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INTRODUÇÃO: 
Para que os protetores solares possam cumprir sua função de proteger a pele humana da radiação 

ultravioleta (UV) nas faixas de 290 a 320 nm (UVB) e 320 a 400 nm (UVA).[1] é necessário que o filme 

formado após a aplicação no substrato apresente uma composição uniforme, além de espessura e 

substantividade adequadas. A quantidade de protetor aplicada também é fundamental para que sua 

eficiência seja garantida, segundo a Food and Drug Administration (FDA), a densidade de área que o 

cosmético deve apresentar para que o fator de proteção solar (FPS) do produto seja garantida é de 2 

mg/cm². [2] 

Em geral, as formulações de protetores solares podem apresentar dois grupos de compostos que 

realizam efetivamente a proteção contra radiação, os filtros químicos (ou orgânicos), onde os compostos 

responsáveis pela fotoproteção apresentam cadeias carbônicas grandes. Esses filtros funcionam a partir 

de mudanças em suas estruturas, como equilíbrio ceto-enólico, cis-trans, causadas pela absorção de 

luz. Já os filtros físicos (ou inorgânicos) são compostos por nanopartículas de dióxido de titânio ou óxido 

de zinco, estes filtros espalham, refletem e absorvem a radiação UV. Devido a fatores ambientais e de 

saúde, há uma tendência mundial em se deixar de utilizar os filtros orgânicos e adotar os inorgânicos.[3] 

As formulações estudadas neste projeto foram duas emulsões, uma água em óleo (A/O) e outra 

óleo em água (O/A) que apresentam apenas filtros inorgânicos em suas composições. Neste projeto foi 

estudado o processo de secagem das amostras, determinadas propriedades como espessura e 

resistência a água dos filmes e características reológicas das formulações. 

METODOLOGIA:  

Ressonância Magnética Nuclear de Baixo Campo (LF-NMR) 

 Para a avaliação do processo de secagem e formação dos filmes finos das amostras e as 

mudanças ocorridas no sistema, foi utilizada a técnica de Ressonância Magnética Nuclear de Baixo 

Campo (LF-NMR), onde através dos diferentes tempos de relaxação dos átomos de hidrogênio 

presentes na amostra é possível obter informações sobre a mobilidade destes no sistema. 
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 Foram preparados filmes de protetor solar controlando a massa 

de amostra aplicada em placas de vidro com tamanho apropriado para 

serem inseridas no tubo de RMN verticalmente; ambos os lados da placa 

foram recobertos com amostra, totalizando uma densidade de área de 

aproximadamente 4 mg/cm² em cada lado da placa.  

 Após o preparado dos filmes foram realizadas as medidas por 20h 

a 37 °C, obtendo 200 curvas de decaimento (CPMG) nesse espaço de 

tempo, que passam pela operação matemática Transformada Inversa de 

Laplace (ILT), obtendo os espectros com a distribuição de tempos de 

relaxação. 

Spin Coater 

 O equipamento Spin Coater foi utilizado para preparar os filmes de protetor solar sobre o 

substrato (janelas de fluoreto de cálcio) da forma mais homogênea e reprodutível possível. Neste 

equipamento o substrato é fixado através de vácuo e, em seguida, rotacionado a um valor de rpm 

definido. Com o início da rotação, um volume de amostra é despejado no substrato e, pela força 

centrífuga, a amostra é espalhada, formando o filme. 

Testes de resistência à água e Espectroscopia de infravermelho 

 Testes de resistência à agua são aplicados na indústria seguindo uma metodologia estabelecida 

internacionalmente,[4] foram realizadas adaptações no método para que fosse aplicável neste projeto. 

Os filmes foram preparados utilizando o Spin Coater, secaram a aproximadamente 20 °C por 20 minutos, 

foram submersos em água por 20 minutos, após a retirada da água secaram por mais 20 minutos e, 

então, foram realizadas medidas de infravermelho dos filmes para verificar possíveis mudanças no perfil 

do espectro antes e depois da submersão. Nestes testes o tipo de água utilizado na submersão foi 

alterado para verificar se há diferença no desempenho das formulações em diferentes situações, sendo 

utilizado água ultrapura, água de torneira e água de mar artificial.  

Tensiômetro 

 HAGENS, R. et al.[5] relacionam o ângulo de contato de água destilada em filmes de protetor solar 

O/A in vivo para avaliara resistência das formulações à  água. Seguindo uma adaptação da metodologia 

de destes autores, foram realizadas medidas de ângulo de contato com gotas de água ultrapura e água 

de torneira nos filmes preparados com Spin Coater para o sistema do tipo O/A as medidas foram 

realizadas nos primeiros 15 segundos de contato das gotas com os filmes, enquanto, para o sistema 

A/O, foram realizadas medidas durante 30 minutos. 

Reologia 

Foram realizados ensaios reológicos das amostras com intuito de avaliar a deformação 

observada nas amostras em função da tensão de cisalhamento aplicada, variando-a de 0.01 a 10 Pa, 

com frequência consente de 1 Hz a 37 °C, e utilizando geometria de pratos paralelos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Ressonância Magnética Nuclear de Baixo Campo (LF-NMR) 

Figura 1. Tudo de RMN e placa de vidro.  
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A Figura 2 apresenta a distribuição de tempos de relaxação 

(T2) da amostra 1, um sistema óleo em água, em diferentes estágios 

do processo de secagem. Nestes espectros, quanto mais deslocado 

para esquerda (tempos de relaxação mais elevados), mais “livres” 

encontram-se os átomos de hidrogênio em seus respectivos 

ambientes químicos. Como pode ser observado pela Figura 2, o pico 

centrado em 100 ms no tempo 0 se desdobra em dois picos com a 

evolução da secagem, além da intensidade destes picos também 

diminuir. A intensidade do sinal é diretamente proporcional à 

quantidade de amostra presente, assim, atribui-se a queda no sinal 

a evaporação da água do sistema. Com a saída da fase contínua da 

emulsão, espera-se uma mudança estrutural no sistema, sendo essa 

a possível justificativa para a mudança no perfil dos picos com o 

tempo. Próximo dos estágios finais da secagem, as gotas da fase 

óleo da emulsão podem estar sofrendo coalescência, resultando em 

gotas maiores, alterando os tempos de relaxação dos hidrogênios e 

alterando os picos. 

