fração lipídica do fruto (DARNET et al., 2011; MONTÚFAR et al., 2010; RENDÓN et 

al., 2013). 

Além da vitamina E, do extrato acetônico dos frutos foram isolados vários 

polifenóis, como antocianinas, taninos condensados, estilbenos e ácidos fenólicos. Este 

extrato apresentou atividade antioxidante superior à do de açaí em três testes diferentes. 

Sugere-se que estes resultados podem estar relacionados aos compostos isolados, pois 

não foi detectada a vitamina C e a concentração de α-tocoferol no extrato de patauá foi 

metade encontrada para o açaí (REZAIRE et al., 2014). Costa-Singh & Jorge (2014) 

detectaram a presença de selênio nos frutos e 383,9 mg/g de fenólicos totais equivalentes 

em ácido gálico nas frações lipídicas. O extrato metanólico das sementes também 

apresentou atividade antioxidante no ensaio de DPPH comparável à quercetina. Do 

extrato metanólico foram isolados os compostos estilbeno e piceatanol. Este último é um 

composto que se revela mais ativo que o resveratrol em alguns ensaios (HIDALGO et al., 

2016). Outros fitosteróis também foram identificados na fração insaponificável: β-

sitosterol, β-carotene, Δ5 avenasterol, estigmasterol, γ-tocotrienol, Campesterol, 

Cicloartenol, Campestanol e pequena fração de colesterol (MONTÚFAR et al., 2010). 

Com relação às atividades biológicas, Leba et al. (2014) avaliaram a ação 

protetora contra danos do DNA de extratos dos frutos de patauá e das folhas de Camellia 

sinensis (chá verde). Enquanto que o extrato aquoso e o metanólico dos frutos 

apresentaram ótimo efeito protetor, os extratos metanólico, acetônico e aquoso do chá 

verde induziram danos ao DNA no modelo testado. Outro estudo mostrou a atividade 
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fungicida do óleo dos frutos contra Colletotrichum sp. (ABREU et al., 2014). O óleo 

também foi avaliado quanto à ação fotoprotetora em formulações cosméticas, mas sem 

apresentar resultados relevantes (POLONINI et al., 2012). 

 

1.4. Muru-muru, Astrocaryum mururu Mart 

A palmeira muru-muruzeiro é encontrada em toda a região amazônica, sendo que 

no estuário do Rio Amazonas e afluentes ocorre a espécie Astrocaryum muru-muru. O 

muru-muruzeiro ocorre principalmente em áreas úmidas e temporariamente inundadas, 

próximas aos rios e lagos, às vezes formando grandes populações e apresentando 

importância elevada. A dispersão de seus frutos é feita pela água dos rios, pela fauna 

aquática e terrestre, como pacas, jabutis, quatipurus, macacos, queixadas, entre outros. O 

muru-muruzeiro representa cerca de 15% das espécies de palmeiras ocorrentes 

(BEZERRA, 2012). 

O muru-muruzeiro cresce em touceiras com estipe de 10 a 15 m de altura, 

geralmente medindo de 17 a 27 cm de diâmetro, apresentando-se como monocaule. Suas 

folhas são tipo pinadas variando em números de 12 a 20, medindo de 5 a 6,2 m 

(MIRANDA et al., 2001). O muru-muru tem características marcantes como, por 

exemplo, seu caule, que apresenta bainhas persistentes que formam placas recobertas de 

longos espinhos pretos de até 12 cm de comprimento e a disposição dos frutos nos cachos, 

voltados para cima (SOUSA et al., 2004). 

A amêndoa do muru-muru é bastante oleosa e também comestível sendo utilizada, 

após o processamento, como matéria-prima na produção de margarinas, seu principal 

aproveitamento comercial. O palmito é comestível, porém difícil de ser coletado 

(MIRANDA et al., 2001). O óleo extraído das amêndoas do muru-muru transforma-se 

em uma manteiga semissólida, denominada manteiga de muru-muru, que já foi 

importante economicamente nos estados do Pará e Amapá, que chegaram a exportar 

aproximadamente 25 mil toneladas de sementes. Essa manteiga é utilizada na indústria 

de cosméticos para fabricação de sabonetes, cremes e xampus, e na indústria de tintas 

como secativo (SOUSA et al., 2004). 
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Onde, A: a palmeira (fonte: https://www.palmtalk.org/forum/index.php?/topic/36012-

astrocaryum-murumuru/); B: Inflorescência; C: palmeira com inflorescências e frutos 

(fonte: 

https://sites.google.com/site/colecaomirimpindorama/colecao/astrocaryum/astrocaryum-

murumuru); D: Inflorescência; E: frutos; F: fruto com corte expondo a semente (fonte: 

Bezerra, V.S., 2017); G: sementes com detalhe de corte transversal expondo a amêndoa 

(fonte:  https://homemverde.com/manteiga-murumuru/). 

Figura 3: Muru-muru, Astrocaryum mururu Mart. 
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https://www.palmtalk.org/forum/index.php?/topic/36012-astrocaryum-murumuru/
https://www.palmtalk.org/forum/index.php?/topic/36012-astrocaryum-murumuru/
https://sites.google.com/site/colecaomirimpindorama/colecao/astrocaryum/astrocaryum-murumuru
https://sites.google.com/site/colecaomirimpindorama/colecao/astrocaryum/astrocaryum-murumuru
https://homemverde.com/manteiga-murumuru/
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A palmeira produz frutos de janeiro a julho, atingindo milhares de toneladas/ano. 

Os frutos são constituídos de polpa e amêndoa, da qual cerca de 50% em peso é extraída 

uma manteiga branca, inodora e sem gosto, rica em ácidos graxos saturados de cadeia 

curta, como láurico, ácido graxo de maior concentração, e mirístico. A qualidade desta 

não é muito diferente da manteiga da amêndoa do tucumã, do palmiste e do coco, porém 

tem a vantagem de uma maior consistência por causa de seu ponto de fusão (32,5 °C), 

superior à do palmiste africano (25 °C) e do coco (22,7 °C) (LOPES et al., 2007). Na 

matéria graxa insaponificável foi isolado e identificado o β-sitosterol em grande 

concentração (BEZERRA, 2012). 

No mercado nacional e internacional existem vários cosméticos que contêm a 

manteiga de muru-muru, principalmente produtos capilares, sabonetes e cremes 

hidratantes, já que esta possui grande capacidade de retenção de água (MIGUEL, 2007; 

HERCULANO, 2013). Entretanto, nenhum deles é produzido com a manteiga no estado 

bruto. 

1.5. Ucuúba, Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 

Ucuúba é a designação popular de muitas espécies do gênero Virola. Existem duas 

variedades principais de ucuúba: a branca (V. surinamensis) e a vermelha (V. sebifera), 

que são idênticas, seja na forma da árvore, seja nos frutos que produzem. Se diferenciam 

apenas pela seiva que, corre das feridas que se fazem na casca da árvore, seiva que é 

branca ou vermelha, conforme a variedade. O nome indígena ucuúba é proveniente de 

ucu (graxa) e yba (árvore), mas também é conhecido como ucuúba da várzea, bicuíba ou 

virola (RODRIGUES, 1980).  

Dentre as espécies florestais da região amazônica, de importância econômica e 

ecológica, a Virola surinamensis Warb., pertencente à família Myristicaceae, destaca-se 

como uma das mais significativas. É uma espécie considerada como tipicamente 

amazônica e seu habitat é a várzea e os igapós. No Brasil é encontrada, principalmente, 

na Bacia Amazônica, atingindo todo o Estado do Amazonas, Pará, parte do Maranhão, 

Ceará e Goiás, onde predomina em locais alagados, nas margens dos rios, igarapés, furos 

e paranás, e em áreas que possam ser atingidas pelas cheias (RODRIGUES, 2000; 
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MAÊDA et al. 2001). É muito utilizada pelos índios e ribeirinhos no combate à malária 

(KATO et al, 1999).  

É uma espécie que apresenta grande potencial econômico, sendo sua madeira 

utilizada na fabricação de laminados (RODRIGUES, 2000), na estrutura interna de 

móveis, na construção naval, esteios, miolo de portas, rodapés, tábuas, canoas, molduras, 

fabricação de papel, embalagens, artigos de esportes, brinquedos, lápis, palitos, bobinas 

e carretéis, entre outros utensílios. Apresenta, ainda, elevado valor nas confeitarias com 

a obtenção da trilaurina, um triacilglicerídeo de especial poder nutritivo. Devido ao seu 

grande valor econômico, a espécie vem sendo intensamente explorada há mais de 20 anos 

e está inserida na lista oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, na categoria 

Vulnerável conforme a declaração do IBAMA (1992).  

De acordo com o CEPEN – Centro de Pesquisas Eco Naturais, a coleta dos frutos 

é feita de dezembro a janeiro e a semente é então prensada para a extração do óleo. A 

árvore é de porte médio, pode atingir até 40 m de altura (LEITE, 2006). Essa espécie 

contribui para sustentabilidade econômica e ambiental, sendo que a coleta dos frutos 

mantém a árvore intacta e podem ser utilizados na indústria farmacêutica e alimentícia 

(CURSINO et al., 2008). 

Estudos realizados com folhas de árvores adultas, sementes e folhas de plântulas 

de ucuúba coletadas em diversos locais descrevem ocorrência de lignanas, neolignanas, 

γ-lactonas, policetídeos e flavonoides (LACERDA JÚNIOR, O.S, 2009).  

De acordo com Kato et al. (2012) as sementes da ucuúba apresentam 15,4% (m/m) 

de taninos solúveis, além de inúmeros outros compostos. Os autores estudaram a variação 

da composição química das sementes antes e depois da germinação. Os ácidos mirístico 

(70%), láurico (16%), palmítico (6%) e esteárico (8%) têm variações insignificantes entre 

os dois estágios. Também não houve variações estatisticamente significativas quanto aos 

metabólitos secundários majoritários, como a galbulina, galbacina e veraguesina. O que 

pode indicar que há pouca variação na composição química da manteiga em relação ao 

estágio em que a semente é colhida para extração.  

A manteiga de ucuúba possui um alto índice de insaponificáveis. Em 2009, 

Lacerda Junior avaliou manteigas extraídas na Comunidade do Roque, localizada na 

Reserva Extrativista do Juruá, próxima à cidade de Carauari (AM). A manteiga foi 

avaliada na produção de biodiesel, sendo encontrados índices de insaponificáveis de até  
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Onde, A: vista geral da ávore; B: Inflorescências; C: frutos; D e E: detalhes dos frutos e 

semente (fonte: http://tropical.theferns.info/image.php?id=Virola+surinamensis). 
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Figura 3: Ucuúba, Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 

http://tropical.theferns.info/image.php?id=Virola+surinamensis
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6,7%, isoladas e identificadas duas neolignanas (hidroxi-galbulina e o ácido meso-

diidroguaiaurético) e duas lactonas do tipo juranolideo. Segundo o autor, a hidroxi-

galbulina foi isolada em grandes quantidades (escala de gramas) e, considerando a sua 

capacidade antioxidante, existe um grande potencial de aplicação dessa substância e da 

manteiga estudada.  

Outros autores (MOTA & de FRANÇA, 2007; CURSINO et al., 2008) também 

avaliaram as propriedades físico-químicas e composição em ácidos graxos da manteiga 

de ucuúba, encontrando valores bastante similares aos descritos por Lacerda Junior 

(2009). Uma das características mais interessantes citadas, pensando na produção de 

cosméticos, é seu ponto de fusão de 53 °C. Porém, este dado é referente ao material 

refinado (MONTÚFAR et al., 2010). No Brasil existem vários cosméticos produzidos 

com esta matéria-prima, principalmente produtos capilares e hidratantes corporais 

(HERCULANO, 2013). Não há nenhum relato da utilização desse material na 

composição de NLS e CLN. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Selecionar a matriz lipídica a ser utilizada no desenvolvimento das NLS e CLN a 

partir dos óleos de patauá e castanha-do-Brasil e as manteigas de muru-muru e ucuúba, 

visando um produto com atividade antioxidante, com o objetivo de melhorar a integridade 

da pele e minimizar a formação do odor corpóreo relacionado a peroxidação lipídica. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Avaliar os índices de acidez, saponificação, peróxidos, insaponificáveis e de iodo 

dos óleos e manteigas. 

- Avaliar concentração de fitosteróis presentes nos óleos e manteigas. 

- Avaliar a concentração de fenólicos totais nos óleos e manteigas. 

- Avaliar a atividade antioxidante dos óleos e manteigas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1. Obtenção dos óleos e manteigas 

Os óleos de patauá e castanha-do-Brasil, e a manteiga de muru-muru, foram 

fornecidos pela Usina de Extração de óleos vegetais do baixo Juruá – Juruá, AM. A 

manteiga de ucuúba foi fornecida pela Comunidade do Roque localizada na reserva 

extrativista do Juruá, próximo a cidade de Carauari (AM). Todos os materiais graxos 

foram extraídos por prensagem mecânica a frio dos frutos (patauá) e castanhas 

submetidos à secagem prévia. 

O óleo de patauá, por não ter sido filtrado, apresentou uma parte escura e turva 

em suspensão. Portanto, para dar continuidade ao estudo, foi realizada sua clarificação 

através da centrifugação do mesmo à 4000 rpm durante 1 hora. Houve a formação de um 

precipitado, que foi denominado resíduo. O resído foi separado do sobrenadante de 

aspecto límpido e coloração esverdeada, que foi considerado o óleo puro. Alguns ensaios 

foram realizados com o resíduo também, como a determinação dos índices de acidez, 

insaponificáveis e peróxidos e de fitosteróis totais.  

 

3.2. Determinação dos índices de acidez, saponificação, peróxidos, 

insaponificáveis e de iodo. 

As análises foram realizadas de acordo com a Farmacopeia Brasileira 5ª edição – 

Volume I (2010). 

3.3. Determinação da concentração de fitosteróis presentes nos óleos e 

manteigas. 

Este ensaio foi realizado baseado em outros três trabalhos da literatura (SABIR et 

al., 2003; ARAÚJO et al., 2013; FUJIWARA, 2012). Foi utilizada a reação direta entre 

o Reagente de Liebermann-Bouchard (LB) e concentrações definidas dos óleos e 

manteigas solubilizados em clorofórmio. As absorbâncias foram medidas em 

espectrofotômetro UV-VIS e a quantificação realizada a partir dos dados de regressão 
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linear da curva padrão obtida com o colesterol. Para tal, inicialmente foram determinadas 

a concentração mínima detectada de colesterol e dos fitosteróis nos materiais graxos, após 

reação e leitura nos comprimentos de onda de 640 e 625 nm. A reação foi conduzida da 

seguinte maneira: em balões volumétricos de 10 mL foram adicionados 2 mL de solução 

clorofórmica do óleo ou manteiga (0,1 g/mL) e 2 mL do reagente de LB. Após repouso 

ao abrigo da luz (5 minutos) o volume foi completado com clorofórmio e feita a leitura 

em espectrofotômetro UV-VIS a 625 nm. O mesmo procedimento foi realizado para 

obtenção da curva padrão com o colesterol. Porém, para obtenção da curva padrão, foi 

preparada uma solução mãe e adicionado aos balões os volumes necessários a fim de 

alcançar as concentrações finais de 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 e 0,25 mg/mL. O reagente de 

LB foi obtido de acordo com Fujiwara (2012), onde 80 mL de anidrido acético adicionado 

de 4 mL ácido sulfúrico concentrado. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

Os resultados obtidos foram calculados como teor de fitosteróis totais expressos em mg 

equivalente de colesterol por g de material graxo. 

3.4. Análise da concentração de fenólicos totais dos óleos e manteigas 

Os compostos fenólicos foram determinados usando o método de Folin-Ciocalteu, 

com adaptações. A análise tradicional geralmente é feita a partir de extratos 

hidroetanólicos e o meio reacional contem água. Portanto, fez-se necessária a extração 

prévia dos óleos e manteigas. Foi utilizado a adaptação do método descrito por Luzia 

(2012) visando otimizar o processo: 2 g do material graxo e 5mL de metanol foram 

submetidos a agitação em vórtex por 5 minutos, resfriados em banho de gelo (10 minutos) 

e centrifugados (3000 rpm – Nova instruments Ltda) para separação de fases por 10 

minutos. Uma alíquota de 3 mL da fase metanólica foi retirada e o material foi submetido 

ao processo por mais 2 vezes. Para o ensaio foram utilizadas as seguintes quantidades dos 

extratos metanólicos de cada óleo ou manteiga: 500 µL do muru-muru, 400 µL do patauá 

e da castanha-do-Brasil e 100 µL da ucuúba. A estes foram adicionados 3 mL de água e 

250 μL do reagente de Folin-Ciocalteu. A mistura foi agitada durante 1 minuto e, na 

sequência, 1 mL de uma solução de carbonato de sódio saturada (15 g/100 mL) foi 

adicionado. Foram utilizadas quantidades diferentes dos materiais devido aos resultados 

observados em ensaios prévios. O volume final foi completado para 5,0 mL e a solução 
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foi homogeneizada por 1 minuto. Após 2 horas a absorbância foi medida em 750 e 765 

nm. Os resultados foram calculados a partir da equação de regressão linear obtida da curva 

padrão de ácido gálico (0-350 μg /mL) e expressos em equivalente de ácido gálico (EAG) 

por grama de óleo ou manteiga. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

3.5. Avaliação da atividade antioxidante dos óleos e manteigas  

3.5.1. Sequestro do radical DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)  

A capacidade de as amostras reduzirem o radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) foi avaliada através do decréscimo de sua absorbância a 517 nm, de acordo com 

o descrito por Rezaire et al. (2014). Foram avaliadas 6 concentrações de cada óleo e cada 

manteiga: 5, 10, 20, 40 e 50 mg/mL para os óleos de patauá, castanha-do-Brasil, buriti 

(controle positivo) e manteiga de muru-muru. Para a manteiga de ucuúba foram utilizadas 

concentrações inferiores (0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 e 5,0 mg/mL) devido aos resultados 

obtidos na primeira realização deste ensaio, que indicaram a necessidade dessa redução. 

A cada tubo de ensaio foi adicionada a quantidade de solução mãe do óleo ou manteiga 

para obtenção das concentrações finais supracitadas e acetona em quantidade suficiente 

para completar 2,5 mL. Em seguida foi adicionado 1 mL da solução etanólica de DPPH 

0,4 mM (Sigma-Aldrich). Após 60 minutos de repouso à temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz, foi efetuada a leitura das absorbâncias a 517 nm (UV-vis Helios, Thermo 

Electron Corporation). Para cada concentração foi realizado um controle negativo que 

continha apenas as soluções dos materiais graxos. 

Para o cálculo do percentual de inibição do radical livre de DPPH (%IDPPH) foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

% IDPPH = [(CN-AM)/CN] x 100 

Onde: 

IDPPH = inibição do DPPH; 

CN = absorbância do controle negativo e 

AM = absorbância da amostra descontada a absorbância do branco. 

O experimento foi conduzido em triplicata e, a partir dos valores médios, foi 

obtida uma curva de inibição. Com base nas equações lineares resultantes das curvas, foi 
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calculada a concentração das amostras que resultou em 50% de inibição do DPPH 

(CE50), sendo os valores expressos como média ± desvio padrão.   

 

3.5.2. Sequestro do radical DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) em relação ao α-

tocoferol. 

Este ensaio foi realizado com o objetivo de revelar a quantidade relativa de α-

tocoferol em 1 kg do material graxo. O experimento foi realizado nas mesmas condições 

citadas no item 3.5.1. Porém, a curva padrão foi obtida com 10 diferentes massas de α-

tocoferol no intervalo de 0,5 – 60 µg e quantidades dos óleos e manteigas de 2 mg para 

ucuúba, 20 mg para muru-muru e10 mg para patauá e da castanha-do-Brasil. O resultado 

final foi expresso em massa de α-tocoferol por kg do material analisado. 

3.5.3. Método do ABTS liofilizado  

O radical catiônico ABTS [sal di-amônio 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-

ácido sulfônico)] foi produzido de acordo com o descrito por Re et al. (1999), sendo 

preparada uma solução aquosa com 7 mM de ABTS (Sigma-Aldrich) e 2,75 mM de 

persulfato de potássio. Essa solução foi deixada em repouso, ao abrigo da luz e 

temperatura ambiente por 16 horas. Em seguida foi congelada a -80 ºC e liofilizada por 6 

horas (Liobras® L101). O pó obtido foi utilizado nas análises, sendo dissolvido na 

mistura metanol/clorofórmio (1:1 v/v). A partir dessa mesma mistura de solventes foram 

produzidas soluções de α-tocoferol para a obtenção da curva padrão, concentrações entre 

0,5 e 60 μg/ mL. As amostras dos lípides foram avaliadas nas quantidades de 2,0 mg para 

ucuúba, 20,0 mg para muru-muru e 10,0 mg para patauá e da castanha-do-Brasil. A 

manteiga de ucuúba teve que ser previamente solubilizada em acetona. As concentrações 

avaliadas foram diferentes devido a resultados anteriores. 

O ABTS liofilizado foi dissolvido em metanol/clorofórmio (1:1 v/v) em 

quantidade suficiente para formar uma solução com absorbância de 0,700±0,030 no 

comprimento de onda de 752 nm. Desta solução, 2,9 mL foram acrescidos de 100 μL das 

amostras ou 100 μL de cada concentração de α-tocoferol. Após 10 minutos de incubação 

à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, foi realizada a leitura das absorbâncias, em 

triplicata, a 752 nm (UV-vis Helios, Thermo Electron Corporation). 
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A curva de calibração foi construída a partir das absorbâncias médias das 

concentrações do α-tocoferol. A propriedade antioxidante foi determinada pela 

interpolação da média das absorbâncias das amostras na equação de regressão linear da 

curva padrão e expressa em mg ou g equivalentes de α-tocoferol (EAT) por kg de óleo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Determinação dos índices de acidez, saponificação, peróxidos, 

insaponificáveis e de iodo 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da avaliação dos índices físico-químicos 

avaliados no óleo e resíduo de patauá, óleo de castanha-do-Brasil, e nas manteigas de 

muru-muru e ucuúba 

Tabela 1: Resultados dos ensaios físico químicos realizados com manteigas e óleos da 

Flora Amazônica 

Índices 

Óleos Manteigas 

Resíduo 

de 

patauá 

Patauá 

Castanha

-do-

Brasil 

Muru-

muru 
Ucuúba 

Acidez (mg KOH/g) 3,21 1,55 0,53 6,01 27,07 

Íodo (gI2/100g) - 6,04 4,55 1,74 1,19 

Peróxidos (mEq. O2/Kg) 18,22 6,12 13,93 3,67 9,63 

Saponificação (mg KOH/g) - 180,88 286,64 226,26 345,18 

Insaponificáveis % (p/p) - 1,05 0,86 0,73 2,5 

 

Os índices de peróxido de todos os materiais graxos estão dentro do limite máximo 

estabelecido para azeite de oliva extra virgem, 20 mEq/kg (BRASIL, 1999) e, com 

exceção do resíduo do óleo de patauá, também estão de acordo com o estabelecido para 

os óleos vegetais virgens prensados a frio (15 mEq/kg), segundo o Codex Alimentarium 

(2003). Este índice caracteriza a acidez oxidativa, um processo auto catalítico que se 

desenvolve em aceleração crescente, uma vez iniciada. Fatores como temperatura, 

enzimas, luz e íons metálicos podem influenciar a formação de radicais livres. O radical 

livre em contato com oxigênio molecular forma um peróxido que, em reação com outra 

molécula oxidável, induz a formação de hidroperóxido e outro radical livre. Os 

hidroperóxidos dão origem a dois radicais livres, capazes de atacar outras moléculas e 

formar mais radicais livres, dando assim uma progressão geométrica. As moléculas 

formadas, contendo o radical livre, ao se romperem, formam produtos de peso molecular 
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mais baixo (aldeídos, cetonas, álcoois e ésteres), os quais são voláteis e responsáveis pelos 

odores da rancificação (BELLAVER & ZANOTTO, 2004).  

Os índices de acidez das duas manteigas foram altos, porém estão de acordo com 

valores encontrados por vários autores: 32,6 mg KOH/g (LACERDA JUNIOR, 2009) e 

30,26 mg KOH/g (CURSINO et al., 2006), ambos valores encontrados para a manteiga 

de ucuúba. O aumento da acidez de um óleo bruto é um indicativo da qualidade da 

matéria-prima, armazenamento impróprio ou processamento insatisfatório. Porém, como 

a manteiga de ucuúba não foi refinada, este índice mais alto pode estar relacionado a 

ácidos graxos livres e outros componentes da fração insaponificável. Já os índices de 

saponificação e de iodo são parâmetros de identificação para os óleos e manteigas. Os 

valores encontrados estão de acordo os descritos na literatura (LACERDA JUNIOR, 

2009; CURSINO et al., 2006; SANTOS et al., 2012). Os índices de iodo também indicam 

o grau de saturação dos ácidos graxos presentes em cada material. Os resultados são 

condizentes com o estado físico dos lípides, ou seja, os óleos de patauá e castanha-do-

Brasil apresentaram valores mais altos: 6,04 e 4,55 gI2/100g, respectivamente. 

