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quando se quer aliar à resistência do filme depositado, o

brilho e a tenacidade características da cera de carnaúba.

Entretanto, um dos pr9blemas que tem surgido e que tem impe

dido a sua utilização mais ampla é a dificuldade de se obter

. '." . .", .no comerC10 produtos de boas caracter1st1cas para seu empre

go em cosméticos e constância de fornecimento adequado.

A possibilidade de se estudar derivados

da cera de carnaúba, dos quais se possa controlar as pro

priedades desejáveis em produtos cosméticos, e a uniformida-

de da qualidade do produto, poderá abrir novos mercados pa-

ra esta matéria prima. Convém assinalar aqui, que em virtu-

de das dificuldades mencionadas, tem~se procurado fazer a

substituição da cera de carnâúba por outros produtos, tanto

naturais, como é o caso de cera de retamo como de produtos

sintéticos.

1.2 FORMAÇÃO DE CERA DE CARNAOBA

As plantas que produzem a maior quanti-

dade de ceras sao as plantas de clima tropical. A cera de

carnaúba é produzida pela Copernicia cerifera Martius, nati

va da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

As ceras das plantas de regiões tropi-

cais contém normalmente uma proporção apreciável de hidrocar

bonetos na sua composição,
~

como e o caso da cera de cande-

lilla obtida da Euphorbia cerifera Alcocer, nativa do México

(qu~ é também utilizada como substituta da cera de

ba) •

-carnau-
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Em trabalhos preliminares no laboratório

de tecnologia de cosméticos da Faculdade de Ciências Farma-

cêuticas da Universidade de são Paulo, tivemos a oportuni-

dade de obter uma fração aparentemente insaponificável da

cera de carnaúba, por tratamento com NaOH-alcoólico (ca.

20%), 1 hora sob agitação constante. A fração assim obti

da, após resfriamento e separação da parte sólida, corres

pondeu aproximadamente a 45% da cera de carnaúba (cinza, a-

renosa) inicial. Esta parte "insaponificável" demonstrou,

em experiências preliminares, ao ser adicionada a determi

nadas formulações cosméticas, ser dotada de propriedades al

tamente desejáveis tais como: elevação do ponto de fusão;e~

durecimento dos cremes (dando a estes um carater tixotrópi-

co de grande valia em produtos cosméticos); espessamento

e aumento de tixotropia em loções com baixo teor de fase

oleosa interna; e quando utilizada em formulações destina-

da à proteção das mãos, ótimas características de repelên-
.. ..

Ola a agua.

Em virtude das propriedades de espessa -

mento, elev~ção de ponto do fusão e repelência a agua, se-

ria interessante estudar-se o aproveitamento desta fração

na estabilização de formas cosméticas emulsionadas, uma vez

que o seu uso para produtos com finalidades· humanas pode

ser justificado pela inclusão normal de cera de carnaúba

em produtos destinados aos lábios e mesmo área dos olhos,

que são, cosméticamente falando duas áreas mais críticas.
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1.~DADOS REL{~TIVOS À EXPORTAÇÃO DA CERA DE CARNAÚBA (2,3,4)

1.6.1 Total de exportação

Ano Total(kg) Preço Hédio Dólares Cruzeirospor kg

1974 8.705.197 2.985 25.203.164 163.846.759

1975 7.320.114 2.054 14.964.719 119.583.020

1976 9.222.906 1.898 17.509.407 179.345.339

1.6.2 Principais importadores

1.6.2.1 Em 1974 (2)

Países Tot<ll (kg) Dólares Cruzeiros

Alemanha Ocidental 777.346 2.102.334 13.544.621

Estados Unidos 3.t~15.108 10.833.950 70.532.705

México 653.520 1.686.435 10.633.617

Países Baixos 548.130 1.810.894 11.638.253

Reino Unido 534.252 1.617.580 10.652.276

1.6.2.2 Em 1975 (3)

Países Total (kg) Dólares Cruzeiros

Alemanha Ocidental 780.003 1.460.794 11.578.663

Estados Unidos 2.581.484 5.303.792 42.048.591

México 624.630 1.475.530 12.117.296

Países Baixos 421.870 846.393 6.789.404

Reino Unido 465.530 863.985 6.893.674











2. HATERIAIS E tlÉTODOS

2.1 EQUIPAMENTOS

- Agitador de hélice J.K. tipo RM 14.