 Analisando agora o sistema água em óleo, nota-se pela 

Figura 3 que não há alteração significativa no sistema com o decorrer da secagem, seja na intensidade 

do sinal apresentado ou pela distribuição de T2.  

 Como a fase contínua desse sistema é a fase óleo, as gotas de água presentes na emulsão ficam 

aprisionadas e, mesmo horas depois da aplicação nenhuma mudança é observada, indicando uma alta 

estabilidade neste sistema. 

Spin Coater 

Foi determinado para ambos os sistemas estudados (emulsão O/A e emulsão A/O) os parâmetros 

ideias de rpm e volume de amostra aplicada para que os filmes de protetor solar atingissem 

aproximadamente 2 mg/cm². Com a metodologia de preparo de filmes estabelecida, ela foi aplicada para 

a formação dos filmes utilizados nos testes de resistência a água seguido de análises por espectroscopia 

de infravermelho e nos testes de ângulo de contato. 

Testes de resistência a água e Espectroscopia de infravermelho 

 As Figura 4 e 5 apresentam o estado dos filmes antes e depois das submersões nos diferentes 

tipos de água. Realizando uma análise visual, é possível destacar o forte desgaste aparente do filme da 

amostra 1 quando submerso em água ultrapura (figura 4D), indicando um possível efeito de estabilização 

Figura 2. Distribuição de T2 durante o 

processo de secagem da amostra 1.  
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Figura 3. Distribuição de T2 durante o 

processo de secagem da amostra 2.  
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Figura 5. Filmes da amostra 2: A) sem submersão; B) pós 

submersão em água ultrapura; C) pós submersão em água 

de torneira; D) pós submersão em água do mar artificial. 

Figura 4. Filmes da amostra 1: A) sem submersão; B) pós 

submersão em água ultrapura; C) pós submersão em água 

de torneira; D) pós submersão em água do mar artificial. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

dos filmes da amostra 1 na presença de íons.  

 Após as submersões foram capturados espectros de infravermelho dos filmes (Figuras 6 e 7). 

Assim como na análise visual do estado dos filmes pós submersão, nota-se que há mudança significativa 

apenas nos espectros apenas para a amostra 1 quando submersa em água ultrapura, onde a sua 

absorbância foi quase nula em relação às demais submersões. Para a amostra 2 não foram observadas 

mudanças no perfil dos espectros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensiômetro 

 A Figura 8 apresenta os resultados da análise de ângulo de contato da amostra 1 com água 

ultrapura e água de torneira. Para ambas as situações se observa uma tendência de queda no ângulo 

de contato com o tempo, sem relação aparente entre o tipo de água utilizado, visto que os valores de 

ângulo apresentados são iguais considerando-se as barras de erro. 

 Já para o sistema água em óleo, nota-se pela Figura 9 que, quando exposto a água de torneira, 

a amostra apresenta valores de ângulo de contato mais elevados durante todo o experimento. Além 

disso, para ambos os tipos de água nota-se uma queda nos valores de ângulo de conato depois de 

aproximadamente 15 minutos. Uma possível justificativa para este comportamento é a migração de 

surfactantes presentes na formulação para a gota de água, diminuindo sua tensão interfacial com o filme, 

com esse processo sendo facilitado no sistema com ausência de íons (água ultrapura). 
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Figura 6. Espectros de infravermelho pós 

submersão da amostra 1. 
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Figura 7. Espectros de infravermelho pós 

submersão da amostra 2 
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Figura 8. Ângulo de contato da amostra 

2 em 15 segundos de análise. 
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Figura 9. Ângulo de contato da amostra 

2 em 30 minutos de análise. 
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Reologia 

As Figuras 11 e 12 apresentam os resultados dos ensaios 

reológicos de deformação em função da tensão de cisalhamento. 

Nas figuras foram explicitados os pontos em que há mudança na 

taxa de deformação das amostras, sendo 6.24 Pa para a amostra 1 

e 2.23 Pa para a amostra 2, a partir destes pontos as amostras 

passam a deslizar mais facilmente, sendo esta característica um 

ponto importante para formulações deste tipo, já que causam um 

impacto sensorial ao aplicar o produto na pele.  

Também é destacável a diferença na escala da deformação 

dos dois sistemas, a amostra óleo em água apresenta deformação 

máxima de 1% na escala de tensão de cisalhamento aplicada, 

enquanto a amostra água em óleo apresenta valores de até 90%.  

CONCLUSÕES: 
 Neste trabalho foi possível desenvolver e aplicar uma 

metodologia para avaliação de amostras de protetores solares 

analisando suas diferentes características, como secagem, 

resistência a água e reologia. Também foi possível notar as 

características diferentes que emulsões água em óleo e óleo em água apresentam.  

 O emprego do RMN de baixo campo para avalição da secagem das amostras se mostrou 

adequado, embora não hajam trabalhos na literatura que apliquem a técnica diretamente análise de 

protetores solares. 
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Figura 11. Ensaio de deformação em 

função da tensão para amostra 1. 
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Figura 12. Ensaio de deformação em 

função da tensão para amostra 2. 
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