4.2. Determinação da concentração de fitosteróis totais presentes nos óleos e 

manteigas da Flora Amazônica  

Fitosteróis são triterpenos similares ao colesterol, tanto na estrutura, derivados do 

anel ciclopentanoperidrofenantreno, como em suas funções biológicas, dado seu papel na 

estabilização das bicamadas fosfolipídicas das membranas celulares. Portanto, este 

composto foi utilizado como referência para quantificação de fitosteróis totais presentes 

nos óleos e manteigas. Para quantificação desse composto, inicialmente foi obtida uma 

curva padrão (Figura 5), que resultou em um coeficiente de determinação (R2) adequado 

(0,9945) e a seguinte equação de regressão linear: y=3,52X + 0,00412.  

Os valores de fitosteróis totais calculados a partir da equação de regressão linear 

estão ilustrados na Figura 6. A maior quantidade foi obtida para o resíduo do patauá 

(710,3 mg EC/100g), sendo que o óleo purificado exibiu uma quantidade 

aproximadamente 4,5 vezes menor (156,5 mg EC/100g). Nos alimentos, os fitosteróis 

podem existir em quatro formas: esteróis livres, esterilglicosídeos esterificados, esteril-

glicosídeos e estéril-glicosídeos acilados (MOREAU et al., 2002; PHILLIPS et al., 2005). 

Provavelmente, no resíduo centrifugado do óleo do patauá concentraram-se os fitosteróis 
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glicosilados (mais polares) já que o material graxo (baixa solubilidade) foi extraído por 

prensagem à frio dos frutos. Além disso, segundo o fornecedor do material, não houve 

filtração após extração. Porém, de acordo com Montúfar et al. (2010), no óleo de patauá 

foi encontrado 368 mg de esteroides por kg de óleo, sendo 34,2% de β-sitosterol, 27,8% 

de Δ5-avenasterol, 19,2% de estigmasterol, 7,2 % de campesterol, 6,0% de campestanol 

e 3,4% de colesterol. Sendo assim, neste estudo foi encontrado ums quantidade de 

fitosteróis quase 50 vezes maior do o valor encontrado por Montúfar et al. (2010). 

 

 

Figura 4 Curva padrão obtida para o colesterol. 

 

O óleo de castanha-do-Brasil apresentou uma concentração total de fitosteróis de 

92,5 mg EC/100g, o mesmo valor descrito por Phillips et al. (2005) para castanhas 

consumidas nos Estados Unidos, porém menor do que descrito por Chunhieng et al. 

(2008), que foi de 190 mg/100g. Segundo Chunhieng (2008) e Phillips (2005), o óleo da 

castanha-do-Brasil tem a composição em fitosteróis parecida com óleo de oliva. Ainda 

segundo estes dois autores ambos têm altas concentrações de β-sitosterol, 76% no de 

castanha-do Brasil e 81% no de oliva. Quanto ao estigmasterol o primeiro apresenta cerca 

de 8% e o segundo 1,3%. A fração fitoesterólica do óleo desta semente brasileira contém 

ainda campesterol (2%), sitostanol (8%), Δ5 avenasterol e Δ7 estigmasterol (1%). 
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A manteiga de muru-muru foi o material que apresentou a menor quantidade de 

fitosteróis totais (83,7 mg EC/100g). A literatura disponível aponta o β-sitosterol como o 

componente em maior concentração (88,09%) na fração insaponificável (SILVA et al., 

2008).  

A maior concentração de fitosteróis foi encontrada na manteiga de ucuúba (287 

mg EC/100g). Não há relatos na literatura da avaliação desses compostos nem dos tipos 

de fitosteróis que estão presentes no material graxo desta espécie. Porém, para outra 

espécie desse gênero, Virola peruviana, há descrição da presença de β-sitosterol, 

campesterol e estigmasterol (LAI et al., 1973). Além do que foi este lípide que apresentou 

o maior índice de fração insaponificável. 

 

 

Figura 5: Quantificação de fitosteróis totais calculados como equivalentes em 

colesterol (EC). 

 

4.3. Análise da concentração de fenólicos totais nos óleos e manteigas da Flora 

Amazônica 

A Figura 7 ilustra a curva de calibração obtida com padrão de ácido gálico. Uma 

vez que o coeficiente de determinação foi adequado (R2 = 0,9965), a equação obtida (y= 
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0,001648 + 0,5726) foi utilizada para o cálculo das concentrações de fenólicos totais 

presentes nos óleos e manteigas em estudo. 

 

Figura 6: Curva padrão de ácido gálico para cálculo de fenólicos totais. 

 

Tanto o material resultante da extração de fenólicos totais da manteiga de muru-

muru como o do óleo de castanha-do-Brasil, ao serem adicionados os reagentes 

necessários, apresentaram turbidez intensa em duas tentativas, em dias diferentes. Isto 

impossibilitou a leitura das absorbâncias dos mesmos. Assim, o método utilizado não foi 

adequado para ambos materiais.  

O óleo de patauá apresentou a concentração de fenólicos totais de 0,51 mg EAG/g 

de óleo e a manteiga de ucuúba 7,75 mg EAG/g de manteiga. Estes valores são 

comparáveis aos encontrados em outros tipos de óleos. Óleos de frutos do cerrado 

brasileiro, analisados utilizando o mesmo método deste trabalho, apresentaram valores de 

compostos fenólicos totais que variaram entre 0,70 mg EAG/g, para o óleo de sementes 

de baru a 4,59 mg EAG/g, para o óleo de sementes de buriti (LUZIA, 2012). Em óleos 

extraídos de sementes de condimentos (cebola, salsa, cardamomo, verbasco e cardo) 

foram detectados valores de compostos fenólicos totais de 1,50 a 3,35 mg EAG/g 

(PARRY et al., 2005). Em óleos de sementes de mirtilo, framboesa e amora de 1,73 a 

2,00 mg EAG/g (PARRY et al., 2005). Segundo os autores, o solvente de extração 

apresenta forte influência na determinação de compostos fenólicos totais, uma vez que a 
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polaridade do solvente interfere nos tipos de compostos extraídos (LUZIA, 2012). 

Lutterodt et al. (2010), estudando o conteúdo de óleos de cominho preto extraído por seis 

diferentes métodos a frio, obtiveram em média 1,18 mg EAG/g de compostos fenólicos 

totais. 

Embora não haja na literatura relatos da análise de fenólicos totais na manteiga de 

ucuúba (7,75 mg EAG/g de manteiga) há descrito na literatura a concentração de 8,5% 

de lignanas, em relação ao peso seco, para as sementes desta planta (LACERDA 

JUNIOR, 2009).  

Extratos acetônicos dos frutos do patauá já foram avaliados quanto a concentração 

de fenólicos totais e apresentaram quantidades de 306,6 mg EAG/g, comparáveis ao do 

açaí (368,3 mg EAG/g). Em outro estudo também realizado com os frutos do patauá (P) 

e folhas de chá verde (cv), os extratos aquosos, metanólicos e acetônicos apresentaram as 

concentrações de: 107,6 (P) e 364,6 (cv) mg EAG/g; 306,5 (P) e 275,5 (cv) mg EAG/g; 

183,9 (P) e 371,3 mg EAG/g, respectivamente (LEBA et al., 2014). Não foram 

encontrados relatos sobre a composição em fenólicos totais do óleo extraído deste fruto 

amazônico. No entanto, a concentração encontrada neste estudo (0,62 mg EAG/g) sugere 

que a maior parte dos compostos fenólicos presentes neste fruto possuem natureza 

relativamente polar e poderiam estar presentes em maior quantidade no resíduo separado 

após sua centrifugação. Adicionalmente, a torta resultante da extração de óleos poderia 

ser uma ótima fonte de tais compostos. 

 

4.4. Avaliação da atividade antioxidante dos óleos e manteigas da Flora 

Amazônica  

4.4.1 Sequestro do radical DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)  

A Figura 8 ilustra o resultado da avaliação da atividade de sequestro do radical 

DPPH dos materiais lipídicos avaliados. A manteiga de muru-muru demonstrou menor 

potencial antioxidante, apresentando um EC50 de 137,64 mg/mL, sendo inferior à do óleo 

de buriti, que possui reconhecido poder antioxidante (EC50 de 27,39 mg/mL). Os 

resultados encontrados para o óleo de buriti estão de acordo com a literatura. Aquino et 

al. (2012) obtiveram valores de 25,19 e 50,98 mg/mL para os óleos de buriti extra virgem 

e para o refinado, respectivamente.  
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Os óleos de castanha e patauá demonstraram atividades semelhantes, com EC50 

de 24,07 mg/mL e 22,68 mg/mL, respectivamente. Ambos com doses inferiores ao do 

buriti, ou seja, ambos com maior capacidade de sequestro de radicais livres. O melhor 

resultado foi obtido para a manteiga de ucuúba que apresentou EC50 de 0,83 mg/mL. 

Excluindo a manteiga de muru-muru, os óleos e a manteiga extra virgens aqui avaliados 

apresentaram atividade antioxidante maior que aqueles avaliados por Aquino et al. 

(2012). 

 

Figura 7: Avaliação do sequestro do radical DPPH a partir de várias concentrações de 

óleos e manteigas da Flora Amazônica. 

 

4.4.2 Sequestro do radical DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) em relação ao α-

tocoferol 

A Figura 9 ilustra os resultados obtidos na avaliação do sequestro do radical DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) em relação ao α-tocoferol. Como já era esperado, devido 

aos resultados discutidos anteriormente (item 4.4.1), a manteiga de ucuúba foi o material 

que apresentou maior equivalência em α-tocoferol no ensaio de DPPH, sendo encontrado 

o valor de 18,74 g ET/kg. A manteiga de muru-muru foi a que apresentou o menor 

desempenho (0,21 g ET/kg). Os óleos de castanha e patauá apresentaram um desempenho 

inverso, respectivamente 0,88 g ET/kg e 0,60 g ET/kg.  
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Figura 8: Massas equivalentes de α-tocoferol nos óleos e manteigas avaliados (g de 

tocoferol/kg de material) no ensaio de DPPH. 

 

4.4.3 Método do ABTS liofilizado 

A Figura 10 ilustra os resultados obtidos no ensaio utilizando o método do ABTS 

liofilizado. Como pode ser observado, os resultados obtidos não foram muito diferentes 

dos anteriores, comprovando a melhor atividade antioxidante, como sequestrador de 

radicais livres, da manteiga de ucuúba. O equivalente em α-tocoferol para este material 

foi de 18,87 g ET/kg. A manteiga de muru-muru continuou apresentando o menor 

resultado (0,10 g ET/kg). Mas neste teste, ao contrário dos resultados do anterior (item 

4.4.2), os óleos novamente apresentaram resultados semelhantes: 0,46 g ET/kg para o de 

castanha e 0,40 g ET/kg para o de patauá.  

Com base no conjunto dos resultados obtidos a manteiga de ucuúba foi 

selecionada para composição da matriz lipídica das NLS e CLN, tendo em vista a 

prevenção da degradação oxidativa do sebo. 
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Figura 9: Gráfico comparativo da massa equivalente de α-tocoferol nos óleos e 

manteigas avaliados (g de tocoferol/kg de material) no ensaio de ABTS. 
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1. Revisão da Literatura 

 

1.1 Olfato 

O olfato é o nosso sentido mais primitivo, o primeiro desenvolvido nos fetos e 

que, na primeira semana depois do nascimento, os bebês já reconhecem o cheiro da 

mãe. Em 1991, Richard Axel e Linda Buck publicaram um artigo que trouxe luz aos 

receptores olfativos e como o cérebro interpreta os odores, resultando na obtenção do 

Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2004. Os pesquisadores descobriram uma 

grande família de genes - 1000 genes ou 3% do total em um ser humano - que 

codificam tipos de receptores olfativos e que cada célula receptora olfativa tem 

somente um tipo. Assim, cada tipo de receptor pode detectar um pequeno número de 

moléculas relacionadas e responde a algumas com mais intensidade do que a outras. 

São 400 tipos diferentes de receptores que constituem a maior família de proteínas do 

organismo humano. Mesmo assim é pequena se comparada a mamíferos que 

dependem do olfato para sobreviver: 1/3 do acervo de camundongos e 50% dos 

encontrados em cães (AXEL & BUCK, 1991; GUIMARÃES, M., 2009; SEELA & 

SOBEL, 2010). 

O odor é, basicamente, o resultado de uma interação entre um estímulo químico 

e o sistema receptor olfatório, promovendo efeitos biológicos e psicofisiológicos em 

um organismo vivo (Figura 11). Durante a inalação existe uma fração do ar que atinge 

o epitélio olfativo na parte superior interna do nariz, onde as células sensoriais 

(dendritos ramificados dos neurônios olfativos - cílios) estão localizadas. Quando as 

moléculas odoríferas se difundem no muco alcançam os cílios e interagem com os 

receptores olfativos, que se encontram ancorados nas membranas celulares e acoplados 

à proteína G. Quando a proteína G é ativada, há abertura de canais iônicos, 

despolarização da membrana e consequente geração do impulso nervoso. Este impulso 

direciona-se ao bulbo olfativo, no qual existem 2000 microrregiões denominadas 

glomérulos, onde ocorre a sinapse com as células mitrais. Cada célula mitral é ativada 

apenas por um glomérulo e cada um destes contém axônios cujos cílios possuem 
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apenas um tipo de receptor (AXEL & BUCK, 1991; GUIMARÃES, 2009; SEELA & 

SOBEL, 2010). 

 

Figura 10: Representação esquemática do funcionamento do sistema olfativo. 

Fonte: www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press.htm. 

 

Ao longo do processo nervoso as células mitrais enviam a informação para 

inúmeras partes do cérebro. Os neurônios olfativos acabam ativando regiões 

diferentes, como o córtex olfativo, responsável por identificar os odores, o hipotálamo, 

que influencia comportamentos, como apetite e impulso sexual; a amígdala, envolvida 

em emoções, e o hipocampo, importante para a formação de memórias olfativas. É 

essa anatomia complexa que faz com que um cheiro possa trazer inúmeras lembranças, 

influenciar o humor das pessoas e afetar seu desempenho no trabalho. Como o bulbo 

olfativo é parte do sistema límbico cerebral, uma área tão associada com a memória 

que é muitas vezes chamada de "cérebro emocional", o olfato pode trazer à tona 

http://saude.hsw.uol.com.br/cerebro.htm
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lembranças e respostas poderosas quase que instantaneamente. O bulbo olfativo tem 

acesso muito íntimo à amígdala e ao hipocampo, que é responsável pelo aprendizado 

associativo. Um perfume pode despertar lembranças da infância, bem como mulheres 

que vivem juntas podem passar a apresentar ciclos menstruais sincronizados, sem que 

se deem conta dos odores hormonais (GUIMARÃES, 2009; LENOCHOVÁ et al., 

2012).   

Em um estudo duplo-cego conduzido com 56 pessoas saudáveis por Kiecolt-

Glaser et al. (2008), a influência exercida pela olfação no humor e nas funções 

autônoma, endócrina e imune foi avaliada. Nesse estudo, os odores com comprovadas 

atividades relaxante (lavanda) e estimulante (limão) foram avaliados. Em relação à 

melhora do humor o óleo essencial de limão foi bastante eficaz comparado ao de 

lavanda e ao controle, mas não foram observadas ações sobre as demais funções 

avaliadas. Em outro estudo (SUGAWARA et al., 2006), a elevação da temperatura da 

pele foi observada quando indivíduos foram expostos, antes de exercerem provas de 

raciocínio, aos óleos essenciais de junípero e manjericão. Esta alteração já foi 

relacionada por vários autores como uma consequência de estímulos emocionais, 

estresse e de assimilação. 

Estudos recentes sugerem que os odores podem afetar desde o humor até 

processos cognitivos e comportamentais, mesmo em concentrações abaixo do nível de 

consciência. Nesse contexto, a presença de odores doces em concentrações não 

perceptíveis conscientemente aumenta a tolerância à dor (PRESCOTT & WILKIE, 

2007). O julgamento e preferências entre feições (interações e comportamentos 

sociais), também pode ser afetado por odores, tanto no nível subliminar (LI et al., 

2007) como em níveis perceptíveis (CORNWELL et al., 2004). 

Dessa forma, vem ganhando espaço no mercado o marketing do olfato, um 

truque para se destacar na barreira visual e auditiva que domina a propaganda. São 

cheiros sutis e quase imperceptíveis cuidadosamente elaborados para seduzir os 

clientes pela sensação de bem-estar. Lojas que vendem sapatos ou camisas, itens não 

associados com um odor, formulam aromas de hera ou linho. Algumas empresas 

buscam desenvolver um "aroma de marca", algo que os clientes associariam com a 

empresa, assim como uma logomarca (DOWNEY, 2016). 
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De modo geral, todos se importam ou já se incomodaram algum dia com seu 

cheiro ou de outra pessoa. Um estudo realizado sobre o comportamento das pessoas 

frente ao odor corpóreo, envolvendo indivíduos entre 20 e 70 anos, mostrou que 98% 

dos indivíduos se sentiam ansiosos quanto aos seus odores pessoais diariamente e que 

se importavam com o odor dos outros. Quanto aos odores que mais incomodavam, 

16,8% responderam o odor corpóreo dos outros, 13,3% o odor dos cabelos e couro 

cabeludo, 10,7% com odor corpóreo de pessoas mais velhas. Várias mulheres na faixa 

dos 20 anos comentaram que pessoas idosas e de meia idade, particularmente homens, 

tinham um odor especifico e desagradável. Já outro trabalho com 150 homens e 

mulheres entre 40 e 60 anos revelou que 23% dos homens e 44 % das mulheres 

sentiram que o cheiro de seus corpos mudou com a idade (YAMAZAKI et al., 2010). 

 

1.2 Fragrâncias 

Como já mencionado, o odor corpóreo dos indivíduos se modifica com a idade. 

Pesquisas revelaram que este fato está relacionado com o aldeído insaturado 2-nonenal 

da peroxidação lipídica, mais especificamente dos ácidos graxos insaturados C16:1ω7 

e C18:1ω7, os quais estão presentes no sebo e têm suas concentrações aumentadas 

com o envelhecimento, com a participação do esqualeno hidroperóxido. O 2-nonenal 

é gerado a partir dos ácidos graxos insaturados C16:1ω7 e C18:1ω7, secretados na 

superfície do corpo e oxidados pelo ar, radicais livres e metabolizados pela flora 

bacteriana da pele (HAZE et al., 2001; YAMAZAKI et al., 2010; SAWANO et al., 

2001). No couro cabeludo há uma grande densidade de glândulas sebáceas. Seu odor 

provém da atividade de dois tipos de microganismos da pele sobre os lipídios: 

Pityrosporum ovale e Propionibacterium acne. Este último hidrolisa os glicerídeos 

gerando ácidos graxos de cadeia longa. Já o fungo (Pityrosporum ovale) converte essas 

cadeias em cetonas e lactonas voláteis, como: ácidos isovalérico, isobutírico, 

pentanóico e hexanóico, valeraldeído, heptanal e indol. Já o odor corpóreo relativo à 

idade está relacionado à oxidação do sebo por bactérias GRAM positivas, como  

Staphylococcus epidermides (YAMAZAKI et al., 2010). 

Uma das alternativas para minimizar o odor é mascará-lo através da utilização 

de fragrâncias. Para este fim, os óleos essenciais já avaliados e com ação comprovada 
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são: Artemisia - Artemisia vulgaris, Gálbano - Ferula galbaniflua, Alecrim - 

Rosmarinus officinalis, Ylang ylang - Cananga odorata, Cardamomo – Elettaria 

cardamomum, Elemi - Canarium luzonicum, Lavanda - Lavandula officinalis, Hortelã-

pimenta - Mentha piperita, Camomila, Matricaria recutita, Gerânio, Pelargonium 

graveolens, Eucalipto –Eucalyptus globulus e Manjericão – Ocimum basilicum. 

Enquanto que as substâncias sintéticas são: p-terc-butil-α-metil aldeído hidrocinâmico, 

4-fenil-2,4,6-trimetil-1,3-dioxano, etil linalool, geranil nitrila, 5-(2,2,3-trimetil-3-

ciclopentenil)-3-metilpentan-2-ol, Carboxilato de etil [5,2,1,0] triciclodecano, 

Tetraidrosafranato de etila, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenil metil carbonato, cis-3-

hexenil acetato e 2,6-dimetil-5-hepten-1-al (GOZU et al., 2004). Embora todos 

possam ser utilizados na composição de fragrâncias, neste trabalho foram selecionados 

os óleos essenciais para elaboração de fragrâncias naturais. 

Uma fragrância tem em sua estrutura 3 partes: notas de cabeça, corpo e fundo 

(Figura 12). Essa classificação deriva da volatilidade das matérias-primas. As notas de 

cabeça ou saída são as primeiras a serem sentidas, ou seja, seus componentes são os 

mais voláteis. Na pele, geralmente permanecem cerca de 20 minutos. Em sua maioria 

são as de características cítricas, verdes, florais e frutais. As notas de coração ou corpo 

são aquelas que representam o “coração” da fragrância, é o tema principal e determina 

seu caráter. A volatilidade de seus componentes é intermediária, tem a duração de 20 

minutos a 4 horas, sendo responsável pelo “reconhecimento do perfume”. Geralmente 

são as matérias-primas florais, especiadas e aldeídicas. As notas de base ou fundo são 

formadas por componentes de baixa volatilidade e alta massa molecular, considerados 

popularmente e erroneamente como “fixadores”. Elas aparecem depois que as notas 

de cabeça evaporaram e as de corpo estão quase ausentes. Geralmente possuem 

duração na pele entre 4 e 8 horas. Como exemplo há as notas amadeiradas, ambaradas 

e relativas ao musk (VANKAR, 2004). Em uma fragrância bem estruturada e 

balanceada as notas de cabeça representam 15 a 25% do total, as notas de corpo 30 a 

40% e as de base 45 a 55 % (TEIXEIRA et al., 2009).  
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Figura 11: Representação dos tipos de notas olfativas e seus tempos de permanência. 

Fonte: www.royalefragrancias.com.br. 

A International Fragrance Association (IFRA) é responsável pela elaboração 

e implementação do Código de Boas Práticas, fornecendo recomendações para as Boas 

Práticas de Fabricação e diretrizes para a avaliação de segurança de ingredientes de 

fragrâncias. Também inclui normas para o uso seguro de fragrâncias, as quais podem 

limitar ou proibir o uso de certos ingredientes. O Código tem sido utilizado 

mundialmente desde 1973 e seu uso é obrigatório para todos associados. A IFRA foi 

fundada em 1973, tem sede em Genebra e escritórios em Bruxelas, e permite a filiação 

de associações de fabricantes de fragrâncias de todos países/regiões, incluindo 

atualmente membros da Ásia/Pacífico, Europa e Américas (IFRA 2006). 

Como resultado das avaliações de segurança, o uso de certos ingredientes de 

fragrâncias passou a ser restrito. Isto implica no conhecimento de: (a) concentração do 

ingrediente restrito na composição da fragrância, e (b) dosagem da composição no 

produto de consumo final (IFRA, 2006). 

A grande maioria das empresas de cosméticos e afins seguem as normas da 

IFRA, inclusive no Brasil, embora aqui o órgão que regulamenta a produção e 

comércio seja a ANVISA. A última publicação a respeito de matérias-primas de 

cosméticos e produtos de higiene é a RDC 03 de 2012 (BRASIL, 2012) que, 

comparativamente, é mais branda que as normas da IFRA. A RDC 03/2012 permite a 

utilização de várias matérias-primas restritas, desde que esteja especificado seu 

http://www.royalefragrancias.com.br/
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conteúdo no rótulo do produto. Portanto, no anexo I encontra-se a Tabela 2, onde há 

os dados de restrição segundo as normas da IFRA Estes dados servem para fins de 

cálculos da quantidade máxima a ser utilizada de cada matéria-prima, de acordo com 

as concentrações de seus componentes (IFRA, 2006). A mesma tabela (Anexo I) 

contém ainda os dados resumidos do levantamento feito na literatura dos óleos 

essenciais avaliados para compor as fragrâncias, quanto às atividades antioxidante e 

antibacteriana, tipo da nota na fragrância (base, coração ou cabeça) e compostos 

majoritários. 