- pH Metter Metrohn Herisau E-520.

- Estufa com te~peratura regulável.

- Placas cromatográficas 20x20.

~ Cuba cromatográfica para placa 20x20.

- Aparelho adaptado neste laboratório (9).

2.2 MATERIAIS

- Cera de carnaúba tipo arenosa I (primeira amos

tra) .

- Cera de carnaúba tipo arenosa II (segunda amos-

tra)

- Cera de carnauba tipo flor.

- Parafina sólida.

- "Carnol 11
•

- Agentes saponificantes: hidróxido de sódio, hi-

dróxido de potássio, borax e uréia.

- Emulsão padrão, óleo mineral, água, Tween 85*,

Span 80~·:.

- Fórmula do leite de beleza: óleo mineral, ácido

esteárico, trietanolamina, monoestearato de gli

cerila, lauril sulfato de sódio, lanolina, pre

servativo, água e "carnol 'I.

* Atlas Chem. Co.
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- Fórmula do creme para as mãos, ácid'O. esteárico,

borax~ hidróxido de potássio, glicerol, preserv~

tivo, água e "carnol".

- Cromatografia: óxido de alumínio ácido (adsorven

te para coluna) óxido de alumínio (adsorvente pa

ra placa). Eluentes: n heptano, ácido acético

glacial, propanol e éter.

2.3 FRACIONAMENTO SEQUENCIAL

Tarar e identificar bequers de. 200 ml

asslm como os papéis de filtros. Tomar cerca de 10 gramas

de cada amostra, colocar no papel de filtro e este sobre o

bequer. Deixar o conjunto em estufa por 20 a 24 horas.Sub

meter as amostras a diferentes temperaturas, variando esta,

no máximo, de 10 em 100C. Sendo interessante manter esta va

riação de temperatura
O

quando possível de 5 em 5 C. Subme-

tendo as amostras desde a temperatura de fusão até a tempe

ratura que não altere sua estrutura. Após ter deixado a a

mostra na estufa até completo equilíbrio (la a 12 horas) re-

tirar a amostra. Pesar o bequer com o filtrado obtido, o p~

pel de filtro com o resíduo. Calcular o rendimento. Subme-

ter o filtrado a temperaturas decrescentes para a -separaçao

das diferentes frações. Dos resíduos obtidos calcular o ren

dimento e proceder à cromatografia e identificação dos índi-

ces analíticos.
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2.4 DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES ANALÍTICOS

2.4.1 Índice de Iodo (12)

Pesar exatamente, de 800 mg a 1 grama de

gordura sólida. Transferir quantitativamente para um erlen

mayer com tampa esmerilhada, de 250 ml de capacidade, dissol

ver em 100 ml de clorofórmio R e adicionar 25 ml de iodeto

de bromo SR~ medidos cuidadosamente numa bureta. Tampar per

feitamente o frasco, e deixar a mistura em contacto por 30

minutos protegida contra a luz. Adicionar então na ordem

descrita, 30 ml de iodeto de potásso SR e 100 ml de água ti

tulando o iodo liberado com tiossulfato de sódio 0,1 N e a

gitando perfeitamente após cada adição de tiossulfato. Qua~

do a cor se tornar amarelo-pálido, adicionar 1 ml de goma

de amido I e continuar a titulação. com tiossulfato de sódio

0,1 N até desaparecimento da cor azul. Fazer ao mesmo tem

po, um ensalO em branco, titulando de acordo com as especi

ficações acima. A diferença entre o número de centímetros

cúbicos de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto no ensaio com o

óleo, multiplicado por 1,269 e dividido pelo peso em gramas

da tomada de ensaio, é o índice de iodo.