Conforme pode ser visualizado na Tabela do Anexo I, existem vários artigos 

indicando atividade antimicrobiana para os óleos essenciais e, em menor número, 

atividade antioxidante. De fato, os óleos essenciais são relativamente mais eficazes 

contra fungos e bactérias do que como antioxidantes, sendo que a maioria tem esta 

ação moderada a leve. Os óleos de canela, cubeba, manjericão, alecrim, lavanda, limão 

e ylang ylang, segundo a literatura, apresentam potências similares aos antioxidantes 

sintéticos BHA e BHT (SACCHETTI et al., 2005; EL-BAROTY et al., 2010; 

OLSZOWY & DAWIDOWICZ, 2016). 

Huang et al. (2011) avaliaram a atividade antioxidante de 25 óleos essenciais 

através de 3 métodos: DPPH, TEAC (Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox) 

e FTC (Tiocianato Férrico). Neste estudo o óleo essencial de Jasmim, avaliado pelo 

método de FTC, apresentou atividade inibitória bastante similar aos óleos com 

melhores performances nos outros dois testes, superando o de canela. O FTC avalia a 

porcentagem de inibição da peroxidação do ácido linoleico. 

Segundo Tsai et al. (2011), o óleo essencial de palma rosa monstrou potente 

atividade inibitória frente a P. acne e S. aureus, bem como contra o fungo P. ovale, 

apresentando MIC de 0,91, 1,04 e 1,2 μg/mL respectivamente. Estes resultados foram 

similares aos obtidos com óleo essencial de melaleuca, reconhecido por suas 

propriedades antibacterianas e por possuir odor bastante característico. Em um estudo 

conduzido por FU et al. (2007), o óleo de alecrim apresentou atividade inibitória contra 

S. aureus e S. epidermides na concentração de 0,25 e 0,125 %(v/v), respectivamente. 

Já Iscan et al. (2002) relatam valores de 0,625 mg/mL utilizando o óleo essencial de 

hortelã contra esses dois microrganismos. 
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Em um trabalho conduzido por Takeuchi et al. (2009), foi avaliada a 

diminuição da sensibilidade das células olfativas por componentes odoríferos voláteis. 

Os autores relatam que esta ação está diretamente relacionada com a inibição da 

abertura dos canais iônicos dependentes de AMPc. Essa atividade foi observada para 

os compostos dihidromircenol, geraniol, benzaldeído, anisaldeído, citral, tripral e 

linalool, indicando que tais compostos seriam ótimos candidatos na produção de 

perfumes para mascarar odores. Alguns dos óleos apresentados na Tabela do Anexo I 

contêm um ou mais desses compostos, sendo o linalool o mais citado e, geralmente, o 

de maior concentração.  

Segundo as normas da IFRA, alguns óleos essenciais possuem restrições 

quanto a sua inclusão em fragrâncias. Todas as matérias-primas utilizadas neste 

trabalho estão de acordo com as normas permitidas em relação as concentrações 

máximas de seus componentes. Porém, deve-se seguir o recomendado quanto suas 

concentrações nas fragrâncias concentradas (FC) e produtos finais (PF).  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver fragrâncias utilizando óleos essenciais com capacidade de 

mascarar e/ou harmonizar o odor corpóreo relativo ao envelhecimento para inserção 

nos CLN. 

2.2 Objetivos específicos 

- Desenvolver fragrâncias femininas bem estruturadas a partir de óleos 

essenciais. 

- Desenvolver fragrâncias masculinas bem estruturadas a partir de óleos 

essenciais. 

- Avaliar a capacidade das fragrâncias desenvolvidas em mascarar e harmonizar 

o odor relativo a idade através de painel sensorial 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Materiais 

Todos os óleos essenciais utilizados foram adquiridos da empresa Laszlo em frascos 

de 10,1 mL e 50 mL e armazenados em freezer (- 25 °C) até o uso. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Desenvolvimento das fragrâncias  

Inicialmente, todos os óleos essenciais foram classificados em relação à nota a 

qual pertencem (cabeça, coração ou base) de acordo informações obtidas da literatura 

(BRECHBILL, 2010; www.thegoodscentscompany.com). O desenvolvimento das 

fragrâncias foi iniciado pelas notas de coração, já que são responsáveis pelo caráter da 

fragrância. Cada óleo componente desta nota foi analisado quanto ao odor e possíveis 

combinações: uma gota de cada foi aplicada em tiras de papel filtro e avaliada. Na 

sequência, foram feitas combinações de duas ou mais tiras e cada combinação foi 

ponderada. A seguir foram escolhidas as notas de base para cada conjunto de notas de 

coração. O procedimento foi o mesmo descrito acima, utilizando as tiras de papel filtro, 

combinações de notas e avaliação das combinações mais harmônicas. Por fim, foram 

escolhidas as notas de cabeça, seguindo o mesmo procedimento. A cada dia foram 

avaliadas 6 notas de coração, 3 de base e 3 de cabeça, utilizando inalação de pó de café 

entre elas, para minimizar o impacto no olfato.  

Assim que todas as combinações de notas foram definidas, cada uma foi 

preparada em frascos de eppendorf de 2 mL, a partir da contagem de gotas. Foram 

feitas variações da mesma composição com a modificações na concentração de cada 

matéria-prima. A proporção de 15 a 25% da concentração total para as notas de cabeça, 

30 à 40% para as notas de corpo e 45 à 55 % as notas de base foi respeitada. As 

composições foram deixadas em repouso para harmonizar (“maturar”) durante 3 

semanas e então avaliadas. Esse processo seguiu a seguinte ordem: o frasco foi aberto 

e o odor apreciado. Logo após uma gota da composição foi aplicada em uma tira de 
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papel filtro e avaliada novamente. Nessa avaliação cada tira foi agitada algumas vezes 

para dar início ao processo de volatilização dos compostos odoríferos.  

Em um primeiro momento essa avaliação foi feita apenas pela autora deste 

trabalho. Na sequência, as combinações selecionadas para cada gênero foram avaliadas 

quanto a habilidade de harmonizar e/ou mascarar o odor relativo a idade por um painel 

sensorial composto por pessoas treinadas. 

3.2.2 Painel Sensorial 

A avaliação das fragrâncias selecionadas foi realizada por um painel sensorial 

composto de 22 estudantes do segundo ano do ciclo de engenharia da École de Biologie 

Industrielle, em Cergy, França. Todos eram painelistas experientes, treinados durante 

6 meses e as avaliações foram realizadas de acordo com os métodos descritos na norma 

NF EN ISO 13299.  

As fragrâncias foram avaliadas uma por uma, na ordem definida por cada 

painelista. Foram feitas sessões de análise com duração de uma hora: as fragrâncias 

femininas (F1 a F7) na primeira e segunda sessões, e as masculinas (M1 a M7) na 

terceira e quarta sessões. As avaliações foram feitas seguindo dois parâmetros 

descritivos quanto ao odor do 2-nonenal: capacidade de mascara o odor, quando o 

painelista não reconheceu o odor do nonenal na fragrância; capacidade de harmonizar 

o odor, quando o painelista reconheceu o odor do nonenal no perfume mas este está 

bem integrado ao odor do perfume (odor agradável). Foram dadas notas de 0 (não 

mascara) a 3 (mascara), e usada a escala de -1 (não harmoniza) a 1 (harmoniza). Para 

as avaliações foram preparadas soluções, cada uma contendo 1 mL da fragrância a ser 

analisada em 10 mL de uma solução etanólica de trns-2-nonenal a 0,3 % (v/v). Cada 

solução foi borrifada individualmente em papel filtro, que foi colocado em um copo 

de 200 mL e tampado com papel alumínio. Após 30 minutos de incubação os copos 

foram distribuídos aos painelistas, que avaliaram a capacidade de mascarar e 

harmonizar o odor do nonenal de cada amostra pelo buraco que fizeram no papel 

alumínio que tampava os copos. Após a realização de análises estatísticas, os produtos 

foram classificados quanto aos efeitos de mascara e harmonizar o odor do aldeído. 
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3.2.3 Análises estatísticas 

As fragrâncias foram classificadas quanto aos efeitos de mascarar e harmonizar o odor 

do 2-nonenal com base no teste de independência Chi-quadrado utilizando o software 

GraphPad Prism® 6 versão 6.01. As análise de correspondência foram realizadas 

naqueles nos grupos cujos valores foram considerados significativos (p<0,05) 

utilizando o software NCSS 12®. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento das fragrâncias 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentadas as composições das fragrâncias femininas e 

masculinas, respectivamente, que foram consideradas mais agradáveis e estruturadas. 

Tabela 2: Composição das fragrâncias femininas escolhidas para avaliação em 

painel sensorial. 

Notas Óleos essenciais (OE) 
Fragrâncias/ razão de OE 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

C
ab

eç
a 

Citrus aurantium var. amara flowers Abs 10%  6 3 3 2 1 - 2 

Citrus sinensis var. valencia - 3 - - - - 12 

Citrus sinensis - - - 2 2 6 - 

Citrus bergamia 3 3 3 2 2 6 - 

Citrus deliciosa – petitgrain - - - - - - 3 

Cymbopogon martinii - - - - - - 3 

Monarda fistulosa - - 3 - 1 - 7 

C
o
ra

çã
o
 

Jasminum sambac Abs 10% 5 5 - - - - 6 

Coniza canadenses - - - - - - 2 

Jasminum officinale var. grandiflorum ABS 10% 2 1 1 - - 6 4 

Cananga odorata var. microphyllia - - - 4 3 12 - 

Pelargonium graveolens - - - 1 3 6 - 

Aniba rosaeodora  6 6 6 3 3 12 2 

Zantoxylum armatum  - - 3 - - - 3 

Schinus therebinthifolius fruits 3 - - 1 - - - 

Apis millifera wax Abs 10 % - - 6 - - - - 

B
as

e 

Protium heptaphyllum - 5 - 1 - - - 

Copaifera reticulata  3 3 3 2 3 6 3 

Commiphora myrrha (light) 3 - - 2 2 6 1 

Pogostemon cablin (light)  - - 3 - - - 3 

Chrysopogon zizanioides 1 1 - - - 1 1 

 

 

 



Capítulo 2 

42 

 

Tabela 3: Composição das fragrâncias masculinas escolhidas para avaliação em 

painel sensorial. 

Notas Óleos essenciais (OE) 
Fragrâncias/ razão de OE 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

C
ab

eç
a 

Ocimum basilicum 1 1 1 9 3 6 - 

Citrus limon - 1 1 - - - - 

Pinus sylvestris 1 1 1 3 6 - - 

Citrus bergamia  1  - 6 3 3 6 

Lavandula angustifólia 40/42 - - - 3 3 4 6 

Citrus sinensis - - - - 3 - 6 

C
o
ra

çã
o
 

Schinus therebinthifolius fruits - - - 6 3 6 - 

Rosmarinus officinalis - - - 4 - - - 

Elettaria cardamomum - -  2 3 3 - 

Zantoxylum armatum - - - 3 6 8 - 

Canarium luzonicum 3 1 1 6 3 - 6 

Pelargonium graveolens 1 2 1 6 6 6 12 

Aniba rosaeodora 1 2 3 3 9 9 9 

B
as

e 

Evernia prunastri - - - 2 2 2 2 

Boswellia serrata - - 2 - - - - 

Cedrus atlântica 1 1 1 9 - 9 - 

Cedrus deodora - - - - 9 - - 

Fokienia hodginsii - 1 - - - - 6 

Amyris balsamifera 1 - - - - - 3 

 

4.2 Avaliação das fragrâncias femininas e masculinas pelo painel sensorial 

Todas as fragrâncias femininas (F1 a F7), bem como todas as masculinas (M1 

a M7), de acordo com os resultados do painel sensorial, mascararam o odor do 2-

nonenal, sem diferenças significativas (p>0,05). Porém, quando a capacidade de 

harmonizar o odor deste aldeído foi avaliada, os resultados não foram semelhantes 

para as masculinas (p=0,01) e femininas (P=0,0043). Portanto, as fragâncias foram 

também avaliadas pela análise de correspondência simples e os resultados estão 

ilustrados nas Figuras 13 e 14. Esta análise estatística multivariada indicou que, entre 

as fragrâncias femininas há diferenças significativas em relação a capacidade de 

harmonização do odor do 2-nonenal resultando em dois grupos: F1 e F2, com menor 

habilidade de harmonização e F3 a F7, com maior habilidade (Figura 13). 
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Figura 12: Análise de correspondência dos resultados da avaliação 

da capacidade de harmonização do odor do nonenal pelas fragrâncias 

femininas (F1 a F7) através do painel sensorial. 

 

A avaliação das fragrâncias masculinas (Figura 14) mostrou diferenças 

significativas em relação à capacidade de harmonização do odor do 2-nonenal, 

resultando também em dois grupos: M1 e M4, com maior habilidade de harmonização 

e M2, M3, M5, M6 e M7, com  menor capacidade de harmonização. 

 

 
Figura 13: Análise de correspondência dos resultados da avaliação 

da capacidade de harmonização do odor do nonenal pelas 

fragrâncias masculinas (M1 a M7) através do painel sensorial. 
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Assim, cinco das fragrâncias femininas (F3 a F7) e duas das fragrâncias 

masculinas (M1 e M4) apresentaram capacidade de mascarar e harmonizar o odor do 

2-nonenal, um dos compostos apontado como responsável pelo odor corpóreo relativo 

ao envelhecimento. Com a finalidade de escolher uma fragrância de cada gênero para 

ser incorporada nos CLN, foi estabelecido como critério o maior número de notas 

máximas (3) na avaliação dos painelistas. Dessa forma as fragrâncias F4 e M4 foram 

selecionadas. 

É importante ressaltar que todas as fragrâncias desenvolvidas (femininas e 

masculinas) apresentam entre 20 e 40 % de linalool em sua composição. Foi 

comprovado que este terpeno consegue mascarar o odor do ácido valérico, um dos 

componentes do mau odor dos pés, tanto em um painel sensorial quanto em ensaio in 

vitro (TAKEUCHI et al., 2009; REDDY et al., 2018). O limoneno é outro composto 

presente nas fragrâncias entre 10 e 30 %. Em um ensaio com ratos, em labirinto em Y, 

este terpeno, na concentração de 3 mil ppm, foi capaz de mascarar o odor do 

dimetilsulfeto, substância responsável pelo mau odor oral (OSADA et al., 2013).  
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1. Revisão da Literatura 

Sistemas nanoparticulados têm sido amplamente estudados como uma estratégia 

importante para melhorar a eficácia e segurança de medicamento e cosméticos. Dentre 

esses sistemas, temos as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e os carreadores 

nanoestruturados (CLN). Ambos sistemas, por possuírem matrizes lipídicas sólidas, 

podem melhorar a liberação de ativos e proteger compostos sensíveis à degradação, como 

alguns antioxidantes. Em emulsões O/A, como a fase oleosa é líquida, pode ocorrer 

partição dos ativos lipofílicos com a fase aquosa, na qual podem sofrer degradação. 

Processo similar acorre com os lipossomas, nos quais os ativos apolares encontram-se nas 

bicamadas lipídicas, e mesmo os ativos dissolvidos no núcleo podem se difundir para o 

meio aquoso externo. O coeficiente de difusão é inversamente proporcional à viscosidade 

do meio. Portanto, em carreadores que se encontram no estado sólido, essa troca ocorre 

de forma bem mais lenta (MÜLLER et al., 2007). Em um estudo conduzido por Jenning 

(1999), o efeito de maior estabilização do ativo em partículas sólidas foi demonstrado. 

Nesse estudo cerca de 60% do retinol incluso em NLS suspensas em uma suspensão 

aquosa permaneceu intacto após 3 meses à 40 °C, enquanto apenas 40% desse ativo não 

foi degradado quando veiculado em uma emulsão O/A.  

O desenvolvimento das NLS data do início dos anos 90 e surgiram como uma 

alternativa às emulsões, lipossomas e nanopartículas poliméricas. As NLS são produzidas 

através da troca dos lipídios líquidos de uma emulsão O/A por um ou uma mistura de 

lipídios no estado sólido à temperatura ambiente e corpórea. São compostas por 0,1% a 

30 % de material graxo sólido, disperso em meio aquoso, estabilizado com 0,5% a 5 % 

de tensoativo. As NLS permitem a incorporação de ativos cosméticos e farmacêuticos e 

apresentam tamanho médio de 40 a 1000 nm (MÜLLER et al., 2007). Porém, devido à 

matriz lipídica ser constituída apenas de lípides sólidos, durante o armazenamento, 

transições polimórficas podem acontecer, resultando em cristais β, de menor energia, 

altamente organizados e com baixos índices de imperfeições, o que pode ocasionar a 

expulsão do material carreado nas NLS (HOMMOSS, 2008). 

Os CLN constituem a segunda geração da tecnologia de nanopartículas lipídicas. 

São formulados com uma mistura de lipídios sólidos e líquidos, preferencialmente em 

uma razão de 70:30 à 99,9:0,1. Porém, as nanopartículas devem ser sólidas na temperatura 
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do corpo. Essa mistura tende a prevenir as transições polimórficas, possuindo maior 

capacidade de incorporação de ativos e menor potencial de expulsão destes em relação às 

NLS (PARDEIKE et al., 2009; HOMMOSS, 2008; GUIMARÃES & RÉ, 2011). De 

maneira geral, os ativos podem localizar-se entre as cadeias de ácidos graxos, entre as 

cadeias lipídicas ou ainda nas imperfeições da matriz lipídica. Quando moléculas muito 

similares, especialmente quando glicerídeos monoácidos altamente purificados são 

utilizados, a inserção de ativos é limitada e ocorre a expulsão destes dentro de um curto 

período de tempo (MÜLLER et al., 2007).  

Dentre as vantagens na utilização de nanopartículas lipídicas como carreadores 

incluem fácil transposição para escala industrial, possibilidade de evitar solventes 

orgânicos em sua produção, maior estabilidade química de compostos lábeis, protegendo-

os contra a oxidação, degradação e hidrólise. Também apresentam alta capacidade 

oclusiva, devido à cristalinidade lipídica, ao teor de lipídio e ao pequeno diâmetro das 

partículas. Adicionalmente, visto que esses sistemas podem ser compostas por materiais 

biodegradáveis e biocompatíveis, tendem a exibir baixa toxicidade, (PARDEIKE et al., 

2009; HOMMOSS, 2008; GUIMARÃES e RÉ, 2011; GOKCE et al., 2012; MÜLLER et 

al., 2007; WISSING et al., 2001).  

Alguns dos ativos que vêm sendo estudados para incorporação nessas 

nanopartículas, são os agentes antioxidantes. Gokce et al. (2012) avaliaram a veiculação 

de resveratrol, um polifenol com alto poder antioxidante, em NLS e CLN para aplicação 

tópica. Os autores obtiveram uma eficiência de encapsulação 18 % maior para os CLN, 

bem como uma maior eficiência no transporte para a epiderme. Em outro estudo, 

Yenilmez e Yazan (2010) avaliaram 3 sistemas de liberação para a vitamina E: 

microemulsão O/A, emulsão simples O/A e NLS. Todos apresentaram efeito 

antioxidante, tanto in vitro como in vivo. Porém, além da diminuição de rugas, as NLS 

também apresentaram ação hidratante e melhoras na elasticidade da pele. Mais 

recentemente, Abla e Blanga (2014) avaliaram o comportamento da vitamina E veiculada 

em CLN e nanoemulsão (NE), mostrando que nos estudos ex vivo a concentração da 

vitamina E na epiderme, quando veiculada nos CLN, foi aproximadamente 4 vezes maior. 

Adicionalmente, vários autores têm estudado os CLN para veiculação tópica de 

substâncias instáveis, incluindo fragâncias (JUNYAPRASERT et al., 2009; FAN et al., 
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2014; PARDEIKE et al., 2009; HOMMOSS, 2008; GUIMARÃES & RÉ, 2011; GOKCE 

et al., 2012; MÜLLER et al., 2007).  

Como já discutido no Capítulo 1, o odor relacionado ao envelhecimento provém 

principalmente de produtos da degradação oxidativa dos componentes do sebo. 

Lademann et al. (2005) relataram que substâncias particuladas têm maior capacidade de 

penetração e deposição nos folículos em relação as não particuladas, em particular aquelas 

com tamanho entre 300 e 400 nm. Os mesmos autores demonstraram a capacidade 

reservatória 10 vezes maior dos infundíbulos dos folículos pilosos (10 dias) em relação 

ao estrato córneo (1 dia). Outros autores também mostraram a capacidade das 

nanopartículas lipídicas em penetrarem nos folículos pilosos (SHAMMA & ABURAHMA, 

2014; RANCAN et al., 2009). Portanto, os folículos pilosos representam uma considerável 

rota de penetração de partículas lipídicas enquanto que a penetração em camadas mais 

profundas do estrato córneo, ou através deste, é limitada.  

Mais recentemente, Lauterbach & Müller-Goymann (2014) mostraram que há 

uma interação preferencial entre o sebo e a matriz lipídica de uma dispersão de partículas 

de lipídios sólidos e que a liberação dos ativos observada foi consequência da erosão ou 

dissolução da matriz lipídica no sebo. Portanto, a utilização de nanopartículas lipídicas 

como sistemas carreadores para folículos pilosos, devido a sua similaridade com os 

componentes sebáceos, pode ser uma poderosa estratégia para liberação de substâncias 

neste local. Adicionalmente, as nanopartículas são 15 vezes mais oclusivas que as 

micropartículas (De VRINGER, 1999). Em um estudo in vivo conduzido por Wissing e 

Müller (2003) os efeitos de hidratação de um creme O/A que continha NLS e um sem as 

nanopartículas foram comparados. Após 28 dias de aplicações repetidas pôde-se observar 

um aumento substancialmente maior de hidratação da pele naqueles indivíduos que 

utilizaram o produto com NLS em relação aos que utilizaram o creme convencional. Visto 

que o produto a ser desenvolvido neste trabalho é destinado a pessoas com idade acima 

de 40 anos, cuja pele é normalmente seca (WHITE-CHU & REDDY, 2011), as 

nanopartículas lipídicas tornam-se ainda mais interessantes. 

Existem vários métodos de produção das NLS e CLN (Tabela 4).  A escolha da 

técnica depende das matérias-primas a serem usadas, bem como da quantidade a ser 

produzida, disponibilidade de equipamento, via de administração do produto, dentre 

outros fatores.  
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Tabela 4: Técnicas de obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas e carreadores 

lipídicos nanoestruturados descritas na literatura (PARDEIKE et al., 2009). 

Técnica Referências 

Homogeneização sob Alta Pressão Liedtke, 2000; Mehnert, 2001; Wissing, 2004 

Microemulsificação Gasco, 1993; Priano, 2007. 

Ultrasonicação Pietkiewicz, 2004; Puglia, 2008. 

Membrana Contrátil Charcosset, 2005; El-Harati, 2006 

Emulsificação-evaporação do Solvente Sjöström, 1992 

Emulsificação-difusão do Solvente Hu, 2002; Trotta, 2003 

Substituição do Solvente Schubert, 2003 

Inversão de Fases Heurtault, 2002 

Emulsão Múltipla Garcy-Fuentes, 2002 

 

Com relação aos tensoativos disponíveis para produção das NLS e CLN, os 

tensoativos poli-hidroxialados apresentam pontos de fumaça acima de 200 °C, o que 

inviabiliza a sua utilização a partir da técnica de inversão de fases. Já as técnicas que 

utilizam solventes também foram evitadas por causa da proposta do trabalho, mais 

ecologicamente amigável. Assim, os métodos mais adequados para a obtenção de 

produtos naturais, biodegradáveis e com o mínimo de danos ao meio ambiente seriam o 

de homogeneização a quente com sonda de ultrassom de alta potência (Tabela 4), pois 

não há utilização de solventes, e o método de homogeneização sob alta pressão.  

A produção de nanopartículas lipídicas por HAP pode ser realizada através de 

duas técnicas: a frio e a quente. Na primeira o ativo é adicionado a fase oleosa fundida, 

que é resfriada e triturada para obtenção de micropartículas, que são então dispersadas 

em uma solução aquosa fria contendo o(s) tensoativo(s) adequado(s). A suspensão é então 

inserida no equipamento, à temperatura ambiente, geralmente com a pressão ajustada para 

1500 bar e a aplicação de 5 a 10 ciclos. Já no processo à quente, inicialmente é produzida 

uma pré-emulsão, na qual o ativo é adicionado a fase oleosa, que se encontra a uma 

temperatura de 5 a 10 °C acima do seu ponto de fusão e, sob agitação, a fase aquosa, na 

mesma temperatura, é adicionada. O(s) tensoativo(s) já se encontra em uma das duas fases 
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ou ambas. A mistura é mantida sob agitação por um determinado tempo e o material é 

inserido no equipamento na mesma temperatura supracitada, geralmente aplicando-se a 

pressão entre 500 e 800 bar e entre 3 e 8 ciclos (PARDEIKE et al., 2009). O processo à 

quente geralmente leva à produção de partículas com menores diâmetros e menores 

distribuições de tamanho (MEHNERT & MÄDER, 2001). 

A técnica de homogeneização utilizando sonda de ultrassom consiste em um 

método simples, baseado na quebra da fase interna de uma emulsão pré-formada pela 

produção de ondas sonoras alternadas de pressões altas e baixas geradas pelo ultrassom 

(irradiação ultrassônica). Estas ondas sonoras de alta frequência são produzidas por um 

gerador de ultrassom e convertidas por um transdutor em ondas mecânicas no interior do 

líquido. Durante a fase de baixa pressão, as bolhas aumentam de tamanho até que atinjam 

a fase de alta pressão, na qual elas são comprimidas até romperem (HIELSHER, 2005; 

FREITAS et al., 2006; JAFARI et al., 2006). A intensidade da radiação ultrassônica é 

que determina o tamanho das nanopartículas. Quanto maior a intensidade da radiação, 

menor será o diâmetro da gotícula. Esta diminuição é limitada a um platô, no qual o 

tamanho dessas gotículas permanece constante (MAA & HSU, 1999; JAFARI et al., 

2007). 

Quanto às matérias-primas, neste trabalho foi proposta a utilização de matérias-

primas de origem natural, com baixo índice de irritação cutânea e com baixo impacto 

ambiental. Portanto, a manteiga de ucuúba não é refinada e os tensoativos testados foram 

aqueles com menor potencial irritante e biodegradáveis. De acordo com Doktorovová et 

al. (2016), para aplicação sobre a pele os tensoativos devem ser preferencialmente não 

iônicos. Dentre os tensoativos não iônicos, os poli-hidroxilados apresentar menor 

potencial de irritação e têm demonstrado capacidade de estabilizar nanopartículas 

lipídicas sem a necessidade de adição de um co-tensoativo. Além disso, menores 

concentrações tendem a ser requeridas para obtenção de partículas com tamanhos 

reduzidos e uniformes em comparação com as formulações contendo tensoativos 

polietoxilados (PEG). Um problema adicional dos PEG é que durante sua produção pode 

haver a formação de dioxano, um composto tóxico, inaceitável mesmo em mínimas 

concentrações devido a sua carcinogenicidade (KOVACEVIC et al., 2013). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver nanopartículas lipídicas sólidas e carreadores lipídicos 

nanoestruturados a partir de lípide de origem na Flora Amazônica com propriedades 

antioxidantes e matérias-primas de baixo impacto ambiental, contendo ou não fragrâncias 

inéditas com potencial antioxidantes e capacidade de mascarar e/ou harmonizar o odor 

resultante da peroxidação lipídica. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Avaliar o ponto de fusão de materiais lipídicos e misturas para composição da fase 

oleosa das NLS e CLN; 

- Avaliar o comportamento da manteiga de ucuúba frente às possíveis variáveis do 

processo de obtenção das NLS e CLN; 

- Selecionar o sistema tensoativo a ser utilizado na produção das NLS e CLN; 

- Desenvolver NLS e CLN pelo método de homogeneização a quente e sonda de 

ultrassom de alta potência e pelo método homogeneização sob alta pressão; 

- Desenvolver o método de determinação da concentração das fragrâncias por 

Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM); 

- Caracterizar as formulações obtidas quanto ao tamanho, índice de polidispersão e 

potencial zeta; 

- Caracterizar o tamanho e forma das nanopartículas obtidas por fracionamento em 

campo de fluxo assimétrico; 

- Determinar a eficiência de encapsulação e recuperação de processo das fragrâncias 

nos CLN obtidos; 

- Sintetizar o esqualeno hidroperóxido (EHP) para avaliação da atividade antioxidante; 

- Desenvolver o método analítico para quantificar os compostos 2-nonenal e 2-octenal; 

- Avaliar a atividade antioxidante frente ao EHP dos óleos e manteiga, das fragrâncias 

e das nanopartículas obtidas



  Capítulo 3 

52 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.Materiais 

A manteiga de ucuúba (Virola surinamensis), extraída na Comunidade do Roque 

(reserva extrativista do Juruá, AM), e os óleos de castanha-do-Brasil (Bertholletia 

excelsa) e de patauá (Oenocarpus bataua), extraídos na usina de extração de óleos do 

baixo Juruá – Juruá (AM), foram doados pelo professor Dr. José de Castro Correa da 

Universidade Federal do Amazonas, Manaus. Os materiais foram extraídos por 

prensagem mecânica à frio em maio de 2014, acondicionados em frascos opacos e 

conservados em freezer (-25 °C). Os tensoativos decyl glucoside (Plantaren® 2000 N UP, 

EHL 12,8) e polyglyceryl-4 laurate/succinate (NatraGem™ E145, EHL 14,5) foram 

fornecidos pela Basf® e Croda®, respectivamente. Os tensoativos glyceryl stearate citrate 

(Axol® C 62 Pellets, EHL 12), cetearyl glucoside (Tego® Care CG 90, EHL 13), glyceryl 

stearate (Tegin® M Pellets, EHL ~4), polyglyceryl-10 myristate (Decaglyn 1-M, EHL 14) 

e polyglyceryl-10 myristate (Decaglyn 1-MVEX PN, EHL 14,5) foram fornecidos pela 

Galena®. O tensoativo Phospholipon® 80 H foi fornecido pela Lipid Ingredients & 

technologies. As fragrâncias utilizadas neste estudo foram desenvolvidas a partir de 

vários óleos essenciais adquiridos da Laszlo Aromatologia Ltda; com exceção do óleo 

essencial de pau-rosa (Aniba rosaeodora), fornecido pela Magaldi Agro comercial e 

Industrial Ltda. Todos os outros reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico 

e/ou grau CLAE, quando necessário.   

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Avaliação do ponto de fusão de materiais lipídicos e misturas para composição 

da fase oleosa das NLS e CLN 

A manteiga de ucuúba isolada e a mistura desta com diferentes materiais lipídicos 

e proporções foram avaliados quanto ao ponto de fusão pelo método de calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) ou por microscopia de Hot Stage. As manteigas e suas 

misturas foram pesadas, submetidas à fusão em banho-maria, homogeneizadas com 

agitação manual e mantidas à temperatura ambiente durante no mínimo 24 horas, para 

resfriamento e estabilização. A manteiga de ucuúba (MUc), cera de abelhas purificada 
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(CAb), axol (Ax) e as misturas Muc:CAb (7:3), Muc:CAb (7:3) + 2%(v/p) de óleo 

essencial de copaíba (OEC), Muc:CAb (6:4), Muc:CAb (6:4) + 2%(v/p) OEC foram 

avaliadas por DSC e Hot stage. Adicionalmente, também foram realizadas avaliações por 

Hot Stage dos seguintes materiais, puros e em diferentes proporções com as manteigas: 

cera de carnaúba, cera de candelila, ácido esteárico, óleo essencial de copaíba e 

tensoativos (Axol®, Phospholipon® 80 G). 

3.2.1.1.Microscopia Hot Stage  

Pequenas quantidades do material lipídico foram depositadas em lâminas de 

microscópio de vidro, espalhadas e cobertas com lamínula. Todas as lâminas, em 

triplicata, foram avaliadas ao microscópio de luz polarizada com placa de aquecimento 

acoplada, utilizando a razão de aquecimento em torno de 0,2 °C/s. 

3.2.1.2.Calorimetria Exploratória Diferencial:  

As análises foram conduzidas em calorímetro DSC 60 da SHIMADZU, sob 

atmosfera inerte (N2), temperatura inicial de 20 °C e final de 100 °C, razão de 

aquecimento de 10K/min e massa entre 10 e 20 mg.  

3.2.2. Avaliação do comportamento da manteiga de ucuúba frente às possíveis 

variáveis do processo de obtenção das NLS e CLN 

Foram pesados 2 g de manteiga de ucuúba para cada procedimento, em triplicata, 

e fundidos em Banho Maria (80 °C). Os materiais foram mantidos à essa temperatura 

durante 5 minutos e submetidos às condições abaixo: 

a) Choque térmico em banho de gelo por 10 minutos e na sequência deixados à 

temperatura ambiente para resfriamento; 

b) Resfriamento lento à temperatura ambiente; 

c) Choque térmico em banho de gelo por 10 minutos e na sequência mantidos em 

freezer à – 24 °C durante 24 horas; 

d) Resfriamento lento e, ao atingir a temperatura ambiente, armazenamento em 

freezer à – 24 °C durante 24 horas. 

Os materiais acima e uma amostra sem tratamento foram avaliados por DSC (item 

3.2.1.2) e por análise de difração de raios-X (XRD – 6100, SHIMADZU).  
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3.2.3. Preparação das NLS e CLN pelo método de homogeneização a quente e sonda 

de ultrassom de alta potência 

Os CLNe NLS foram preparados pelo método da homogeneização a quente 

utilizando o agitador Ultra Turrax T-25 (Ika Labortechnik, Alemanha) e o aparelho de 

homogeneização do tipo ultrassom com sonda de alta potência (Ultra-cell 750W; Sonics 

Materials Inc., EUA). Primeiramente, a fase oleosa (FO) foi pesada e aquecida a 60-65º 

C. Paralelamente, a fase aquosa (FA) também foi aquecida à mesma temperatura. 

Mantendo-se a temperatura a 60-65º C, o óleo essencial ou a fragrância foi incorporado 

na fase oleosa (FO) das formulações e a FA foi lentamente vertida sobre a FO sob uma 

agitação de 8.000 rotações por minuto (RPM) no agitador Ultra Turrax T-25 durante dois 

(2) minutos. Em seguida, a pré-emulsão foi homogeneizada durante dez (10) minutos 

utilizando o ultrassom com sonda de alta potência (20 % de amplitude). O método de 

resfriamento utilizado foi imersão parcial em banho de gelo com agitação manual 

contínua até temperatura aproximada de 10 °C (BG) (Figura 15). Todas as formulações 

foram preparadas em triplicata e avaliadas quanto ao tamanho de partículas, índice de 

polidispersão (PDI), potencial zeta (PZ) inicial (i, 48 horas após a produção) e final (f, 65 

dias após a produção). 

 

Figura 14: Esquema representativo da produção das nanopartículas lipídicas por 

homogeneização a quente e sonda de ultrassom de alta potência: 1- Aquecimento das 

fases aquosa (FA) e oleosa (FO) a 60-65°C; 2- Adição do óleo essencial de copaíba e 

homogeneização manual; 3- Adição da FA e homogeneização em ultraturrax (8000 rpm, 

2 minutos); 4-  Homogeneização por sonda de ultrassom de alta potência (20 % de 

amplitude, 10 minutos); 5- Resfriamento em banho de gelo com agitação até ~10 °C. 

Em um primeiro momento a influência de diversos tensoativos no tamanho dos 

CLN, PDI e PZ, 48 horas (i) e 65 dias (f) após a produção, foi avaliada. Os seguintes 

tensoativos foram avaliados nesta etapa: decyl glucoside (PL 2000) – EHL 12,8; 
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polyglyceryl-4 Laurate/Succinate (Nt) – EHL 14,5; glyceryl stearate citrate (Ax) – 

EHL12; cetearyl glucoside (TC) – EHL 13; polyglyceryl-10 Myristate (1M) – EHL 14; 

polyglyceryl-10 Myristate (MVEX) – EHL 14,5; uma mistura de cetearyl glucoside e 

glyceryl Stearate (TC:TM – 0,61:0,39) para obtenção de um EHL 9,5 (EHL da manteiga 

de ucuúba). Todas as formulações (Tabela 5) foram preparadas em triplicata, sendo 

avaliado também a influência da adição ou não do óleo essencial de copaíba (lípide 

líquido) ao sistema. Nas formulações nas quais o óleo de cobaíba não foi adicionado 

obteve-se um núcleo lipídico constituído apenas de lípides sólidos, propiciando a 

obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS). Já nas formulações onde o óleo de 

cobaíba foi inserido, a matriz lipídica passou a ser constituída de uma mistura de lípides 

sólidos e líquidos (5:1), resultando na obtenção de carreadores lipídicos nanoestruturados 

(CLN).   
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Tabela 5: Composição das nanopartículas lipídicas. 

Componentes NLS B PL PLOE Nt NtOE Ax AxOE TC TCOE TC:TM 
TC:TM 

OE 
1M 1MOE MVEX 

MVEX 

OE 

Fase oleosa                

Manteiga de ucuúba 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Óleo essencial de copaiba  - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Plantaren® 2000 N UP - 2,5 2,5 - - - - - - - - - - - - 

NatraGem™ - - - 2,5 2,5 - - - - - - - - - - 

Axol® C 62 Pellets - - - - - 2,5 2,5 - - - - - - - - 

Tego® Care CG 90 - - - - - - - 2,5 2,5 1,53 1,53 - - - - 

Tegin® M Pellets - - - - - - - - - 0,97 0,97 - - - - 

Decaglyn® 1-M - - - - - - - - - - - 2,5 2,5 - - 

Decaglyn® 1-MVEX PN 2,5 - - - - - - - - - - - - 2,5 2,5 

Fase aquosa                

Água qsp 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EHL 14,5 12,8 12,8 14,5 14,5 12 12 13 13 9,5 9,5 14 14 14,5 14,5 

*NLS B= nanopartículas lipídicas sólidas, matriz lipídica constituída apenas de lípides sólidos; CLN= carreadores lipídicos nanoestruturados 

(matriz lipídica constituída de lípides sólidos e líquidos). Com exceção do óleo de copaíba, cuja medição foi volumétrica, todos os demais 

constituintes foram pesados. 
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Uma vez definido o tensoativo a ser utilizado nas formulações, os CLN contendo 

fragrâncias feminina (FF) e masculina (FM), escolhidas de acordo com os resultados do 

painel sensorial (Capítulo 2), foram produzidos pelo mesmo método descrito acima. 

Porém, nesta etapa, foram avaliados dois métodos de resfriamento: imersão parcial em 

banho de gelo com agitação manual contínua até temperatura aproximada de 10 °C (BG) 

e resfriamento sem agitação e à temperatura ambiente (TA). Da mesma forma que na 

etapa anterior, todas as formulações foram preparadas em triplicata e avaliadas quanto ao 

tamanho de partículas, PDI, PZ, eficiência de encapsulação (EE), recuperação do 

processo (RP) e pH, em dois intervalos de tempo, 48 horas após a produção e 65 dias após 

obtenção. 

3.2.4. Preparação das nanopartículas lipídicas pelo método de homogeneização a 

quente a sob alta pressão 

Com o intuito de melhorar os índices de EE e RP dos CLN contendo a FF, foi 

avaliado o método de produção por homogeneização sob alta pressão (HAP) utilizando 

um HAP de estágio único (APV 2000, Albertslund, Dinamarca). Inicialmente foram 

produzidas apenas NLS para avaliação dos parâmetros de obtenção: número de ciclos (3, 

5 e 8 ciclos), concentração do tensoativo (1 e 2,5 %), métodos de resfriamento (BG sob 

agitação constante até aproximadamente 10 °C ou temperatura ambiente sem agitação) 

(Figura 16). A pressão de 500 bar foi mantida constante.   

As pré-emulsões foram obtidas conforme descrito acima (item 3.2.4). Porém, 

antes de submetê-las à homogeneização no HAP, 500 mL de água a 80 °C foram passados 

no aparelho para evitar a solidificação dos lípides sólidos em seu interior. Outra medida 

preventiva utilizada foi o aquecimento do copo alimentador/receptor através do 

envolvimento deste com uma resistência revestida de silicone e a cobertura total do 

mesmo com uma manta térmica. Também foi realizada a calibração do tempo de ciclo 

para que alíquotas de 60 mL fossem retiradas nos ciclos pré-definidos. Nesta etapa foram 

preparados lotes de 400-500 mL. 

Os lotes foram produzidos em triplicata e avaliados quanto ao tamanho de 

partículas, PDI, PZ e pH em dois intervalos de tempo (48 horas e 65 dias após a produção). 

Definidos os parâmetros de processo, os CLN contendo a FF foram produzidos em 

triplicata e avaliados quanto ao tamanho de partículas, PDI, PZ, pH, EE e RP em dois 

intervalos de tempo (48 horas e 65 dias após a produção). 
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Figura 15: Esquema representativo da produção das nanopartículas lipídicas por 

homogeneização a quente/HAP: 1- Aquecimento da FA e FO a 60-65°C; 2- Adição do 

OE de copaíba (CLN) e homogeneização manual; 3- Adição da FA e homogeneização 

em ultraturrax (8000 rpm, 2 minutos); 4-  Homogeneização por HAP (500 bar, 3, 5 e 8 

ciclos); 5- Resfriamento em BG com agitação até ~10 °C e resfriamento a temperatura 

ambiente. 

3.2.5. Avalição do diâmetro das partículas e do índice de polidispersão (PDI)  

O tamanho médio (diâmetro hidrodinâmico médio) e o PDI dos CLN e das NLS 

foram determinados por espalhamento dinâmico da luz (EDL), utilizando o equipamento 

Nano Sizer (Nano ZS, Malvern, UK) no modo de leitura back scatter signal (ângulo de 

173°). As amostras foram diluídas em água ultra purificada (20 μL da formulação em 1 

mL de água) e 3 leituras de aproximadamente 12-17 medidas cada uma das formulações 

foram obtidas. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Conforme 

estabelecido para as técnicas de EDL e pelo fabricante, PDI inferiores a 0,3 correspondem 

a amostras monodispersas. 

3.2.6. Determinação do Potencial Zeta (PZ) 

O potencial zeta foi determinado pela técnica de microeletroforese associada à 

anemometria de laser Doppler (ALD), utilizando o Nano Sizer (Nano ZS, Malvern, UK), 

no modo de leitura back scatter signal (ângulo de 173°). As amostras foram diluídas em 

água ultra purificada (20 μL da formulação em 1 mL de água), líquido dispersante com 

índice de refração e viscosidade definidos pelo equipamento. Três leituras foram 

realizadas de cada amostra e os resultados obtidos foram expressos como média ± desvio 

padrão. 
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3.2.7. Caracterização do tamanho e forma das nanopartículas por fracionamento de 

fluxo assimétrico (AF4) 

As formulações contendo as fragrâncias (CLN) e as NLS obtidas por ambos os 

métodos de homogeneização a quente (sonda de alta potência e HAP) foram avaliadas 

quanto às distribuições de raio de giração e de raio hidrodinâmico das partículas.  

Tabela 6: Condições de fluxo adotadas no método de caracterização de tamanho e 

forma por fracionamento de fluxo assimétrico (AF4). 

Parâmetros Condições de processo 

Concentração da Amostra 1,0 mg/mL 

Volume de Injeção 20,0 µL 

Fluxo de injeção 0,2 mL/min 

Tempo de injeção 3,0 min 

Fluxo de focagem 1,5 mL/min 

Tempo de transição 1,0 min 

Tempo total de corrida 55,0 min 

Tempo de limpeza 15 min 

Fator resposta – 

Decaimento da bomba cross flow (Cross-Flow Rate) (mL/min) 

1,5 Durante 3 minutos 

1,5 → 0,05 Em 15 minutos (power 0,1) 

0,05 → 0,1 Em 15 minutos (constante) 

 

Essas medidas foram feitas simultaneamente, utilizando a técnica de AF4 

acoplada em linha aos detectores de UV, espalhamento estático da luz (EEL) (MALLS) 

e EDL, este último programado para aquisição de dados a cada 3 segundos. O AF4 foi 

programado para o modo de amostragem automática, e o canal de separação foi montado 

com uma membrana de celulose regenerada, permeável a substâncias de massa molar 

inferior a 5 kDa (Postnova), e um espaçador de formato trapezoidal e espessura de 350μm. 

Em todas as análises foi utilizada uma solução aquosa de NaCl 10 mM, após filtrada em 

membrana 0,1 μm, tanto como líquido carreador como diluente das amostras. As bombas 

tip flow, focus flow e cross flow foram programadas de modo que o fluxo resultante de 

saída para os detectores fosse igual a 0,5 mL/min durante toda a corrida, pois fluxos 
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maiores impedem leituras corretas por EDL. A Tabela 6 apresenta as condições de fluxo 

adotadas no método de fracionamento das formulações. 

3.2.8. Desenvolvimento do método de determinação da concentração das fragrâncias 

por Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

 O desenvolvimento do método foi iniciado pela avaliação dos processos de 

extração das fragrâncias a partir dos CLN. Porém, para poupar as fragrâncias, utilizou-se 

o óleo essencial (OE) de copaíba como lípide líquido. A extração compreendeu as etapas 

ilustradas na Figura 17. As variações de parâmetros do processo foram: solvente utilizado 

(metanol, clorofórmio e acetato de etila), volume de solvente (4 e 8 mL), temperatura do 

banho de ultrassom (temperatura ambiente e 45 °C), fluxo do gás hélio (gás de arraste) 

na coluna (0,8 e 1,01 mL/minuto). O volume de injeção de 1 µL foi mantido constante, 

assim como a energia da fonte de ionização em 70 eV. A injeção foi em modo splitless, 

a temperatura do injetor foi de 250 °C e da interface de 280 °C. Para o forno da coluna 

foi programada a temperatura inicial de 50 °C e foram avaliadas as razões de elevação de 

2 e 2,5 °C/minuto até atingir 160 °C. Após o forno atingir a temperatura de160 °C, a razão 

foi alterada para 10 °C/minuto até o valor de 200 °C e, a partir desta, a rampa foi de 40 

°C/minuto até 330 °C. A voltagem do detector foi mantida em 1,3 Volts. Os parâmetros 

utilizados na técnica por CG-EM foram baseados no método descrito por SHI e 

colaboradores (2012).  

 

Figura 16: Esquema representativo do método de extração (recuperação) do óleo 

essencial (OE) e das fragrâncias a partir das formulações.  1- adição de solvente à 

formulação branca (NLS B), seguida da adição do OE [quantidade (v/p) presente na 

formulação dos CLN ]; 2- homogeneização no vórtex durante 1 minuto; 3- submissão do 

material a um banho de ultrassom durante 20 minutos; 4- imersão em banho de gelo 

durante 30 minutos; 5- centrifugação a 4000 rpm por 20 minutos; 6- retirada de alíquotas 

de 1 mL do sobrenadante e armazenamento em freezer -80 °C (7) avaliação por CG-EM. 



  Capítulo 3 

61 

 

 A concentração total do óleo essencial de copaíba ou das fragrâncias de todas as 

amostras foi realizada pela soma das áreas individuais de todos os picos registrados dentro 

de 45 minutos no modo de varredura de íons - scanning ion (SCAN), com a integração 

feita manualmente. Também foi realizada a avaliação das nanopartículas e do solvente 

puro, sendo os picos presentes em ambos subtraídos dos espectros das amostras. Com o 

intuito de acompanhar possíveis mudanças nas proporções entre os componentes 

principais dos OE que compõem as fragrâncias, no intervalo de tempo referente aos picos 

registrados para tais terpenos, a leitura também foi realizada no modo de monitoramento 

de íon selecionado - selected ion monitoring (SIM). O modo SIM foi programado para o 

período entre 8,9 e 31 minutos. Os compostos encontrados nas amostras somente foram 

considerados para a quantificação caso a relação de abundância entre os três íons fosse 

compatível com a obtida no espectro do padrão do mesmo (com desvio de ± 30 %).  Os 

compostos alvo foram identificados e confirmados por meio de comparação dos espectros 

obtidos com a biblioteca do National Institute of Standards and Technology (NIST Mass 

Spectral Library®, versão 2.0 d) do equipamento.  

3.2.8.1.Seletividade 

 A avaliação da seletividade foi realizada através da sobreposição e comparação 

dos cromatogramas de um ponto da curva padrão (0,76 µL/mL), solução de cada 

fragrância (0,75 µL/mL), extrato da formulação e dos filtrados de cada uma. 

3.2.8.2.Linearidade 

A curva analítica foi feita a partir de 5 concentrações, cada uma delas em triplicata, 

feitas de forma independente. Para cada curva resultante de cada conjunto de repetições 

foi realizada uma análise de regressão linear utilizando o programa GraphPad Prism® 6. 