2.4.2 E.!:!

Colocar em um bequer de 100 ml, 2 gra

mas de cera com 50 ml de água destilada. Aquecer à ebulição

por 5 minutos sob agitaç~o, esfriar, filtrar e medir o pH

da água assim obtida.
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2.4.3 Índice de Acidez (13)

Aquecer cerca de 3 gramas,exatamente pe

sadas, em um frasco erlenmayer de 250 ml, com 25 ml de ál-

cool absoluto neutralizado SR, até fusão, agitando; juntar

0,5 ml de fenolftaleina SI G dosar, ainda quente, com hidró

xido de sódio alcoólico, 0,5 N SV atê coloração róseo perma

nente. O volume consumiào de hidróxido de sódio vezes 56,1

e o título do álcali dividido pela tomada de ensaio,

índice de acidez da cera.

2.4.4 Densidade (13)

-Fundir 2 cera a temperatura malS

~

e o

baixa

possível e fazê-la gotejar sobre uma placa de vidro fria;dei

xar os glóbulos assim obtidos ao ar e ã temperatura ambiente

durante 24 horas. Fazer uma mistura de 4 volumes de álcool

R e 6 volumes de água e deixá-la em repouso até voltar ã tem

peratura ambiente, umedecendo os glóbulos da cera acima ob-

tidos com água e deitando-os na mistura hidro-alcoólica com

uma pinça. Juntar então a esta mistura, gota a gota, álcool

ou água destilada até que os glóbulos de cera passem a flu

tuar na superfície do líquido, mantido este ã temperatura

de 250 C, determinando então a densidade da mistura, que re

presentará a densidade da cera.

2.4.5 índice de Saponificação (12)

Colocur de 1,5 a 2,0 gramas da amostra,

exatamente pesadas, num frasco de 200 a 250 ml de capacidade,

e dicionar exatamente 25 ml de hidróxido de potássio alcoó-
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lico 0,5 N. Adaptar no gargalo do frasco, por melO de uma
-

rolha perfurada, um condensador constituído de um tubo de vi

dro de 70 a 80 mm de diâmetro e aquecer o frasco em banho

marla por 30 minutos, agitando o conteúdo por rotação fre

quente. Adicionar então 1 ml de fenolftaleina I e titular o

excesso de hidróxido de potássio com ácido clorídrico O,5N.

Fazer ao mesmo tempo um ensaio em branco, usando exatamente

a mesma quantidade de hidróxido de potássio alcoólico. A di-

ferença entre - de centímetros cúbicos de ácido clorío numero

drico gastos no ensaio do branco e aquele gasto no ensaio

com cera, multiplicado por 28.05 e dividido pelo peso em gr~

da tomada de - índice de saponificação.mas ensalo, e o

2.4.6 Ponto de fusão (14)

Fundir a cera em um bequer pequeno, colo

~
car um capilar no bequer, deixar a cera fundida penetrar

no capilar e esfriar. Prender o capilar junto a um termôme

tro, de modo que a cera do capilar fique na altura do bul

bo do termômetro. Preparar um banho de óleo, colocar neste

um agitador magnético e introduzir o termômetro com o capi-
~

lar no centro do bequer, aquecendo o óleo vagarosamente e

verificar o ponto de fusão da cera.

2.5 CROMATOGRAFIA (21)

2.5.1 Em coluna

Adsorvente óxido de alumínio ácido grau

l~ 75 gramas impregnado com o solvente de menor polaridade,

em excesso, para evitar formação de bolha de ar. Eluentes
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Os agentes saponificantes serão: hidróxi

do de potássio, hidróxido de sódio, borax e uréia (18).·

Planejamento Geral das Experiências de Saponificação

Agente Saponificante

Tempo
(h)

Nível A

t= 85 t= 70

Nível B

t= 70 t= 85

1

2

(1)

(5)

( 2 )

(6)

(3)

(7)

(4)

(8)

( ) números que identificam as experiências
t = temperatura oCo

Agente Saponificante Nível
A(% ) B(%)

NaOH 5 2

KOH 7 3

Borax 35 15

Uréia la 5

Assim para o hidróxido de sódio, teremos:

. Exp.n9 Cone. NaOH( Os) Temperatura (oC) Tempo (h)

1 5 85 1

2 5 70 1

3 2 70 1

4 2 85 1
5 5 85 2

6 5 70 2

7 2 70 2

8 2 85 2
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O mesmo critério será utilizado para os

diferentes agentes saponificantes.