As inclinações e interceptos com o eixo Y foram obtidos e comparados estatisticamente. 

Uma vez que esses valores não foram considerados significativamente diferentes (p 

0,05), obteve-se a equação da reta média para a representação gráfica da curva analítica. 

A linearidade da curva analítica foi avaliada por meio do coeficiente de correlação (r), 

sendo admitidos valores superiores a 0,99. Em todos os pontos e concentrações os valores 

de y foram determinados pela soma das áreas absolutas de todos os picos presentes em 

cada concentração de fragrância, subtraídas dos sinais do solvente e da formulação de 

NLS. As concentrações utilizadas foram: 0,26, 0,5, 0,76, 1,0 e 1,5 µL/mL. 
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3.2.8.3.Precisão 

A precisão, expressa como desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de 

variação (CV) foi avaliada utilizando o programa GraphPad Prism® 6. As repetições 

foram obtidas conforme descrito no Tópico 2.5. As seguintes concentrações foram 

utilizadas na avaliação deste parâmetro: 0,26, 1,0 e 1,5 µL/mL para as formulações 

contendo a fragrância masculina M4 e 0,26, 0,76 e 1,5 µL/mL para aquelas contendo a 

fragrância feminina F4. 

3.2.8.4.Exatidão 

 Para a avaliação da exatidão do método foram obtidas amostras em triplicata 

conforme descrito no início do Tópico 3.2.9. Três concentrações foram utilizadas para 

avaliação deste parâmetro: 0,26, 0,76, e 1,5 µL/mL de cada uma das fragrâncias (F4 e 

M4), sendo os desvios padrões relativos (DPR) calculados. 

3.2.9. Avaliação da Eficiência de Encapsulação (EE) e Recuperação do Processo (RP) 

Após definição dos parâmetros (item 2.7) as curvas de calibração contendo cinco 

pontos foram obtidas em triplicata. A partir da formulação branca (NLS) foram 

adicionadas as fragrâncias F4 ou M4 para obtenção das concentrações 0,26, 0,5, 0,76, 1,0 

e 1,5 µL/mL.  Na sequência, alíquotas de 1 mL foram retiradas e analisadas por 

cromatografia a gás com detecção por espectrometria de massas. Na análise dos CLN 

foram usados 0,5 mL dessas suspensões coloidais para extração com acetato de etila, 

seguindo o mesmo procedimento supracitado. A recuperação de processo (RP) foi obtida 

a partir das equações de regressão linear das curvas de calibração. 

Com o propósito de quantificar o material não encapsulado, 400 µL de cada 

formulação de CLN e uma de NLS foram submetidos à ultrafiltração/centrifugação em 

dispositivos Amicon® Ultra 10K (Millipore, Irlanda) e o filtrado avaliado por CG-MS.  

A eficiência de encapsulação (EE) foi calculada subtraindo-se da quantidade de 

fragrância total obtida através da extração com solvente o montante quantificado no 

respectivo filtrado. No cálculo da porcentagem foi considerada a quantidade inicialmente 

inserida nas formulações (Equação 1).  

EE (%) = (total - filtrado/ inicial) x 100                     Equação 1 
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3.2.10. Avaliação das nanopartículas por microscopia eletrônica de transmissão 

Os CLN-F4 obtidos por HAP e US com resfriamento em temperatura ambiente, 

os CLN-M4 obtidos por US e resfriamento em banho de gelo e as NLS-B produzidas por 

HAP foram avaliadas por microscopia de transmissão. As amostras coradas 

negativamente foram preparadas espalhando 3 µL de dispersão de nanopartículas (na 

diluição de 1:20) no grid de cobre coberto com filme formvar. Após 1 minuto de adsorção, 

o excesso de líquido foi removido com um papel de filtro e lavagens com água (3 

vezes/minuto), os grids foram gotejados com uma solução aquosa de acetato de uranila 

(2%), sendo o excesso da solução drenada após 1 minuto. A amostra seca foi então 

analisada através de microscópio eletrônico de transmissão (Tecnai G2-12 – Spirit 

Biotwin FEI-120kV/Quanta microscope; Philips, Eindhoven, The Netherlands).  

3.2.11. Avaliação da atividade antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido. 

 Os materiais lipídicos selecionados para as formulações propostas (óleos de 

patauá e castanha-do-Brasil e manteiga de ucuúba) foram avaliados quanto a capacidade 

de impedir e/ou diminuir a formação do 2-nonenal e do 2-octenal a partir do ácido 

palmitoléico em presença ou não do esqualeno hidroperóxido. Na sequência, as 

formulações selecionadas também foram avaliadas. Para execução desta etapa, os passos 

abaixo descritos foram cumpridos. 

3.2.11.1. Síntese do esqualeno hidroperóxido 

O esqualeno hidroperóxido não é comercializado, portanto foi necessária sua 

síntese, conforme método descrito por Mudiyanselage et al. (2003), com algumas 

modificações. Nesse processo 20 g de esqualeno (≥98% - Sigma-Aldrich, EUA) foram 

dissolvidos em uma mistura de 200 mL de metanol e tolueno (40:160) e, na sequência, 

foram adicionados 150 mg de rosa de bengala (Vetec Quimica, Brasil). Em um balão de 

fundo redondo a mistura foi insuflada com ar e submetida à radiação de uma lâmpada de 

vapores mistos de potência de 250 W (FLC, Brasil) (λ – aproximadamente 40% entre 250 

e 400 nm e 30 % entre 400 e 750 nm) durante 8 horas. Após o solvente ser evaporado em 

evaporador rotatório, o resíduo foi ressuspendido com 100 mL de tolueno e adicionados 

15 g de gel de sílica (40-60 µm - 230-400 ASTM – Merck®, Alemanha) para remoção do 

reagente rosa de bengala. No dia seguinte foi realizada a filtração do material e a 

concentração da solução até o volume de 5 mL. Para purificação inicial do esqualeno 

hidroperóxido o material bruto foi submetido à cromatografia em coluna (ᴓ 5,8 cm) com 
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sílica gel (40-60 µm - 230-400 ASTM – Merck®, Alemanha) como fase estacionária (FE), 

fase móvel (FM) tolueno:acetato de etila (97:3) e percurso de 31,4 cm. Foram retiradas 

20 frações de 100 mL, em um fluxo de 7,5 mL/minuto. Este processo foi monitorado por 

CCD em placas cromatográficas de gel de sílica G-60/F254 (0,25 mm – Merck®, 

Alemanha), com a mesma FM, e reveladas com uma solução aquosa de iodeto de potássio 

10 % (m/v), das quais foram feitos registros fotográficos. O último passo de purificação 

foi a separação, pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência semi-

preparativa.  O material resultante da reunião das frações do processo anterior que se 

mostraram semelhantes quanto a composição em hidroperóxidos (285,5 mg) foi 

dissolvida na mistura de metanol:acetato de etila (1:1, v/v) e submetidas a separação em 

coluna LUNA RP-18, 250x10mm, 10µm (Phenomenex, EUA). O sistema cromatográfico 

consistiu de: um módulo de separação modelo CBM-20A, bomba degaseificante LCD-

6AD e detector de arranjo de diodos DAD SPD-M20A. Foram injetadas alíquotas de 20 

mL, separadas com metanol como eluente com o fluxo de 5 mL/minuto e comprimento 

de onda do detector ajustado para 210 nm. Na sequência foram coletados, com base em 

informações da literatura (Mudiyanselage et al., 2003), nos tempos de retenção 

característicos do esqualeno (previamente avaliado), os picos a 2.94 (P1) e 8.54 (P2) 

minutos (P1- 2.65 a 3.43 minutos; P2- 7.87 a 9.46 minutes). O solvente das frações foi 

evaporado e fôramos resíduos armazenados em freezer a -25 °C até o uso. A fração (P2 2 

mg/1 ml CDCl3) foi submetida a análises de RMN de 1H e 13C, registrados por um 

espectrômetro Unity 600 Varian (Palo Alto, CA) (600 MHz para 1H NMR e 150 MHz 

para 13C) a 20jC. Os resultados foram fornecidos em ppm em relação ao tetrametilsilano 

como padrão interno. Foram feitos RMN bidimensional, espectroscopia de correlação 

1H-1H, correlação múltipla de quantum heteronuclear, correlação múltipla de ligações 

heteronuclear e intensificação da distorção por transferencia de polarização. 

3.2.11.2. Desenvolvimiento do método analítico do 2-nonenal e 2-octenal 

 Inicialmente foram avaliados dois solventes na solubilização dos padrões de 

nonenal e octenal (metanol e clorofórmio) e, através de análise por CG-EM, 10 

concentrações dos aldeídos foram submetidas à avaliação: 0,250, 0,125, 0,062, 0,031, 

0,015, 0,012, 0,006, 0,003 e 0,001 µL/mL. As condições de CG-EM utilizadas foram gás 

hélio como gás de arraste, fluxo na coluna de 1,41 mL/minuto, volume de injeção de 3 

µL e energia da fonte de ionização em 70 eV. A injeção foi em modo splitless, a 

temperatura do injetor foi de 260 °C e a da interface foi de 280 °C. Para o forno da coluna 
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foi programada a temperatura inicial de 50 °C e foram avaliadas as razões de elevação de 

5 e 10 °C/minuto até atingir 300 °C, temperatura que foi mantida durante 3 minutos para 

permitir que a coluna estivesse livre de qualquer interferente na corrida seguinte.  

 A integração dos picos referentes aos aldeídos foi manual, a partir dos 

cromatogramas obtidos no modo de monitoramento de íon selecionado - selected ion 

monitoring (SIM). O modo SIM foi programado para o período entre 5,5 e 10 minutos, 

visto que os tempos de retenção foram de 5,6 e 7,21 minutos para o octenal e nonenal, 

respectivamente. Os íons alvo (m/z) foram 70 e 83 para ambos, 97,00-125,00-108,00 e 

82,00 para o de menor tempo de retenção e 96,00-122,00-140,00 e 55,00 para o nonenal, 

definidos de acordo com a biblioteca do National Institute of Standards and Technology 

(NIST Mass Spectral Library®, versão 2.0 d) do equipamento.   

 A definição das concentrações a serem utilizadas no preparo da curva de 

calibração foi realizada com base nos cromatogramas obtidos a partir da análise das 

amostras contendo ácido palmitoléico e BHT (provável menor concentração de aldeídos) 

e ácido palmitoléico e EHP (provável maior concentração de aldeídos).  

 As condições de CG-ES utilizadas foram as mesmas descritas anteriormente. 

A integração dos picos referentes aos aldeídos foi manual, a partir dos cromatogramas 

obtidos no modo SIM, conforme descrito acima. É importante ressaltar que o analito 

encontrado nas amostras só foi considerado para a quantificação se a relação de 

abundância entre os três íons fosse compatível com aquela obtida no espectro do padrão 

do mesmo (com desvio de ± 30 %). 

 

3.2.11.3. Inibição da formação do 2-nonenal e 2-octenal 

 O 2-nonenal e o 2-octenal são aldeídos insaturados formados pela degradação 

do ácido palmitoléico (AP) através de reações de peroxidação iniciadas pelo esqualeno 

hidroperóxido (EHP). Para avaliar se os lípides em estudo, em uma primeira etapa, e as 

formulações propostas, na etapa subsequente, são capazes de inibir a formação do 2-

nonenal e 2-octenal, 1 mg de cada um desses materiais, puro ou contendo 1% (p/p) de α-

tocoferol, foi colocado junto a 1 mg do ácido graxo e 0,1 mg do EHP. Após 7 dias em 

estufa a 37°C o material em estudo foi ressuspendido em clorofórmio e analisado por CG-

MS. Como parâmetro de comparação o mesmo procedimento foi realizado com 1 mg 

cada amostra misturada a 1 mg de AP; 1 mg de AP mais 1 mg de BHT e 0,1 mg do EHP 

como controle positivo da atividade antioxidante; 1 mg de AP e 0,1 mg de EHP como 

controle negativo desta atividade; além do AP sozinho para avaliar o quanto este 
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composto sofre peroxidação lipídica apenas pelo contato com o ar. Os materiais avaliados 

foram: manteiga de ucuúba, óleos de patauá e de castanha-do-Brasil, puros ou contendo 

1% (p/p) de α-tocoferol (Wako Pure Chemical Industries; Osaka, Japan). As NLS e os 

CLN (com ambas as fragrâncias, M4 e F4), bem como fragrâncias sozinhas (F1, F3, F4, 

F5, F7 M1, M2, M4 e M5), também foram avaliados. 

 A análise quantitativa do 2-nonenal e do 2-octenal foi realizada por CG-ES, 

conforme descrito no item 2.9.2”. A integração dos picos referentes aos aldeídos foi 

manual, a partir dos cromatogramas obtidos no modo SIM. Com exceção da curva de 

calibração, os compostos foram identificados e confirmados por meio de comparação dos 

espectros obtidos com a biblioteca do National Institute of Standards and Technology 

(NIST Mass Spectral Library®, versão 2.0 d) do equipamento. O analito encontrado nas 

amostras só foi considerado para a quantificação caso a relação de abundância entre os 

três íons fosse compatível com aquela obtida no espectro do padrão do mesmo (com 

desvio de ± 30 %). A concentração foi calculada com base nos dados de regressão linear 

da curva padrão obtida com ambos os aldeídos 

 

3.2.12. Análises estatísticas 

Os resultados obtidos foram submetidos a análises estatísticas utilizando o 

programa GraphPad Prisma® 6. Resultados com p0,05 foram considerados 

estatisticamente diferentes.  As curvas de calibração foram obtidas a partir da análise de 

regressão linear, utilizando o método dos mínimos quadrados. Todos os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão e comparados por análise de variância (ANOVA) 

com post-hoc de Dunn-Sidak, quando utilizada ANOVA two-way, e post-hoc de Turkey 

para ANOVA one-way, após a avalição da normalidade (Teste de Kolmogorov-Smirnov 

e teste de Shapiro-Wilk). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Avaliação do ponto de fusão (PF) de materiais lipídicos e misturas para 

composição da fase oleosa dos carreadores lipídicos nanoestruturados. 

A Tabela 7 apresenta os dados da avaliação do ponto de fusão (PF) de materiais 

lipídicos e misturas (lípide:lípide e lípide:tensoativo) para composição da matriz lipídica 

dos CLN. Como pode ser observado, as misturas avaliadas não foram capazes de alterar 

significativamente o início da faixa de fusão da manteiga de ucuúba isolada (matriz 

lipídica selecionada para o CLN). Na literatura foram encontradas várias formulações de 

CLN e SLN que utilizaram matrizes lipídicas com ponto de fusão próximo ao observado 

para a manteiga de ucuúba, tais como manteiga de cacau (34 °C - BABAZADEH et al., 

2016), manteiga de cupuaçu (33,3 °C – COLOMÉ et al., 2010) e manteiga de karité (34 

°C - RAFFINI et al., 2012; ALI et al., 2015). Como as misturas não impactaram 

significativamente o ponto de fusão da manteiga de ucuúba, e tendo visto os vários 

trabalhos na literatura utilizando matrizes com ponto de fusão similares, optou-se por 

utilizar apenas esse lípide na matriz dos CLN. Adicionalmente, como já discutido no 

Capítulo 1, uma vez que a manteiga de ucuuba apresentou atividade antioxidante, uma 

maior concentração desse lípide poderá ser benéfica para a pele, melhorando sua proteção 

contra os processos oxidativos.  Portanto, para a obtenção dos CLN, decidiu-se utilizar a 

manteiga de ucuúba extra virgem pura. 

Tabela 7: Pontos de fusão obtidos para potenciais lípides e misturas, a serem utilizados 

na composição da matriz lipídica dos carreadores lipídicos nanoestruturados. A avaliação 

do ponto de fusão foi realizada utilizando dois métodos distintos: calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) e microscopia de Hot Stage. 

Materiais lipídicos e misturas Início PF Pico Final 

DSC 

MUc 35,27 39,89 42,6 

Cera Ab 53,09 62 64,9 

Axol (tensoativo) 56,75 61 63 

MUc:CeraAb (7:3)  33,76 40,04 42,99 

MUc:CeraAb (7:3) + 0,2 g OE 33.34 37,93 42,42 

 MUc:CeraAb (6:4)  31,19 38,54 40,96 

MUc:CeraAb (6:4) + 0,2 g OE 38,71 55,70 61 

                         Microscopia de Hot Stage Início PF 
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MUc:CeraAb (6:4) ~ 34 

MUc:CeraAb:OE (6:4:1) ~ 51 

MUc:CeraAb:Cb (6:2:2) ~ 37 

MUc:CeraAb:AcEst (6:4:2) ~35,3 

MUc:CeraAb:Cb (7:1,5:1,5) ~39 

MUc:CeraAb:AcEst (7:1,5:1,5) ~37 

MUc:CeraAb (7:3) 32-33 

MUc:Compritol (8:2) 33,9 

MUc:Compritol (7:3) 35,3 

MUc:Compritol + Axol (6:4 + 0,1g) BG ~35 

MUc:Compritol+ Axol (6:4 + 0,1g)  ~36 

MUc:Compritol + Axol (1:1 + 0,1g) BG ~35 

MUc:Compritol+ Axol (1:1 + 0,1g)   ~34 

MUc:PC + Axol (7:3 + 0,1g) ~33 

MUc:AcEst+ Axol (7:3 + 0,1g) ~33,5 

MUc:Compritol+ Axol  (7:3+ 0,1g) + 0,05 g AcEst ~32,5 

MUc:Compritol+ Axol  (7:3+ 0,1g)+ 0,1 g AcEst ~32 

MUc:AcEst + Axol (7:3 + 0,1g) + 0,25g PH80 (tensoativo) 32,5 

MUc:AcEst + Axol (7:3 + 0,1g) + 0,1g PH80 33,6 

MUc:AcEst + Axol (7:3 + 0,1g) + 0,025g PH80 27,7 

MUc:AcEst + Axol (7:3 + 0,1g) + 0,01g PH80 31,8 

MUc:Cl + Axol (7:3 + 0,1g) 33,2 

MUc:Cl + Axol (7:3 + 0,1g) + 0,1g OE  29,1 

MUc:Cl + Axol (1:1 + 0,1g) 34,5 

MUc:Cl + Axol (1:1 + 0,1g) + 0,5g OE  31,5 

MUc:Cl:AcEst + Axol (1:0,75:0,25 + 0,1) 33,6 

MUc:Cl:AcEst + Axol (1:0,75:0,25 + 0,1) + 0,5g OE  32,2 

MUc:Cb:Cl + Axol (1:0,5:0,5 + 0,1) 34,5 

MUc:Cb:Cl + Axol (1:0,5:0,5 + 0,1) + 0,5g  32,4 

MUc:Cb+ Axol (7:3 + 0,1g) 32,3 

MUc:Cb+ Axol (7:3 + 0,1g) + 0,1g OE  24,8 

MUc:Cb:AcEst + Axol (1:0,75:0,25 + 0,1) 32,8 

MUc:Cb:AcEst + Axol (1:0,75:0,25 + 0,1) + 0,05g OE  38,1 

Legenda: PF: ponto de fusão; MUc: Manteiga de ucuúba; CeraAb: cera de 

abelhas; OE: óleo essencial de copaíba; Cb: cera de carnaúba; Cl: cera de 

candelila; AcEst: ácido esteárico; Compritol:  glyceryl behenate; Axol 

(tensoativo): gliceril esteararo citrato; PH80 (tensoativo): phospholipon® 

80G - lecitina hidrogenada; BG: resfriamento em banho de gelo. 
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4.2. Avaliação do comportamento da manteiga de ucuúba frente às possíveis 

variáveis do processo de obtenção das nanopartículas lipídicas 

 

A Figura 18 ilustra as curvas de DSC obtidas durante a avaliação do 

comportamento da manteiga de ucuúba frente às possíveis variáveis do processo de 

obtenção das nanopartículas lipídicas. As curvas de DSC mostram uma pequena variação 

no início do ponto de fusão entre as amostras que resfriaram lentamente (RL) após fusão 

e as que sofreram choque térmico (CT). A diferença foi maior entre aquelas mantidas à 

temperatura ambiente, 36,48°C para CT e 34,22 °C para RL, do que para as amostras 

mantidas à - 24 °C até análise, 36,02 para CT e 35,78 para RL. O mesmo comportamento 

foi observado para as amostras que sofreram resfriamento lento: 34,22-42,20 °C para o 

material mantido a temperatura ambiente e 35,78-42,12 para os resfriados a - 24 °C.  

 

 
Figura 17: Curvas de DSC obtidas das amostras de manteiga de ucuúba submetidas aos 

seguintes tratamentos: A= choque térmico após fusão e mantido a temperatura ambiente 

até análise; B= resfriamento lento após fusão e mantido a temperatura ambiente até 

análise; C= choque térmico após fusão e mantido a -24 °C até análise; D= resfriamento 

lento após fusão e mantido a -24 °C até análise 
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Os resultados obtidos sugerem que houve diferença no padrão de cristalização da 

manteiga, provavelmente maior nas amostras de RL. Este está em concordância com os 

resultados obtidos pela análise de difração de raios-X (Figura 19), onde a diferença dos 

picos cristalinos é visivelmente maior entre os materiais mantidos a temperatura ambiente 

até análise que os mantido a – 24 °C. 

 

Figura 18: Difratogramas obtidos das amostras de manteiga de ucuúba submetidas aos 

tratamentos: A= choque térmico após fusão e mantido a temperatura ambiente até análise; 

B= resfriamento lento após fusão e mantido a temperatura ambiente até análise; C= 

choque térmico após fusão e mantido a -24 °C até análise; D= resfriamento lento após 

fusão e mantido a -24 °C até análise 

 

4.3. Definição do tensoativo  

Inicialmente foi realizada uma avaliação preliminar para definição do sistema 

tensoativo mais adequado aos parâmetros desejados para a formulação proposta. Os 

tensoativos avaliados foram: decil glucosídeo (Plantaren® 2000 N UP), poligliceril-4 

lautato/succinato (NatraGem™ E145), gliceril esteararo citrato (Axol® C 62 Pellets), 

cetearil glucosídeo (Tego® Care CG 90), gliceril estearato (Tegin® M Pellets), 

poligliceril-10 miristato (Decaglyn 1-M) e poligliceril-10 miristato (Decaglyn 1-

MVEX PN) (Tabela 8). A seleção foi baseada nos seguintes parâmetros: tamanho na faixa 

de 150-250 nm, PDI de aproximadamente 0,3 e PZ próximo de 20 mV. A Tabela 8 

apresenta os resultados obtidos para esses parâmetros a partir dos diferentes tensoativos 

avaliados em dois intervalos de tempo: 48 horas e 65 dias após a produção. 
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Na Tabela 8 é possível observar claramente que, para as formulações cujo sistema 

tensoativo apresentou um EHL inferior a 14,5, a adição de óleo essencial ao sistema levou 

a uma diminuição do tamanho e do PDI das nanopartículas. Essa diminuição do tamanho 

e do PDI pode estar associada às características anfipáticas de alguns dos componentes 

dos OE (p.ex. álcoois e aldeídos terpênicos), o que auxiliaria na redução da tensão 

interfacial e estabilização das nanopartículas. Resultados semelhantes foram observados 

por Montenegro et al. (2017), Kamel et al. (2017) e Gad et al. (2019), os quais relatam 

uma redução no tamanho das nanopartículas lipídicas após a adição de OE de alecrim, 

gengibre e alecrim, e OE de camomila, respectivamente. Outra observação importante é 

referente à composição química dos tensoativos utilizados. Os tensoativos, ou misturas, 

cujas porções apolares compreendiam moléculas de estearato ou miristato, 

principalmente essa última, também promoveram a obtenção de partículas menores. Esse 

resultado pode estar relacionado a uma maior afinidade desses grupos lipídicos com o 

material lipídico das nanopartículas. A manteiga de ucuúba contém majoritariamente 

compostos de ácido mirístico. Por similaridade, a presença compartilhada deste ácido 

graxo pode resultar em maior estabilidade devido a uma maior interação entre a parte 

hidrofóbica do tensoativo e o material lipídico (KOVACEVIC et al., 2013). 

Com relação à manutenção do tamanho após 65 dias da produção, as formulações 

contendo decil glucosídeo e as contendo cetaril glucosídeo e OE, apresentaram diferença 

significativa. A diferença foi maior quando o OE não estava presente na composição das 

formulações, fomentando a importância da característica anfipática de constituintes do 

OE na estabilização da tensão interfacial das nanopartículas. 

O PDI de todas formulações, com exceção das formulações cujos tensoativos 

foram o decilglucosídeo e o cetearilglucosídeo, apresentaram-se em torno de 0,3 e com 

estabilidade no período avaliado (65 dias). Esse PDI está adequado às formulações para 

aplicação tópica, visto que valores de PDI inferiores a 0,1 indicam sistemas considerados 

monodispersos e valores superiores a 0,7 indicam preparações com partículas de diâmetro 

heterogêneo, portanto, polidispersos (MALVERN INSTRUMENTS, 2000). Valores 

menores de PDI (inferiores a 0,25) são relevantes apenas para formulações destinadas à 

administração parenteral (MÜLLER et al., 2004). 
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Tabela 8: Avaliação do tamanho, índice de polidspersão (PDI) e potencial zeta (PZ) das 

nanopartículas lipídicas (branca e com óleo essencial) obtidas com diferentes tensoativos 

poli-hidroxilados nos tempos 0 (48 horas após a produção) e 65 dias após a produção. 

Tensoativo 

avaliado 
EHL 

Tamanho (nm) ± DP PDI ± DP PZ ± DP 

T0 T65 T0 T65 T0 T65 

TC:TM OE 

9,5 

219 ± 9,9 a 204 ± 9,4 0,315 ± 0,057 0,262 ± 0,031 -41,7 ± 2,7 -37,1 ± 1,2* 

TC:TM B 

 
297 ± 32,4 b 274 ± 22,1 0,437 ± 0,024 0,406 ± 0,057 -41,8 ± 2,3 -37,3 ± 0,8* 

Ax OE 

12,0 

240 ± 20,4 a 222,2 ± 9,6 0,273 ± 0,050 0,254 ± 0,023 -58,1 ± 1,1 -53,3 ± 2,0* 

Ax B 

 
275,6 ± 11,9 b 261,1 ± 4,9 0,350 ± 0,048 0,313 ± 0,024 -56,7 ± 0,6 -56,9 ± 1,3 

PL OE 12,8 296,6± 34,7 d,b 253,4 ± 10,3* 0,342 ± 0,062 0,239 ± 0,018* -61,1 ± 1,7 -59,8 ± 2,2 

PL B  529,4 ± 45,1 e 398,3 ± 23,2* 0,576 ± 0,143 0,401 ± 0,067* -54 ± 1,0 -53,4 ± 2,0 

TC OE 

13,0 

286,3 ±23,7 f,b 238,8 ± 3* 0,397 ± 0,023 0,292 ± 0,042* -58 ± 2,1 -39,5 ± 1,6* 

TC B 

 
400,4 ± 17,7 g 408,5 ± 16,2 0,637 ± 0,149 0,608 ± 0,059 -47,9 ± 4,9 -38,9 ± 1,3* 

1M OE 

14,0 

183 ± 10,1 h,i 164 ± 1,8 0,270 ± 0,047 0,225 ± 0,014 -45,1 ± 1,7 -36,7 ± 2,8* 

1M B 

 
212,2 ± 25 i,a 203 ± 9,8 0,400 ± 0,077 0,360 ± 0,036 -45,8 ± 1,9 -39,2 ± 2,9* 

Nt OE 

14,5 

208,4 ± 11 a,i 196,1 ± 7,4 0,262 ± 0,042 0,219 ± 0,015 -36,3 ± 0,8 -34,3 ± 2,4 

Nt B 

 
210 ± 21,4 a,i 191 ± 12,4 0,364 ± 0,032 0,331 ± 0,028 -32,8 ± 2,1 -32,7 ± 1,3 

MVEX OE 
14,6 

176,6 ± 17,5 h,i 169,1± 24,3 0,327 ± 0,063 0,284 ± 0,059 -39,4 ± 1,1 -36,8 ± 1,9 

MVEX B 173,3 ± 8,5 h 161,8 ± 7 0,329 ± 0,058 0,323 ± 0,058 -37,4 ± 3,3 -37,3 ± 2,7 

Legenda: OE- óleo essencial; B- branco; TC:TM- Mistura cetearil glucosídeo e estearato de 

glicerila; Ax- Estearato citrato de glicerila; PL- decil glucosídeo; TC- cetearil glucosídeo; 1M- 

poligliceril 10-miristato; Nt – poligliceril laurato/succinato; MVEX- poligliceril-10 miristato; Os 

dados são mostrados como média ± desvio padrão (n=3). Valores com asterisco (*) representam 

diferença significativa entre os dados inicial e final de cada formulação avaliada (p<0,05). Os 

dados foram analisados pelo teste de Dunn-Sidak. Letras diferentes representam diferença 

significativa (p<0,05). 

O potencial zeta das formulações também se mostrou adequado à aplicação 

proposta para as nanopartículas. Valores de pontencial zeta modular superiores a 25mV 

permitem uma maior estabilização das nanopartículas, minimizando o risco de agregação 

(THE ZETA POTENCIAL, 1999; MEHNERT & MÄDER, 2012).  

Embora todos os tensoativos avaliados, com exceção do decil glucosídeo,  tenham 

levado a obtenção de nanopartículas lipídicas com características aceitáveis, o 

poligliceril-10 miristato (MVEX) foi selecionado. Esse tensoativo propiciou a obtenção 

de uma formulação com características dentro da faixa proposta e sem variação estatística 

ao longo do tempo avaliado (65 dias): tamanho médio (176 nm), PDI (0,327) e PZ (-39 

mV). O diâmetro médio menor e a estabilidade observada podem estar associados ao 

maior EHL (14,6) desse tensoativo em relação aos demais testados. Tensoativos com 
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EHL mais elevado permitem uma maior estabilização na fase dispersa em decorrência de 

sua parte polar ser maior/mais volumosa, podendo levar à diminuição do ângulo de 

contato (molhabilidade) das fases aquosa e oleosa (KOVACEVIC et al., 2013; 

KOVACEVIC et al., 2011; DAS et al., 2014). Outro aspecto que poderia explicar o maior 

sucesso do MVEX em relação aos demais pode ser sua velocidade de difusão no meio, 

decorrente da menor massa molecular. Quanto menor a massa molecular, maior a 

velocidade da difusão das moléculas para a superfície das novas partículas lipídicas 

formadas (KECK et al., 2014).  Por fim, como discutido anteriormente, por similaridade, 

a presença compartilhada do ácido mirístico pode resultar em maior interação e 

estabilidade do tensoativo com a matriz lipídica (KOVACEVIC et al., 2013). 

4.4. Desenvolvimento do método de determinação da concentração das fragâncias 

por Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

 Tabela 9: Íons alvo das fragrâncias feminina (F4) e masculina (M4). 

Composto alvo 
Principal 

íon (m/z) 
Íons importantes 

Tempo de 

retenção 

Fragrância Feminina 

Terpineno 93,00 136,00-121,00-77,00 9,803 

Limoneno 121,00 68,00-136,00-93,00 10,636 

Linalool 71,00 154,00-93,00-121,00 14,219 

Germacreno 119,00 204,00-161,00-105,00 27,968 

Cariofileno 133,00 204,00-161,00-120,00 30,092 

Fragrância Masculina 

Limoneno 121,00 68,00-136,00-93,00 10,533 

Linalool 71,00 154,00-93,00-121,00 14,254 

Acetato de linalila 93,00 136,00-121,00-79,00 22,077 

Alfa himacaleno 119,00 189,00-204,00-161,00-133,00-93,00 31,450 

Beta himacaleno 119,00 147,00-204,00-105,00-134,00 34,041 

Elemol 93,00 121,00-189,00-107,00-161,00-59,00 36,566 
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De acordo com a composição majoritária dos óleos essenciais que compõem as 

fragrâncias F4 e M4 foram definidos os íons alvo (Tabela 9) para acompanhar possíveis 

mudanças nas proporções entre os componentes principais. No intervalo de tempo 

referente aos picos registrados para tais terpenos (entre 8,9 e 31 minutos), a leitura 

também foi realizada no modo de monitoramento de íon selecionado - selected ion 

monitoring (SIM). 

4.4.1. Linearidade 

A normalidade e homocedasticidade dos dados brutos e resíduos das curvas 

referentes à F4 e M4 foram avaliadas através do teste de Shapiro-Wilk e Cochran, 

respectivamente, ambos a um nível de significância de 0,05. As curvas referentes à F4 e 

M4 apresentaram normalidade (p=0,8982 e p=0,9178, respectivamente) e 

homocedasticidade (C=0,4308 e C=5522, respectivamente). A equivalência dos 

interceptos e inclinação das curvas de F4 e M4 obtidas também foi verificada, não 

havendo diferença estatística entre as inclinações, (p=0,8689 e p=0,2441, 

respectivamente) e interceptos (p=0,9723 e p=0,5178, respectivamente). Assim, foi 

possível obter equações únicas para F4 (y= -951533 + 82174318x) e M4 (y= 5869000 + 

14200000x), as quais apresentaram coeficientes de determinação adequados: 0,9969 

(Figura 20a) para F4 e 0,9993 (Figura 20b) para M4.  

 

 

Figura 19: Curvas obtidas na avaliação da linearidade do método analítico para 

quantificação das fragrâncias F4 (a) e M4 (b) por Cromatografia gasosa acoplada a 

Espectrometria de Massas (CG-EM). 

a b 
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4.4.2. Seletividade 

Os cromatogramas ilustrados na Figura 21 são referentes às análises das amostras com as fragrâncias M4 (a) e F4 (b) conduzidas em CG-

EM. Como pode ser observado, o método desenvolvido permitiu a quantificação das fragrâncias nas formulações com seletividade, visto que 

somente foi possível observar a presença dos picos indicativos das fragrâncias nas amostras contendo as fragâncias (preto e rosa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

Figura 20: Análises por CG-EM das amostras das fragrâncias M4 (a) e F4 (b), suas respectivas formulações e filtrados. Em ambas figuras (M4 

em Fig. 6a e F4 em Fig. 6b), os cromatogramas em preto correspondem às fragrâncias (0,75 µL/mL), em rosa as formulações contendo as 

fragrâncias (0,75 µL/mL), em azul as formulações branco e em marrom e verde filtrados iniciais e finais das formulações branco. 
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4.4.3. Precisão 

A Tabela 10 apresenta os dados obtidos na análise de precisão do método. Como pode 

ser observado, os métodos para quantificação de ambas fragrâncias (F4 e M4) 

demonstraram precisão, apresentado coeficientes de variação inferiores a 5% (Tabela 10). 

Tabela 10: Resultados obtidos na avaliação da precisão dos métodos para quantificação 

das fragrâncias M4 e F4 avaliadas pelos métodos de CG-EM. 

[ ] testada Réplicas (áreas) CV % 

 1 2 3  

M4 

0,76 16485110 16812000 16687180 0,99 

1,00 20624170 19158480 20766170 2,02 

1,50 27453660 27241340 27359880 0,39 

F4 

0,5 39375200 39618050 38147120 2,02 

1,00 85298850 90231560 93448220 4,58 

1,5 121679000 118406200 111794700 4,29 

 
4.4.4. Exatidão 

Os valores obtidos na avaliação do parâmetro exatidão estão ilustrados na Tabela 

11. Como pode ser observado, nas três concentrações avaliadas, para ambas fragrâncias 

(M4 e F4), os coeficientes de variação obtidos foram inferiores a 5%, considerado 

satisfatório para o método proposto. Assim, o método pode ser considerado exato. 

Tabela 11: Valores obtidos na avaliação do parâmetro exatidão para os métodos 

analíticos desenvolvidos por CG-EM para quantificação das fragrâncias M4 e F4. 

[ ] testada  Réplicas [ ]  CV % 

 1 2 3  

M4 

0,26 (menor) 0,144207 0,144062 0,132226 4,91 

0,76 (média) 0,222817779 0,226729 0,225235 0,88 

1,50 (maior) 0,3540519 0,3515116 0,3529299 0,36 

F4 

0,26 (menor)  0,27735 0,253657 0,271036 4,59 

1,00 (média) 1,049658 1,109688 1,148835 4,53 

1,5 (maior) 1,4924003 1,4525707 1,3721094 4,26 

 



  Capítulo 3 

78 

 

4.5. Incorporação das fragrâncias masculinas (FM) e femininas (FF) 

Após a definição do tensoativo, e desenvolvimento do método analítico para 

quantificação das fragrâncias, foram produzidos os carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN) carregados com as fragrâncias feminina (FF) e masculina (FM). 

Os CLN foram obtidos pelo método de homogeneização a quente utilizando sonda de 

ultrassom de alta potência (US). A concentração de tensoativo utilizada foi 2,5%, visto 

anteriormente aqui que esta relação lipídeo: tensoativo (2:1) foi capaz de propiciar a 

obtenção de nanopartículas lipídicas obtidas pela técnica de homogeneização por US.  

Os resultados de tamanho, PDI e PZ dos CLN obtidos estão apresentados na 

Tabela 12. Como pode ser observado, todas as formulações foram estáveis dentro do 

período avaliado (65 dias), não havendo modificações significativas (p>0,05) em 

nenhuma das características analisadas. O potencial zeta das formulações fornece indícios 

de uma estabilização eletrônica adequada, estando dentro da faixa ideal (≥ 25mV) 

preconizada por diferentes autores (KOVACEVIC et al., 2011; THE ZETA 

POTENCIAL, 1999; MEHNERT & MÄDER, 2012). Assim, como todos os CLN obtidos 

apresentaram PZ entre -37 e -31 mv, além do impedimento estérico propiciado pelos 

tensoativos poli-hidroxilados (não iônicos), foi possível obter estabilização eletrônica. O 

potencial zeta negativo e elevado pode ser explicado pela estrutura do tensoativo utilizado 

(poligliceril-10 miristato). O MVEX possui uma cadeia hidrofóbica (miristil) ancorada 

na nanopartícula lipídica e uma longa cadeia hidrofílica (10 moléculas de glucose) 

interagindo com a fase aquosa. As moléculas de glicose podem interagir fortemente com 

as moléculas de água por atraírem íons hidroxila potencialmente negativos 

(KOVACEVIC et al., 2011). 

Pode-se afirmar também que todas as formulações mantiveram a homogeneidade 

de tamanho (PDI ≤ 0,3). Porém, os tamanhos médios dos CLN-F4 aumentaram com o 

tempo enquanto os CLN-M4, ao contrário, diminuíram, porém sem significância 

(p>0,05).  

O pH das formulações também se apresentou estável e adequado à aplicação 

tópica. O pH cutâneo encontra-se na faixa de 4 a 6 (LAUTERBACH et al., 2014). Quanto 

aos tamanhos médios, também se encontram dentro de uma faixa adequada. 

Nanopartículas lipídicas com tamanhos menores que 640 nm podem penetrar mais 
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facilmente nos folículos pilosos, sendo que aquelas com diâmetros na faixa obtida (145 e 

165 nm) tendem a penetrar até a profundidade das glândulas sebáceas ou abaixo 

(LAUTERBACH et al., 2014). Adicionalmente, a natureza hidrofóbica destes 

carreadores também faz com que tendam a se depositar nos folículos pilosos (QI et al., 

2012). 

Tabela 12: Avaliação de tamanho, polidispersabilidade (IPD), potencial zeta (PZ) e pH 

dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN), carregados com fragrâncias feminina 

(F4) e masculina (M4). Os CLN foram obtidos pelo método da homogeneização a quente 

utilizando sonda de ultrassom de alta potência (US) e avaliados após 48 h (T0) e 65 dias 

(T65) de obtenção 

 FORMULAÇÕESS 

Parâmetros USTA-F4 USBG-F4 USTA-M4 USBG-M4 

Tempo  T0 T65 T0 T65 T0 T65 T0 T65 

Diâmetro 

(nm) 

155,3 158,3 152,4 162,3 151,8 148,1 149,9 146,9 

±11,3 ±17,5 ±5,7 ±14,8 ±13,9 ±12,9 ±13,0 ±6,9 

IPD (nm) 
0,279 0,278 0,257 0,308 0,304 0,280 0,275 0,284 

±0,050 ±0,075 ±0,025 ±0,059 ±0,053 ±0,034 ±0,062 ±0,042 

PZ (mv) 
36,9 31,9 35,1 32,2 33,2 31,9 34,3 31,3 

±3,7 ±1,5 ±2,8 ±1,7 ±2,1 ±1,5 ±2,6 ±1,3 

pH  
4,5 4,3 4,6 4,5 4,75 4,54 4,55 4,32 

±0,2 ±0,2 ±0,1 - - ±0,1 - - 

 

Legenda: US: ultrassom; BG: resfriamento em banho de gelo; TA: resfriamento em 

temperatura ambiente. Os dados são mostrados como média ± desvio padrão (n=3) e 

foram analisados por ANOVA, seguida de pós-teste de Dunn-Sidak, a um nível de 

significância de 0,05. 

 

Outras características a serem avaliadas nas formulações desenvolvidas são a EE 

e RP, que mostram o quanto os CLN preparados foram capazes de reter o ativo. Como os 

ativos incorporados nos CLN são fragrâncias, a temperatura e a composição das mesmas 

constitui uma variável crítica. Como pode ser observado na tabela 13, a RP das 

formulações femininas obtidas por homogeneização a quente utilizando uma sonda de 
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ultrassom de alta potência, com ambos tipos de resfriamento (USBG-F4 e USBG-F4), 

não foi satisfatória. Sendo assim este método demonstrou não ser o mais adequado. A 

fragrância F4 é composta por óleos essenciais que contêm substâncias majoritárias mais 

voláteis que aqueles da fragrância M4. Na homogeneização a quente utilizando sonda de 

ultrassom de alta potência, a quebra da fase interna da pré-emulsão ocorre em decorrência 

das ondas sonoras alternadas de pressões altas e baixas geradas pelo ultrassom (irradiação 

ultrassônica). Assim, em decorrência da elevada força de cavitação, há um aumento da 

temperatura do sistema (HIELSHER, 2005; FREITAS et al., 2006; MÜLLER et al., 

2000). Esse aumento da temperatura do sistema pode ter ocasionado a baixa RP nos CLN-

F4.  Adicionalmente, como pode ser observado na Tabela 13, embora as EE obtidas para 

os CLN tenham sido elevadas no tempo inicial (T0), apenas as CLN-F4, obtidas com o 

resfriamento a temperatura ambiente, mantiveram a EE acima de 90%, porém com uma 

RP baixa. 

Tabela 13: Avaliação da eficiência de encapsulação (EE) e recuperação do processo (RP) 

os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) das fragrâncias feminina (F4) e 

masculina (M4) obtidos pelo método de homogeneização a quente e sonda de ultrassom 

de alta potência (US), resfriamento em banho de gelo (BG) e em temperatura ambiente 

(TA) 

CLN EE T0 (%) EE T65(%) RP (%) 

USBG – F4 84,79 ± 1,12f 55,97 ± 8,89d 13,04 ± 2,86 a 

USTA – F4  93,37 ± 0,48f 91,49 ± 3,53e 15,13 ± 0,48 a 

USBG – M4 88,28 ± 2,83f 63,62 ± 8,14d 92,22 ± 11,97 b 

USTA – M4 87,42 ± 3,78f 47,41± 33,45 *d 63,57 ± 8,50 c 

Os dados são mostrados como média ± desvio padrão (n=3). Os dados de EE foram 

analisados por ANOVA com pós-teste de Dunn-Sidak. Os dados de RP foram analisados 

por ANOVA com pós-teste de Turkey. Letras diferentes representam diferença 

significativa entre os parâmetros avaliados (p<0,05). Asterisco (*): diferença significativa 

entre EE inicial e final.  

 

Na literatura, índices semelhantes foram observados. Zhao et al. (2016) 

produziram NLS com OE de Houttuynia cordata, utilizado na medicina chinesa para o 
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tratamento de infecções do trato respiratório e urinário. As NLS obtidas por alto 

cisalhamento apresentaram EE entre 76 e 90%. Embora os autores não tenham citado 

diretamente no texto, pôde-se observar que a RP foi baixa, em torno de 5%, 

provavelmente também devido à temperatura mais elevada do processo (75 °C). Nasseri 

et al. (2016), utilizando o método de homogeneização a quente e sonda de ultrassom de 

alta potência, também obtiveram nanopartículas lipídicas contendo óleo essencial de 

Zataria multiflora, óleo cuja atividade foi semelhante ao itraconazol contra infecções por 

Candida albicans. Nesse estudo os autores relatam uma EE de 84%, calculado apenas 

pelo composto majoritário (timol). Porém, não há nenhuma informação sobre a RP.   

Visto que as CLN-F4 obtidas apresentaram RP de 13 e 15%, com resfriamento em 

BG e TA, respectivamente, com o objetivo de aumentar estes valores, essas formulações 

também foram produzidas utilizando o método de HAP. 

 

4.6. Obtenção de nanopartículas lipídicas por HAP 

Para definição dos parâmetros a serem utilizados (número de ciclos, técnica de 

resfriamento) foram produzidas nanopartículas brancas (NLS - B). Como alguns artigos 

mencionam que a técnica de produção por HAP permite a utilização de uma menor 

concentração de tensoativos (KOVACEVIC et al., 2011; 2013; LACERDA et al., 2011; 

KECK et al., 2014), duas concentrações de tensoativos foram inicialmente avaliadas: 1 e 

2,5%. A Tabela 14 apresentam os resultados obtidos nesse estudo. 

Como pode ser observado na Tabela 14, a concentração de tensoativo teve um 

impacto na estabilidade das partículas. As formulações com menor concentração de 

tensoativo (B2) apresentaram partículas maiores, extrapolando a faixa de tamanho 

incialmente proposta. Assim, optou-se pela manutenção da concentração de 2,5%. Há 

relatos na literatura que, para tensoativos polihidroxilados e utilização de HAP a quente, 

1% seria o suficiente para a estabilização de formulações contendo 10% de FO 

(AVERINA et al., 2010; KECK et al., 2014; KOVACEVIC et al., 2011; KOVACEVIC 

et al., 2013). Porém, a quantidade ideal para estabilização de uma formulação depende 

não somente do tensoativo e método de produção utilizado, mas também de todos os 

demais constituintes. Se há na composição constituintes que também são capazes de 



  Capítulo 3 

82 

 

reduzir a tensão interfacial, auxiliando na estabilização das nanopartículas, uma menor 

concentração de tensoativo poderá ser utilizada.  

 

Tabela 14: Tamanho, índice de polidspersão (PDI) e potencial zeta (PZ) das nanopartículas lipídicas 

produzidas pelo método da homogeneização sob alta pressão. Os parâmetros foram avaliados em 

dois tempos: zero (48 horas após a produção – T0) e 65 dias (T65). Foram avaliadas duas 

concentrações de tensoativos [2,5% (B1) e 1% (B2)] e diferentes condições de processo foram 

avaliadas: números de ciclos (3, 5 e 8 ciclos) e técnicas de resfriamento (temperatura ambiente – 

TA ou banho de gelo - BG).  