2.6.1 Ensaio preliminar de saponificação

Com a finalidade de otimizar os teores de

agente saponificante, procedeu-se a ensaios preliminares de

saponificação baseados na técnica de índice de saponificação

proposta anteriormente, usando álcool isento de aldeído. Os

teores utilizados de agente saponificante foram: o hidróxido

de sódio - 15, 25 e 30%, para o hidróxido de potássio - 3,7,

10, 20, 30 e 40% e para a uréia - 5, 10, 15, 20 e 25%.

2.6.2 Condições de saponificação

As quantidades de agente saponificante fo

ram baseadas nos ensaios preliminares das ceras e verifica-

çao dos pontos de fusão. Foram usados dois níveis de agente

saponificante. Com esses -teores de agente saponificante sub

meteu-se as ceras à temperaturas e tempos diferentes, confor

me esquema abaixo.

Tempo
(h)

Nível A

Temperatura (oC)

Nível B
Temperatura (oC)

1

2

70

(1)

( 5)

80

(2)

(6)

70

(3 )

(7)

80

(4)

(8 )

( ) -numeros que identificam as experiências
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A cera arenosa foi acrescida de 57% de

parafina e a cera flor de 45% para favorecer a separação do

insaponificado.

2.7 OBTENÇÃO DO INSAPONIFICADO

Adicionar água fervendo à cera de carnaú

ba fundida. Agitar e resfriar. Deixar em repouso por uma

noite. Desprezar a fração aquosa. Fundir novamente 200 gr~

mas de cera e acrescentar a seguir 50 gramas de hidróxido

de sódio em solução alcoólica. Agitar, aquecendo em refluxo

por 2 horas, a uma temperatura de aproximadamente 8S
oC. Dei

xar em repouso por uma noite. Acrescentar 600 ml de água e

deixar esfriar.

da.

Separar a camada superior -nao saponifica-

2.7.1 Modificação sugerida para a obtenção do

insaponificado na fase de purificação

.~
fundir a cera em um ~~. Após fusão

completa, que geralmente atinge uma temperatura superior a

100oC, permitindo durante este tempo a eliminação do ar in-

o o - ocorporado, adlClonar agu~ quente 80-100 C, homogeneizar e

deixar em repouso por 12 horas.
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2.8 SEPARAÇÃO DO INSAPONIFICADO

2.8.1 Utilização do cloreto de sódio na tentativa de

separar o insaponificado

Acertar pH 7-8 com HCl/álcool (10%), e

-deixar em repouso para verificar se ocorre separaçao do in-

saponificado. Caso não separe, dividir a amostra em 10 pa~

tes e acrescentar cloreto de sódio nas seguintes temperatu -

ras:

Amostra n9 Temperatura (oC) Cloreto de sódio (g)

1 ambiente zero

2 0-5 zero

3 80-100 zero

4 ambiente 5

5 0-5 5

6 80-100 5

7 ambiente 20

8 0-5 20

9 80-100 20

2.8.2 Variação do pH no insaponificado

Das ceras previamente saponificadas,con

forme técnica descrita, pesar cinco porções de 30 gramas de

cada amostra. Acertar o pH para 3, 4, 5, 6 e 7 com ácido

clorídrico 0,5 N. Fundir (cinco minutos à ebulição), deixar

esfriar e separar a parte sólida. Secar e pesar.

o rendimento. Separar cada amostra em três partes

Anotar

iguais.



Fundir, acrescentar hidróxido de sódio 0,5 N até pH
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entre

7-8, 8-9 e 9-10. Anotar a quantidade de ácido clorídrico e

hidróxido de sódio gastos. Deixar em repouso para observar

a estabilidade.