Condições Tamanho (nm) PDI PZ (mV) 

Experimentais T0 ± DP T65 ± DP T0 ± DP T65 ± DP T0 ± DP T65 ± DP 

NLS-B1-3xBG 357,9 ± 36,6 338,6 ± 42,4 0,282±0,071* 0,401±0,016* 37,3 ± 0,9* 30,51 ± 1,0* 

NLS-B1-3xTA 299,7 ± 0,9* 204,5 ± 3,2* 0,266±0,002* 0,409±0,001* 37,5 ± 0,7* 31,6 ± 0,2* 

NLS-B1-5xBG 281,8 ± 36,3 305,9 ± 2,1 0,263±0,016* 0,457±0,104* 36,7 ± 0,7* 31,02 ± 1,1* 

NLS-B1-5xTA 226 ± 5,3 178,5 ± 38,6 0,274±0,014 0,296±0,007 36,3 ± 0,7* 30,87 ± 0,3* 

NLS-B1-8xBG 192,3 ± 29,9* 321,3 ± 102* 0,270±0,014* 0,356±0,083* 32,4 ± 2,2 30,64 ± 1,4 

NLS-B1-8xTA 172,6 ± 17,5 153,7 ± 24,3 0,268±0,006 0,338±0,075 33,18 ± 1,0* 28,8 ± 0,9* 

NLS-B2-3xBG 456,8 ± 35,2* 545,9±120,9* 0,226±0,051* 0,474±0,153* 37,84 ± 1,6* 31,98 ± 0,9* 

NLS-B2-3xTA 439,6 ± 47,1* 514,6 ±88,5* 0,249±0,032* 0,383±0,081* 40,37 ± 1,1* 32,66 ± 1,0* 

NLS-B2-5xBG 359 ± 19,6 464,8 ±103,3 0,234±0,031* 0,377±0,082* 40,2 ± 0,9* 32,52 ± 1,3* 

NLS-B2-5xTA 348,7 ± 11,2 349,3± 8,2 0,228±0,017* 0,327±0,057* 40,09 ± 0,8* 31,74 ± 2,5* 

NLS-B2-8xBG 300,7 ± 13,7 329,9 ± 39,2 0,229±0,027* 0,369±0,086* 40,42 ± 0,8* 32,53 ± 1,2* 

NLS-B2-8xTA 293,8 ± 15,8 300,4 ± 18,7 0,225±0,024* 0,324±0,042* 40,59 ± 0,6* 33,4 ± 0,6* 

NLS-B1-3xBG: 2,5% de tensoativo, 3 ciclos e resfriamento em banho de gelo (BG); NLS-B1-3xTA: 2,5% de 2,5% de tensoativo, 

3 ciclos e resfriamento em temperatura ambiente (TA); NLS-B1-5xBG: 2,5% de tensoativo, 5 ciclos e resfriamento em BG; 

NLS-B1-5xTA: 2,5% de tensoativo, 5 ciclos e resfriamento em TA; NLS-B1-8xBG: 2,5% de tensoativo, 8 ciclos e resfriamento 

em BG; NLS-B1-8xTA: 2,5% de tensoativo, 8 ciclos e resfriamento em TA; NLS-B2-3xBG: 1% de tensoativo, 3 ciclos e 

resfriamento em BG; NLS-B2-3xTA: 1% de tensoativo, 3 ciclos e resfriamento em TA; NLS-B2-5xBG: 1% de tensoativo, 5 

ciclos e resfriamento em BG; NLS-B2-5xTA: 1% de tensoativo, 5 ciclos e resfriamento em TA; NLS-B2-8xBG: 1% de 

tensoativo, 8 ciclos e resfriamento em BG; NLS-B2-8xTA: 1% de tensoativo, 8 ciclos e resfriamento em TA. Todas as amostras 

foram produzidas em triplicata e são apresentadas como média ± desvio padrão (DP). Os dados foram analisados por ANOVA 

two-way seguida do pós-teste de Dunn-Sidak. Asteriscos (*) indicam diferença significativa (p<0,05) entre a avaliação incial (i) 

e final (f). 

 

Além disso, como já discutido anteriormente, a composição e afinidade do 

tensoativo pela matriz lipídica também tem influência nesse processo, permitindo, por 
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exemplo, a obtenção de partículas menores e estáveis. Em sua tese, Hommoss (2008) 

relata que 2% de poligliceril-3 metil-glucose diestearato foi mais eficiente na manutenção 

da estabilidade de CLN com 10% de FO (cera de abelhas modificada e triglicerídeos de 

cadeias médias) do que a concentração de 1%. Outros autores, que trabalharam com 

manteigas naturais refinadas, relatam a utilização de 2% de tensoativo na obtenção de 

nanopartículas pelo método de HAP. Suter et al. (2016) desenvolveram NLS com 

manteiga de karite para carrear o heptapetídeo DEETGEF utilizando 2% de lecitina 

hidrogenada. Utilizando 4 ciclos e uma pressão de 1000 bar, esses autores obtiveram 

partículas de 173 nm e PDI de 0,077. Na obtenção de nanopartículas com a manteiga de 

cupuaçu refinada, Colomé et al. (2010) também utilizaram 2% de tensoativo e HAP a 

uma pressão de 500 bar. Nesse estudo foram avaliados 3, 6 e 9 ciclos, não sendo 

observadas diferenças significativas entre os tamanhos médios obtidos (~170 nm, PDI 

~0,2).  

No presente estudo, a utilização de 8 ciclos e resfriamento a temperatura ambiente 

foi a condição que propiciou a obtenção de partículas dentro das especificações 

inicialmente propostas para tamanho e PDI (Tabela 14). Adicionalmente, essas condições 

também foram concordantes com os resultados obtidos utilizando a sonda de ultrassom 

de alta potência, que forneceu nanopartículas com as seguintes especificações: 173,3 nm, 

0,329 de PDI e -37,4 mV.  

 A velocidade de resfriamento constitui um parâmetro de grande importância na 

definição das formas polimórficas da estrutura lipídica cristalizada, refletindo no 

tamanho, forma e estabilidade das nanopartículas lipídicas produzidas. Em um estudo 

conduzido por Lopez et al. (2005), a gordura do leite foi resfriada em duas condições 

distintas: 1 e 3 °C/minuto. Os resultados obtidos propiciaram uma correlação da 

velocidade de resfriamento das amostras com rearranjos estruturais das formas α, β’ e β. 

O resfriamento a 3 °C/minuto, por ser considerado rápido, levou à formação de diferentes 

cristais menos estáveis, sendo mais propícios a futuras transições polimórficas. A 

mudança de conformação dos cristais presentes em uma nanopartícula lipídica (transições 

polimórficas) pode ocasionar modificações morfológicas (esférica → oval, achatada) e 

resultar em agregação e geleificação. 

Porém, há estudos que não identificaram um impacto da taxa de resfriamento nas 

características e estabilidade das nanopartículas lipídicas. Hommoss (2008) produziu 
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CLN estabilizadas com poligliceril-3 metil-glucose diestearato em diferentes 

temperaturas de resfriamento (5 °C, 15 °C e temperatura ambiente) e não observou 

alteração no tamanho nem a estabilidade das formulações. Outros autores que obtiveram 

nanopartículas lipídicas estáveis com o método de HAP descrevem diversas condições de 

resfriamento: banho-maria com temperatura controlada de 20 °C e 25 °C (KOVACEVIC 

et al., 2013; KECK et al., 2014; KOVACEVIC et al., 2011; KARN-ORACHAI et al., 

2014; WITAYAUDOM & KLINKESORN, 2017), banho de gelo (SHI et al., 2012; LOO 

et al., 2012), em geladeira (5 °C) durante 12 horas (Yang et al., 2014) e resfriamento à 

temperatura ambiente (HUANG et al., 2017; GABA et al., 2015; FAN et al., 2014; 

WENHUA et al., 2016; NIKOLIC et al., 2011; AL HAJ et al., 2010; JIN PARK et al., 

2017; TEERANACHAIDEEKUL et al., 2007).  No presente estudo, o resfriamento à 

temperatura ambiente resultou em um melhor resultado. Por se tratar de uma matriz 

lipídica complexa, constituída por uma manteiga vegetal, o resfriamento rápido (banho 

de gelo) levou à formação de uma estrutura cristalina pouco estável, gerando modificação 

nos parâmetros avaliados durante os 65 dias de avaliação da estabilidade. 

 Uma vez definida a concentração do tensoativo e padronizada as condições de 

trabalho no HAP, foram produzidas as nanopartículas lipídicas com a fragrância feminina 

(FF) selecionada no painel sensorial, conforme apresentado no Capítulo 2.  

Os CLN-F4 obtidos por homogeneização sob alta pressão apresentaram tamanhos, 

PDI e PZ inicial (48 horas) e final (65 dias) de 169,4 ± 6,5 nm, 0,277 ± 0,024, -36,7 ± 1,3 

mv e 173,9 ± 14,4 nm, 0,302 ± 0,066, -32,3 ±1,1 mv, respectivamente (Figura 22). Não 

houve diferenças significativas (p>0,05) nas características das nanopartículas obtidas 

nas diferentes condições de produção. O mesmo comportamento foi observado por Silva 

et al. (2011), que comparam a obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

contendo risperidona obtidas pelos dois métodos (HAP e US). A técnica de HAP 

apresenta a vantagem de uma maior facilidade na transposição entre escalas (laboratorial 

para industrial) com um tempo de produção curto (PARDEIKE et al., 2009), o que 

propicia menor exposição ao estresse térmico e menor possibilidade de contaminação dos 

produtos, tanto por manipuladores como pelo maquinário (HOMMOSS, 2008). Porém, 

em escala laboratorial, o processo de obtenção das CLN por HAP foi mais trabalhoso e 

demorado do que com técnica de US, além de um gasto maior de água destilada, para 

manutenção da temperatura do equipamento e limpeza final. 
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Figura 21: Comparação entre tamanho médio (d), índice de polidispersão (PDI) e 

potencial zeta (PZ) no tempo 48 horas (inicial, i) e 65 dias (final, f) após a produção dos 

carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) contendo a fragrância feminina (FF). Os 

CLN foram obtidos pelos métodos de ultrassom com resfriamento a temperatura ambiente 

(USTA) ou banho de gelo (USBG), e pelo método de homogeneização sob alta pressão 

(HAP) com resfriamento a temperatura ambiente. Todas as amostras foram produzidas 

em triplicata e são apresentadas como média ± desvio padrão (DP). 

Contudo, em relação à EE e RP, resultados diferentes (p<0,05) foram obtidos 

quando as duas técnicas (US e HAP) foram comparadas.  A RP dos CLN obtidos por 

HAP foi consideravelmente maior (32,8 ± 8,4) (Figura 23). Como já discutido 

anteriormente, esse resultado pode ser decorrente das características da FF, que possui 

constituintes voláteis. Como o sistema de US é aberto e baseado em cavitação, enquanto 

no de HAP o material se encontra em um compartimento selado, há uma menor tendência 

à volatilização. Porém, quando as EEi e EEf das CLN-F4 obtidas pelos dois métodos 

foram comparadas, apenas aquelas produzidas por US não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05). Adicionalmente, os CLN-F4 obtidos por HAP também 

apresentaram EEf diferentes dos produzidos por US (p<0,05). 
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Figura 22: Eficiências de encapsulação (EE) e recuperação do processo (RP) obtidas 48 

horas (i) e 65 dias (f) após a produção dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) 

carregados com F4, obtidos por homogeneização sob alta pressão (HAP) ou 

homogeneização com sonda de ultrassom (US), seguida por resfriamento em banho de 

gelo (USBG) ou temperatura ambiente (USTA). Todas as amostras foram produzidas em 

triplicata e são apresentadas como média ± desvio padrão (DP). Letras diferentes 

representam diferença significativa (p<0,05) entre as deferentes formulações e condições 

de processo. Asteriscos (*) representam diferença significativa entre as EEi e EEf 

(p<0,05). 

 

4.7. Caracterização de tamanho e forma por fracionamento em campo de fluxo 

assimétrico (AF4). 

Os CLN obtidos por ambos os métodos também foram avaliados quanto a 

distribuição de raio de giração (Rg) e de raio hidrodinâmico (RH) das partículas. 

Simultaneamente também foram avaliados pela técnica de AF4 acoplada em linha aos 

detectores de UV, espalhamento estático da luz (EEL) (MALLS) e EDL (Tabela 15). 

Como pode ser observado na Tabela 15, 50 % das nanopartículas de todas as formulações 

apresentam diâmetro inferior a 100 nm e 80% da população das formulações está com 

diâmetro entre 30 e 200 nm, exceto aquela obtidas por HAP. 
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Tabela 15: Distribuição de raio de giração e de raio hidrodinâmico dos CLN contendo as 

fragrâncias feminina (F4) e masculina (M4) e NLS branca (B) obtidas por 

homogeneização sob alta pressão (HAP) e homogeneização a quente e sonda de ultrassom 

com resfriamento em temperatura ambiente (USTA) ou em banho de gelo (USBG). 

 MALLS DLS     

 Dg  Dh  Dg/Dh  D10 (nm) D50 (nm) D90 (nm) 

 (nm) pico (nm) pico pico 10%≤ 50%≤ 90%≤ 

HAP-B 54,1 94,45 0,573 36 73 194 

HAP-F4 91,8 129,5 0,709 56 100 273 

USTA-F4 87,8 122,5 0,717 58 95 195 

USBG-F4 89,3 124,5 0,717 59 96 210 

USTA-M4 80,9 115,5 0,700 47 87 171 

USBG-M4 80,3 117 0,686 51 86 186 
 

Legenda: D10: 10% da população total de nanopartículas tem tamanho menor ou igual a; 

D50: 50% da população total de nanopartículas tem tamanho menor ou igual a; D90: 90% 

da população total de nanopartículas tem tamanho menor ou igual a. HAP-B: NLS obtidas 

por HAP; HAP-F4: CLN contendo F4 obtidos por HAP; USTA-F4: CLN contendo F4 

obtidos por USTA; USBG-F4: CLN contendo F4 obtidos por USBG; USTA-M4: CLN 

contendo M4 obtidos por USTA; USBG-M4: CLN contendo M4 obtidos por USBG. 

 

Na Figura 24 são apresentados os fractogramas resultantes das avaliações por 

fracionamento em campo de fluxo assimétrico (AF4) dos raios de giração (Rg) e 

hidrodinâmico (Rh) das partículas nas diferentes formulações, utilizando detectores de 

UV, EEL (MALLS) e EDL, simultaneamente. Nessa figura é possível visualizar que 

todas as nanopartóculas lipídicas apresentaram Rh maiores que os Rg. Como o tensoativo 

utilizado possui uma cadeia hidrofílica composta de 10 moléculas de glicerol e com isso 

a habilidade de interagir fortemente com a fase aquosa, há uma hidratação das 

nanopartículas, resultando em um aumento do raio hidrodinâmico. O mesmo foi 

observado por Carneiro et al. (2019) em NLS estabilizadas com polissorbato 80. Porém, 

se observadas as angulações das distribuições de tamanho, pode-se constatar que os 

resultados das duas técnicas, entre 15 e 30 minutos de fluxo (eluição da maioria das 

nanopartículas), seguem o mesmo padrão (Figura 24). 
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Figura 23: Fractogramas dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) contendo as 

fragrâncias feminina (CLN-F4) e masculina (CLN-M4) e NLS branca (NLS-B) obtidos 

por homogeneização sob alta pressão (HAP) e utilizando sonda de ultrassom com 

resfriamento em temperatura ambiente (USTA) ou em banho de gelo (USBG) 

caracterizados por AF4 com detecção em linha por UV (concentração – verde), MALLS 

(Rg – azul) e EDL (Rh – vermelho). Fig.a - CLN-F4 obtidos por USBG; Fig.b-CLN-F4 

obtidos por USTA; Fig.c- CLN-M4 obtidos por USBG; Fig.d- CLN-M4 obtidos por 

USTA; Fig.e- CLN-F4 obtidos por HAP; Fig.f- NLS-B obtidas por HAP. 

Quando é estabelecida a razão entre os valores de Rg e Rh (ou Dg/Dh) obtemos 

uma razão conhecida como fator ρ, que fornece um indício da morfologia da amostra. 

Esferas rígidas possuem um valor teórico igual a 0,775 ao passo que bastões apresentam 

a 
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ρ ≥ 2 (SEDLÁK & KOŇÁK, 2009). Em relação a objetos esféricos, o valor de ρ pode 

variar dependendo do grau de compactação. Valores de entre 0,8-0,9 correspondem a 

micelas hidratadas e valores acima de 1,0 relacionam-se a esferas e vesículas ocas 

(BURCHARD, 2003). Neste estudo, todos os valores de ρ encontrados foram próximos 

de 0,775 ou abaixo (Tabela 15), fornecendo um indício da obtenção de esferas rígidas.  

4.8. Avaliação das formulações por microscopia eletrônica de transmissão 

 

Para comprovar a morfologia dos CLN e das NLS obtidas, as formulações foram 

avaliadas por microscopia eletrônica de transmissão (Figura 25). 

 

Figura 24: Imagens dos carredores lipídicos nanopesttruturados (CLN) e nanopartículas 

lipídicas sólidas (NLS) obtidos por sonda de ultrassom (US) ou homogeneização sob alta 

pressão (HAP) e avaliadas por microscopia eletrônica de transmissão: a) CLN-F4 obtidos 

US com resfriamento a temperatura ambiente; b) CLN-M4 obtidos por US com 

resfriamento em banho de gelo; c) CLN-F4 obtidos por HAP; d) NLS-B obtidas por HAP. 

d c 

a b 
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O formato das nanopartículas lipídicas obtidas está entre o redondo e o ovalado, 

estando em concordância com os dados da relação entre Dg/Dh. A avaliação por 

microscopia eletrônica de transmissão também permitiu a confirmação da faixa de 

tamanho identificada análises de fracionamento em campo de fluxo assimétrico (AF4), 

estando dentro da faixa inicialmente proposta. 

4.9. Avaliação da atividade antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido. 

4.9.1. Síntese do esqualeno hidroperóxido 

 Na etapa de síntese do esqualeno hidroperóxido, após a remoção do reagente rosa 

de bengala, o material resultante foi submetido à separação por cromatografia em coluna, 

resultando em 26 frações. Estas frações foram avaliadas por cromatografia em camada 

delgada (CCD) (Figura 26) e, de acordo com composição em hidroperóxidos, reveladas 

pela aplicação da solução de iodeto de potássio (KI) 10 % (m/v).  

Os resultados obtidos foram comparados com os resultados de CCDs obtidos por 

Mudiyanselage et al. (2003). Assim, as frações 11, 12 e 13 (285,5 mg) foram reunidas e 

submetidas a purificação pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência semi-

preparativa. 

Para o método de purificação foram recolhidas e reunidas frações baseando-se nas 

informações da literatura (MUDIYANSELAGE et al., 2003) e no tempo de retenção do 

padrão de esqualeno previamente avaliado. As frações recolhidas foram referentes ao pico 

em 8.54 minutos (entre 7.87 a 9.46) minutos, recolhidas entre 8 e 9,3 minutos para 

garantia de sua pureza. Esta fração (P2 2 mg/1 ml CDCl3) foi submetida a análises de 

RMN e os espectros de 1H e 13C NMR e os registros (Anexo II) comparados com dados 

da literatura (NAKAGAWA et al., 2007; MUDIYANSELAGE et al., 2003; 

BORCHMAN et al., 2012). Os picos de HRMN, apresentados na região em torno de 7 

ppm (7,24 s, 7,26 s e 7,74 s), sugerem que o material obtido seja uma mistura dos 

isômeros 10-OOH-esqualeno hidroperóxido, 2-OOH-esqualeno hidroperóxido e 3-OOH-

esqualeno hidroperóxido, os dois primeiros em maior proporção (MUDIYANSELAGE 

et al., 2003). 
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Figura 25: Registro fotográfico das placas de cromatografia em camada delgada resultante 

da aplicação e eluição das 26 frações recolhidas no processo de separação por 

cromatografia em coluna. As flechas em vermelho indicam as frações que foram reunidas 

(11 a 13) para posterior purificação: a) placa sem revelação; b) placa revelada (solução KI 

10% m/v) 

 

4.9.2. Desenvolvimento do método analítico do 2-nonenal e 2-octenal 

A normalidade dos dados brutos e resíduos das curvas referentes ao nonenal e ao 

octenal foram avaliadas através do teste de Kolmogorov-Smirnov e a homocedasticidade 

pelo teste de Cochran, a um nível de significância de 0,05. Ambas as avaliações 

mostraram normalidade (p=0,2000 e p=0,1460, respectivamente), homocedasticidade 

(C=0,6455 e C=0,4953, respectivamente) dos dados. 

4.9.3. Linearidade 

Após a avaliação da normalidade e homocedasticidade dos dados, os mesmos 

foram submetidos à análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. A 

equivalência dos interceptos e inclinação das curvas do octenal e nonenal obtidas também 

a 
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foi verificada, não havendo diferença estatística entre as inclinações, (p=0,1472 e 

p=0,0750, respectivamente) e interceptos (p=0,5393 e p=0,0748, respectivamente). 

Assim, foi possível obter equações únicas para as retas do octenal (Y = 1,251e+007*X - 

21355) e do nonenal (Y = 1,200e+007*X - 27040), as quais apresentaram o mesmo 

coeficiente de determinação (0,9996) e de correlação (0,9998), mostrando uma relação 

alta entre a concentração e a resposta analítica apresentada, ou seja, 99,98% da resposta 

obtida está relacionada à concentração analisada (Figura 27). 

 

Figura 26: Curvas analíticas obtidas para avaliação da linearidade do método analítico 

de quantificação dos compostos 2-octenal (a) e 2-nonenal (b) por Cromatografia gasosa 

acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM). 

4.9.4. Seletividade 

O cromatograma ilustrado na Figura 28 é referente a análise por CG-EM das 

amostras obtidas na avaliação da atividade antioxidante frente ao esqualeno 

hidroperóxido (EHP). A análise do cromatograma permite a observação, com nitidez, da 

a 
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presença de dois compostos (setas azul e vermelha) na amostra que continha óleo de 

castanha-do-Brasil, ácido palmitoléico e o EHP. Porém, ambos compostos estão ausentes 

quando o EHP não foi inserido, bem como na amostra onde o BHT está presente. O BHT 

é usado como controle positivo para avaliação da atividade antioxidante.  Portanto, o 

método desenvolvido permitiu a quantificação dos aldeídos com seletividade, visto que 

foi possível observar a presença dos picos indicativos dos compostos 2-octenal (seta azul) 

e 2-nonenal (seta vermelha). 

 

 
Figura 27: Cromatogramas sobrepostos resultantes das análises por CG-MS das amostras 

submetidas a avaliação antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido. FigEm preto (a) 

– amostra contendo óleo de castanha-do-Brasil (CB), ácido palmitoléico (AP) e esqualeno 

hidroperóxido (EHP); em rosa (b) – amostras contendo CB e AP; em azul claro (c) – 

amostra contendo a fragrância F1, AP e EHP; em vermelho (d) – amostra contendo a 

fragrância F3, AP e EHP; em verde(e) - amostra contendo a fragrância F4, AP e EHP; em 

azul escuro (f) - amostra contendo a fragrância F5, AP e EHP; em marrom (g) - amostra 

contendo a fragrância F7, AP e EHP; em cinza (h) - amostra contendo BHT, AP e EHP. 

 

4.9.5. Precisão 

A Tabela 16 apresenta os dados obtidos na análise da precisão do método. Como 

pode ser observado, os métodos para quantificação de ambos compostos (2-octenal e 2-
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nonenal) demonstraram precisão, apresentado coeficientes de variação inferiores a 5% 

(Tabela 16). 

Tabela 16: Valores obtidos na avaliação do parâmetro precisão para os métodos 

analíticos desenvolvido por CG-EM para quantificação dos compostos 2-octenal e 2-

nonenal no ensaio de atividade antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido. 

[ ] testada  Réplicas (áreas) CV % 

(µL/mL) 1 2 3  

2-octenal 

0,003125 24649,33 24859,33 25345,67 1,43 

0,012500 106005 109761 111461,5 2,56 

0,050000 627195 673054 666789 3,79 

2-nonenal 

0,025000 318104 301535 305033 2,83 

0,050000 592588 542349 546329 4,98 

0,100000 1207788 1150673 1179980 2,42 

 
 

4.9.6. Exatidão 

 
Tabela 17: Valores obtidos na avaliação do parâmetro exatidão para os métodos 

analíticos desenvolvido por CG-EM para quantificação dos compostos 2-octenal e 2-

nonenal no ensaio de atividade antioxidante frente ao esqualeno hidroperóxido. 

[ ] testada Réplicas [ ] (µL/mL) CV % 

(µL/mL) 1 2 3  

2-octenal 

0,003125 (menor) 0,003677 0,003694 0,003733 3,67% 

0,012500 (média) 0,010181 0,010481 0,010617 0,78% 

0,050000 (maior) 0,051843 0,055508 0,055008 2,14% 

2-nonenal 

0,012500 (menor) 0,012304 0,011487 0,011912 3,43% 

0,050000 (média) 0,051636 0,047449 0,047781 4,75% 

0,100000 (maior) 0,102902 0,098143 0,100585 2,37% 

 

Os valores obtidos na avaliação do parâmetro exatidão estão ilustrados na Tabela 

17. Como pode ser observado, nas três concentrações avaliadas, para ambos compostos 

(2-octenal e 2-nonenal), os coeficientes de variação obtidos foram inferiores a 5%, 
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considerado satisfatório para o método proposto. Assim, o método pode ser considerado 

exato 

4.9.7. Inibição da formação do 2-nonenal e 2-octenal 

As Figuras 29, 30 e 31 ilustram os resultados obtidos na avaliação da atividade 

antioxidante das potenciais matrizes lipídicas das nanopartículas, das fragrâncias e das 

formulações, respectivamente. A avaliação da produção do 2-nonenal e 2-octenal é um 

importante indicador da atividade antioxidante porque esses dois aldeídos insaturados são 

compostos resultantes de degradação oxidativa de lipídios. Neste ensaio o ácido 

palmitoleico foi o lípide utilizado e os aldeídos nonenal e octenal seus produtos de 

degradação oxidativa, sendo apontados como os responsáveis pelo odor corpóreo relativo 

ao envelhecimento (HAZE et al., 2001; CURRAN et al., 2010; GALLAGHER et al., 

2008; SAWANO, K., 2001; YAMAZAKI et al., 2001). O ácido palmitoleico, por sua 

vez, também conhecido como ω-7, tem sua concentração aumentada no sebo humano 

produzido pelas glândulas sebáceas de indivíduos a partir dos 40 anos de idade (HAZE et 

al., 2001; SAWANO, K., 2001; YAMAZAKI et al., 2001).  

Já o esqualeno hidroperóxido (EHP), que foi inserido no meio reacional, é o 

produto primário da peroxidação do esqualeno, um triterpeno poliinsaturado presente em 

maior concentração nos lipídios da superfície cutânea onde se acumula devido a 

exposição da pele a irradiação solar.  A partir dele são iniciadas reações em cadeia que, 

ao gerar produtos tóxicos e/ou mais reativos, podem levar a danos celulares, inclusive ao 

DNA, lipídios e proteínas de membrana. A peroxidação lipídica pode levar a formação 

de produtos como o malonaldeído e o 4-hidroxi-2-nonenal, os quais induzem danos em 

proteínas, podendo ocasionar apoptose celular, bem como a liberação de mediadores pró-

inflamatórios, alteração da homeostase celular e, consequentemente, surgimento de 

processos degenerativos. Há uma estreita ligação entre radicais livres e inflamação 

cutânea. Os receptores de proliferação celular ativados por peroxissomas, cujos ligantes 

naturais são os ácidos graxos poli-insaturados e seus produtos resultantes de processos 

oxidativos, desempenham um papel central na indução de algumas doenças cutâneas, 

como psoríase e acne. Sendo assim, a utilização de produtos com atividade antioxidante 

na pele pode prevenir inúmeros problemas cutâneos e amenizar o efeito inevitável dos 

agentes internos e externo neste órgão. O uso externo de compostos antioxidantes pode 
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evitar tanto a formação do EHP como a propagação em cadeia dessas reações 

(NAKAGAWA et al., 2010; HAYASHI et al., 2003; UCHINO et al., 2002; SHIMIZU et 

al., 2018). Portanto, os resultados obtidos no ensaio realizado podem ser considerados 

bastante promissores (Figuras 29, 30 e 31).  

 
 

 

Figura 28: Avaliação da atividade antioxidante dos óleos de patauá (Pat), castanha-do-

Brasil (CB), manteiga de ucuúba (MUc) e desses materiais contendo 1% (p/p) de α-

tocoferol (Patoc, CBtoc e MUctoc, respectivamente) frente ao esqualeno hidroperóxido 

(EHP). Todos testes foram feitos em quintuplicata e são apresentadas como média ± 

desvio padrão (DP). Asteriscos (*) apontam diferença significativa (p<0,05). AP – ácido 

palmitoléico. 

 

 

Na Figura 30 é possível observar a atividade antioxidante dos materiais lipídicos 

estudados. Todos os materiais lipídicos avaliados (patauá e castanha-do-Brasil e a 

manteiga de ucuúba extra virgem, puros e associados ao α-tocoferol) mostraram atividade 

antioxidante frente ao EHP sem diferenças significativas em relação ao BHT, um 

antioxidante lipofílico amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, cosmética e de 

medicamentos. Com relação às fragrâncias avaliadas (Figura 30), há diferença 

significativa (p<0,05) no perfil de formação do 2-nonenal apenas para a fragrância M2, 

as demais fragrâncias apresentaram uma atividade antioxidante semelhante ao BHT. 
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Assim sendo, apenas a fragrância M2 estaria inadequada para o objetivo proposto para 

este trabalho. 

 

 

Figura 29: Avaliação da atividade antioxidante das fragrâncias femininas F1, F3, F4, F5, 

F7 e das fragrâncias masculinas M1, M2, M4, M5 frente ao esqualeno hidroperóxido 

(EHP). Todas os ensaios foram conduzidos em triplicata e são apresentadas como média 

± desvio padrão (DP). Letras diferentes apontam diferença significativa (p<0,05). AP – 

ácido palmitoléico. 

Quando as formulações foram produzidas e avaliadas com relação à atividade 

antioxidante, um perfil satisfatório também foi obtido (Figura 31). Uma observação 

interessante pode ser feita em relação à fragrância F4. Embora essa fragrância tenha 

apresentado uma atividade antioxidante inferior em relação ás demais, quando em 

associação com a matriz lipídica, apresentou resultados semelhantes. Dessa forma, 

embora não tenha sido observado um efeito sinérgico, que resultaria em um aumento da 

atividade antioxidante, não houve um efeito antagônico. Assim, pode-se afirmar que todas 

as formulações obtidas (CLN-F4, CLN-M4 e NLS B) podem constituir-se eficientes 

agentes antioxidantes, promovendo a hidratação e minimização dos efeitos degenerativos 
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e olfativos decorrentes da oxidação lipídica. Adicionalmente, a própria matriz lipídica 

dos CLN (NPB) pode ser uma ótima opção para carrear ativos potencialmente sensíveis. 

 

 

 

Figura 30: Avaliação da atividade antioxidante da manteiga de ucuúba (MUc), da 

formulação branca (NLS-B), das fragrâncias feminina (F4) e masculina M4 e dos 

carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) obtido por HAP contendo a fragrância 

feminina (CLN-F4) e dos CLN contendo a fragrância masculina, obtidos por 

homogeneização a quente e sonda de ultrassom de alta potência e resfriamento em banho 

de gelo (CLN-M4) frente ao esqualeno hidroperóxido (EHP). Todos os ensaios foram 

conduzidos em triplicata (fragrâncias) ou quintuplicata e são apresentadas como média ± 

desvio padrão (DP). Asteriscos (*) apontam diferença significativa (p<0,05) entre as 

amostras sem e com EHP. AP – ácido palmitoléico. 
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CONCLUSÕES 
 

 Os óleos de patauá e de castanha-do-Brasil e a manteiga de ucuúba apresentam 

atividades antioxidades significativas nos ensaios de DPPH, ABTS e contra a 

formação do esqualeno hidroperóxido (EHP). Estes lípides portanto, demonstram-

se como ótimas escolhas para produção de carreadores lipídicos nanoestruturados 

visando a prevenção da formação dos compostos responsáveis pelo odor corpóreo 

relativo ao envelhecimento cronológico, senda a manteiga foi a mais potente nos 

ensaios de DPPH e ABTS. 

 Os óleos de patauá e de castanha-do-Brasil e a manteiga de ucuúba, bem como as 

fragrâncias femininas F1, F3, F4, F5 e F7, e as masculinas M1, M4 e M5, 

apresentam atividades antioxidades semelhantes ao BHT na prevenção da 

formação do EHP. Estes podem ser utilizados na obtenção de produtos para 

minimizar os efeitos danosos promovidos pelas irradiações solares que são 

mediados pelos compostos resultantes da peroxidação lipídica cutânea. 

 Os óleos de patauá, castanha-do-Brasil e a manteiga de ucuúba, por apresentam 

atividades antioxidades significativas, podem ser utilizados como lípides na 

obtenção de formulações cujo (s) ativo (s) sejam sensíveis a oxidação. 

 Todas as fragrâncias femininas e masculinas, foram capazes de mascarar o odor 

do 2-nonenal. Assim sendo podem ser utilizadas na obtenção de produtos 

corporais com essa finalidade. Principalmente as femininas F3, F4, F5, F6 e F7 e 

as masculinas M1 e M4, que, além de mascarar, apresentam habilidade de 

harmonizar o odor deste aldeído. 

 Os carreadores lipídicos nanoestruturados contendo a fragrância masculina M4, 

obtidos por homogeneização a quente, sonda de alta potência e com resfriamento 

em banho de gelo (CLN-M4 BG) apresentaram os melhores resultados: EE inicial 

(i) de 88,8%, EE final (f) de 63,7% e RP de 92,2. Já dentre os CLN contendo a 

fragrância feminina (F4), aqueles obtidos por homogeneização sob alta pressão e 

resfriamento em temperatura ambiente apresentaram os melhores resultados: EEi 

de 97,5%, EEf de 73,1% e RP de 32,8%.  

 Todas as formulações produzidas apresentaram tamanhos médios inferiores de 

170 nm, distribuição monodispersa (≤ 0,3) e PZ acima de 30 mv. Adicionalmente, 

também apresentaram atividade antioxidante contra o esqualeno hidroperóxido 

similar ao BHT, assim como as nanopartículas lipídicas sólidas brancas, o que as 

torna promissoras como agentes antioxidantes para minimização dos processos 

oxidativos cutâneos e como sistema preventivo na formação do odor relativo a 

idade. 
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Anexo I: Informações levantadas na literatura sobre os óleos essenciais e absolutos que serão utilizados na elaboração das fragrâncias 

ÓLEOS 

ESSENCIAIS 
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s
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ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE 

 

 

 

RESTRIÇÕES 

SEGUNDO 

IFRA 

COMPOSTOS 

MAJORITÁRIOS 

 

Amyris balsamifera 

SÂNDALO 

B ALVES et al., 2015 

DAHIYA & MANGLIK, 2013 - X - - 

DAHIYA & MANGLIK, 

2013 

10% FC 

Farnesol<15

% 

Valerianol  

γ-eudesmol  

Elemol  

Aniba rosaeodora 

PAU-ROSA 

 

ROSATO et al., 2010 

DONALDSON et al., 2005 

CHAO et al., 2008 

CHAO & YOUNG, 2000 

- X - - 

ALCÂNTARA et al., 2010 Benzoato de 

benzila < 

0,45% 

Geraniol< 

1,5% 

Linalool 

Apis millifera 

CERA DE ABELHA ABS 10% 

 

- 

- - - - 
- 8 % FC - 

Artemisia herba alba 

ARTEMÍSIA BRANCA 

MARROCOS 

 

MIGHRIA et al., 2010 

AL-SHUNEIGAT et al, 2015 

- X X - 

Mighria et al., 2010 Citronelol< 

0.2% 

Metil eugenol 

< 0.1% 

Tujona≤ 49% 

β-tuiona  

Cânfora  

 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Boswellia serrata 

OLIBANO DA INDIA VAR. 

SERRATA 

B HASSON  et al., 2011 

CAMARDA et al., 2007 

ORCHARD et al., 2016 
X X X - 

PRAKASH et al., 2014 

YANG et al., 2010 

- α-tujeno  

 

Cananga odorata var. 

microphyllia 

YLANG YLANG COMPLETO 

 

TAN et al., 2015 

RAPPER et al., 2013 

LUANGNARUMITCHAI et 

al., 2007 

X X -  

SACCHETTI et al., 2005 

TAN et al., 2015 

SUN et al., 2004 

SALEH et al., 2010 

 

 

0,8%FC 

Benzoato de 

benzila < 

4,2% 

Salicilato de 

benzila<0,4

% 

Eugenol< 0.4 

Geraniol< 

0,7 

Meill 

eugenol< 0,2 

β-cariofileno  

Germacreno D  

Farneseno  

 

 

 

 

Canarium luzonicum 

ELEMI 

 

RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

ORCHARD et al., 2016 

X - - - 

- 3% FC 

Max 0,2% de 

metil eugenol 

Limoneno 

Cedrus atlântica 

CEDRO DO ATLAS GT 

MARROCOS 

B PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

 
X X -  

- 8% FC β-himacaleno 

α-himacaleno  

γ-himacaleno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Cedrus deodora 

CEDRO DO HIMALAIA GT 

INDIA 

B ZENG et al., 2012 

SHIN et al., 2012 
X X X X 

ZENG et al., 2012 

SHIN et al., 2012 

5% FC β-himacaleno 

α-himacaleno  

γ-himacaleno 

Cinnamomum cassia 

CANELA CASSIA 

 

CHAUDHRY & TARIQ, 2006 

HUANG et al., 2011 

EL-BAROTY et al., 2010 

GHABRAIE et al., 2015 

POATY et al., 2015 

- X - - 

EL-BAROTY et al., 2010 

DU & LI, 2008 

Benzaldehyd

e≤ 2 

Benzyl 

benzoate< 1 

Cinnamic 

alcohol< 1 

Cinnamic 

aldehyde< 

90 

Coumarin< 4 

Eugenol< 0.5 

Metil 

eugenol< 0.1 

trans-

Cinamaldeído 

Acetato de 

álcool cinamílico 

0-metoxi-

cinamaldeído 

 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Citrus aurantium var. amara 

NÉROLI ABS 10%, FLOR DE 

LARAJEIRA/GT EGITO 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

SOKOVIĆ et al., 2010 

BAIK et al., 2008 

ORCHARD et al., 2016 

X X X - 

AO et al., 2008 

WEI & SHIBAMOTO, 2010 

1,25% PF 

 

Citral<0,6 

linalool 34.4 

Acetato de 

linalila 11.3 

limonene 10.9 

Citrus bergamia 

BERGAMOTA PRENSADA 

ITÁLIA 

 

NAVARRA et al., 2015 

CHAO et al., 2008 

FABIO et al., 2007 

FISHER & PHILLIPS, 2006 

QUIRINO et al., 2016 

ORCHARD et al., 2016 

X X X - 

WEI & SHIBAMOTO, 2010 

CHOI et al., 2000 

Citral<0,7 

Geraniol< 

0,1 

Limoneno  

Trans ocimeno  

Linalool  

Acetato linalila 

 

Citrus deliciosa 

PETITGRAIN MANDARINA -  

BRASIL 

 

EL-HAWARY et al., 2013 

 
- X - - 

EL-HAWARY et al., 2013 Citral<0,1 Limonene 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Citrus limon 

LIMÃO SICILIANO - MADURO 

GT BRASIL 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

CHAO et al., 2008 

FABIO et al., 2007 

SOKOVIĆ et al., 2010 

KIVANÇ & AKGÜL, 1986 

FISHER & PHILLIPS, 2006 

ORCHARD et al., 2016 

SHARMA & SHARMA, 2010 

X X X X 

YANG et al., 2010 

OLSZOWY & 

DAWIDOWICZ, 2016 

CHOI et al., 2000 

2% PF 

Citral < 2,1 

Geraniol < 

0,1 

 

Limoneno 69.7 

β-pineno 11.6 

γ-terpineno 8.2 

*DCP 

Citrus sinensis 

LARANJA PÊRA (DOCE) GT 

BRASIL 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

RAPPER et al., 2013 

KIVANÇ & AKGÜL, 1986 

FISHER & PHILLIPS, 2006 

ORCHARD et al., 2016 

SHARMA & SHARMA, 2010 

X X X X 

CHOI et al., 2000 Citral<0,15 limoneno 67.8 

cis-mentadienol 

3.2 

trans-

mentadienol 3.0 

carveol 4.1 

Citrus sinensis var. valencia 

LARANJA VALÊNCIA (DOCE) 

BRASIL 

 

RAPPER et al., 2013 

KIVANÇ & AKGÜl, 1986 

FISHER & PHILLIPS, 2006 

ORCHARD et al., 2016 

SHARMA & SHARMA, 2010 

X X SA X 

CHOI et al., 2000 Citral<0,15 Limoneno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   



  ANEXO I 

132 

 

Commiphora erythraea 

OPOPONAX (MIRRA DOCE) 

B - 

- - - - 

FRATERNALE et al., 2011 

 

O,45% PF β-ocimeno 14.3 

β-cubebeno 20.6 

β-cariofileno 

11.1 

α-santaleno 13.2 

α-bisaboleno 7.0 

Commiphora myrrha 

MIRRA LIGHT GT KENIA 

B CHAO et al., 2008 

MOHAMED et al., 2014 

ORCHARD et al., 2016 X X X - 

SALEH et al., 2010 

MOHAMED et al., 2014 

ALHUSSAINI et al., 2015 

- β-elemeno 42,9 

β-cariofileno 

17,2 

germacreno b 

10,0 

Copaifera multijuga 

COPAÍBA ANGELIM 

(BÁLSAMO) 

B PACHECO, C.C., 2014 

SANTOS et al. 2008 

MORELLI et al., 2015 - X - - 

- 8% FC β-cariofileno 

β-selineno 

α-muuroleno 

β-bisaboleno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Copaifera reticulata 

COPAÍBA MARI MARI 

B CORREIA et al., 2008 

PACHECO, C.C., 2014 

DESTRYANA et al., 2014  

SANTOS et al. 2008 

LEANDRO et al., 2012 

- X X - 

CORREIA et al., 2008 

PACHECO, C.C., 2014 

5%  FC β-cariofileno 

β-selineno 

α-muuroleno 

β-bisaboleno 

Cymbopogon martinii 

OE PALMAROSA GT BRASIL 

 

CHAO et al., 2008 

GHABRAIE et al., 2015 

DUARTE et al., 2007 

TSAI et al., 2011 

X X X X 

 TSAI et al., 2011 Citral< 1 

Farnesol< 1 

Geraniol< 80 

geraniol 78,9 

acetato de 

geranila 11,0 

farnesol 0,7 

Elettaria cardamomum 

OE CARDAMOMO GT ÍNDIA 

 

CHAO et al., 2008 

MALTI et al., 2007 

SINGH et al., 2008 

JEBUR et al., 2014 

- X X - 

MISHARINA et al. 2009 

SINGH et al., 2008 

12% FC 

Citral<0,5 

Geraniol<1,0 

Acetato terpinila 

1,8-cineol 

*DCP 

Evernia prunastri 

ABS MUSGO CARVALHO 

VERDE 

B  CHAHRA et al, 2016 

(moderada) 
- X X - 

- 0,1% PF   

Fokienia hodginsii 

OE MADEIRA DO SIAO 

B ZHANG et al., 2008 

(S.aureus) - X - - 

- Carvona 

<3%  

(E)-nerolidol 

34.8 

fokienol 25.7 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Jasminum sambac 

ABS 10% JASMIM DO 

CABO/GT INDIA 

 CHAO et al., 2008 

ABDOUL-LATIF et al.,2010 

X X - -- 

HAUNG et al., 2011 4% PF 

Benzaldeído 

< 0,2 

Álcool 

benzílico < 

1,5 

Benzoato de 

benzila < 0,6 

Salicilato de 

benzila < 0,1 

Álcool 

cinâmico/Álc

ool 

cinamílico < 

0,15 

Geraniol < 

0,7 

Z-3-hexenil 

benzoato 

E-E-farnesen 

Indol 

Álcool benzílico 

Juniperus mexicana 

OE CEDRO DO TEXAS - 

MADEIRA GT EUA 

B - 

- - - - 

- 20% FC Tujopseno 

Cedrol 

α-cedreno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Juniperus virginiana 

OE CEDRO DA VIRGÍNIA 

MADEIRA GT EUA 

B RAPPER et al., 2013 

ORCHARD et al., 2016 
X X - - 

- 20% FC Tujopseno 

Cedrol 

α-cedreno 

Lavandula angustifólia 

OE LAVANDA 40/42 - GT 

FRANÇA 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

ZU et al., 2010 

HUI et al., 2010 

RAPPER et al., 2013 

SOKOVIĆ et al., 2010 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

DONALDSON et al., 2005 

FABIO et al., 2007 

CHAO et al., 2008 

HUSSAIN et al., 2011 

ORCHARD et al., 2016 

SHIN et al., 2012 

X X X X 

HUI et al., 2010 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

YANG et al., 2010 

Metoxicumari

na <0,02 % 

1-Octen-3-yl 

acetate <0,9 

Geraniol < 

0,2 

 

acetato linalila  

linalool  

acetato 

lavandulila 

1,8-cineol  

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Mentha piperita 

OE HORTELÃ PIMENTA - GT 

EUA 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

SINGH et al., 2015 

RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

FABIO et al., 2007 

SOKOVIĆ et al., 2010 

DUARTE et al., 2007 

ORCHARD et al., 2016 

TSAI et al., 2013 

X X X - 

SINGH et al., 2015 

YANG et al., 2010 

GHARIB et al., 2013 

 

Carvona< 

0,1 

Mentona  

Mentol  

Acetato mentila 

Ocimum basilicum 

MANJERICÃO VERDE QT 

LINALOL GT BRASIL 

 

HUSSAINA et al., 2011 

RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

SOKOVIĆ et al., 2010 

BOZIN et al, 2006 

SHAFIQUE et al., 2011 

DUARTE et al., 2007 

ORCHARD et al., 2016 

X X X - 

HUSSAINA et al., 2008 

SALEH et al., 2010 

WEI & SHIBAMOTO, 2010 

BOZIN et al, 2006 

SHAFIQUE et al., 2011 

Citronelol< 

0.3 

Estragole< 

0.8 

Eugenol< 2 

Geraniol< 

0.4 

Metil 

eugenol< 0,5 

 

linalol  

 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Pelargonium graveolens 

OE GERÂNIO GT AFRICA DO 

SUL 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

FAYED, S.A., 2009 

GHANNADI et al., 2012 

ROSATO et al., 2010 

CHAO et al., 2008 

HSOUNA & Hamdi, 2012 

KĘDZIA, A., 2007 

X X X - 

FAYED, S.A., 2009 

SALEH et al., 2010 

Citral<0,5 

L-Citronelol< 

33 

Geraniol<17 

 

α-citronelol  

β-citronelol 

Geraniol  

Linalool  

Picea mariana 

OE ESPRUCE NEGRO GT 

CANADÁ 

 

DONALDSON et al., 2005 

CHAO et al., 2008 

GHABRAIE et al., 2015 

POATY et al., 2015 

- X - - 

SALEH et al., 2010 Citronelol< 

0,2 

Thujone< 

0,17 

Bornil acetato 

Canfeno 

Pinus sylvestris 

OE PINHEIRO SILVESTRE 

GT HUNGRIA 

 

RAPPER et al., 2013 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

CHAO et al., 2008 

CHAO & YOUNG, 2000 

ORCHARD et al., 2016 

SHIN et al., 2012 

X X - X 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

USTUN et al., 2012 

- α-pineno  

β-pineno  

Careno  

1,8-cineol  

Piper cubeba 

OE CUBEBA GT INDONÉSIA 

 

SINGH et al., 2008 

- X - - 

SINGH et al., 2008 1%  FC Cadineno 

α-cadinol 

α-cubebeno 

β-cubebeno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   
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Pogostemon cablin 

PATCHOULI LIGHT (DEST. 

AÇO) GT INDON. 

B RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

HUSSAIN et al., 2011 

SWAMY & SINNIAH, 2015 

YANG et al., 2013 

 KARIMI, A., 2014 

ORCHARD et al., 2016 

YANG et al., 1996 

X X X X 

SWAMY & SINNIAH, 2015 - β-patchuleno  

γ-patchuleno  

α-patchuleno 

Seicheleno  

α-bulseneno 

Patchoulol  

Protium heptaphyllum 

OE BREU BRANCO GT 

BRASIL 

B/ - 

- - -  

ARAUJO et al., 2011 - 

 

 

Terpinoleno 

Mirceno  

Felandreno 

α-terpineno 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça   



  ANEXO I 

139 

 

Rosmarinus officinalis 

OE ALECRIM QT CÂNFORA 

GT ESPANHA 

 

 

PRABUSEENIVASAN et al., 

2006 

HUSSAIN et al., 2010 

RAPPER et al., 2013 

CHAO et al., 2008 

GHABRAIE et al., 2015 

FABIO et al., 2007 

KIVANÇ & AKGÜL, 1986 

TEIXEIRA et al., 2007 

HUSSAIN et al., 2011 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

WECKESSER et al., 2007 

SHIN et al., 2012 

X X X X 

YANG et al., 2010 

SACCHETTI et al. 2005 

OLSZOWY & 

DAWIDOWICZ, 2016 

GHARIB et al., 2013 

KAČÁNIOVÁ et al., 2014 

- Cânfora  

1,8-cineol  

α-pineno 

Canfeno 

Schinus therebinthifolius 

PIMENTA ROSA (FRUTOS) 

BR 

 

COLE et al., 2014 

SANTOS et al., 2015 

- X X - 

BENDAOUD et al., 2010 

JERIBI et al., 2014 

- α-pineno  

α-felandreno  

α-terpineno  

p-cimeno 

limoneno  

1,8 cineol 

Thuja occidentalis 

TUIA MAÇÃ  FOLHAS 

(CEDRO MAÇÃ)  BRASIL 

B/ GHABRAIE et al., 2015 

POATY et al., 2015 

SRIVASTAVA et al., 2012 
- X - - 

- 8% FC β-pineno  

α-tuiona  

 

Legenda: FC= fragrância concentrada; PF= produto final;         = nota de coração; B= nota de base;          = nota de cabeça. 
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Espectro de H1RMN do esqualeno hidroperóxido obtido por síntese 
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Espectro de C13RMN do esqualeno hidroperóxido obtido por síntese 
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Espectro de DEPT  do esqualeno hidroperóxido obtido por síntese 