2.8.3 Adição de parafina e álcool cetílico

Fundir a cera juntamente com a parafina

ou álcool cetílico e agitar a mistura com agitador de hélice

durante aproximadamente 30 minutos a fim de que haja perfei

ta homogeneização da parafina ou álcool cetílico com as ce

ras, antes de submetê-las ã saponificação.

2.9 SEPARAÇÃO DA PARAFI~U~ (19)

Pesar cerca de 10 gramas da mistura (ce

ra com parafina). Adicionar 100 ml de éter de petróleo P.F.

Colocar em banho-maria a refluxo por 10 minutos. Re-

tirar, deixar esfriar a temperatura ambiente e filtrar obten

do-se o resíduo 1. Fazer filtrações suçessivas ã temperatu-

ra ambiente até obter um filtrado isento de componentes so

lúveis da cera. Do filtrado, recuperar o solvente, obter o

resíduo 2, secar e pesar. Dividir o resíduo 2 em duas par-

tes e determinar o seu ponto de fusão. Na outra proceder
~

a

saponificação com hidróxido de sódio a 10% (solução alcoóli

ca) em banho-maria durante 30 minutos, obtém-se o resíduo 3.

Tornar o resíduo 3 saponificado, extpair com éter de petróleo

e filtrar. Evaporar o filtrado e secar, obtendo-se um resí-

duo branco (resíduo 4). Determinar o ponto de fusão.
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TABELA 7

Comparação do Branco~ "Carnol ll e Fração 1 no sistema

emulsionado proposto

EHL Branco "Carnol" Fração 1

S lS O O

6 la o o

7 18 O o

8 1 o o

9 o o o

la o o o

11 21 6 1

3.4 Saponificou-se 400 gramas de cera a-

renosa 11 conforme técnica anteriormente descrita, isto
...
e,

utilizando-se água à quente e agitação. Verificou-se que

nao houve separação da cera na parte superior, formando-se

uma massa homogênea que absorveu toda água. Através de repe

tições sucessivas desta técnica, verificou-se que quanto maior

a agitação do sistema maior era a incorporação de água pela

cera. Submeteu-se a cera arenosa I (primeira amostra) ao mes

mo tratamento (maior agitação) verificando-se igual filia
...
a

água. A cera de carnaúb2 arenosa 11 (segunda amostra) apre-

sentou em relação à arenosa I uma maior fi1ia pela água. A

cera tipo flor, mesmo com agitação excessiva, não incorporou

água. Outro fator importante foi o modo de adição da
...
agua
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a cera. Adicionando-se a cera fundida agua em ebulição hâ

maior facilidade de incorporação de água pela cera.140 casodese

juntar agua a cera, aquecendo-'se as duas ate total fusão da

Ultima e com menor agitação, haverá menor absorção de água

pela cera. Apôs a purificação previa da cera arenosa II,pro

cedeu•se à. saponificação, não se obtendo o insaponificado se

parado mas sim uma pasta homogênea e amarelada.

3.5 Procedeu-se então ã caracterização

dos índices analíticos das duas amostras de cera conforme

Tabela 8.

Constatada a diferença entre os índices

analíticos das duas amostras de cera arenosa, foram tenta-

dos vários processos para a separação do insaponificado ob

tido com a cera arenosa II.

3.6 Tentpu-se a separação do insaponifi

cado adicionando-se de 15 a 20% de cloreto de s6dio às 	 se-

guintes temperaturas: ambiente, 0-5°C e 80-100°C.

Não havendo separação do insaponificado,

procedeu-se da seguinte maneira: adicionou-se de 5 a 30 gra-

mas a mais de cloreto de sadio e 100 ml de água. Aqueceu-se

a ebulição por aproximadamente 3 minutos e deixou-se as amos

tras expostas as temperaturas indicadas na Tabela 9.

Separou-se água em todos os bequers. 	 Na

parte superior destes, em alguns casos, formou-se uma massa.

Em outros, pequenas partículas se aglomeraram na superfície.
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Não se conseguiu, portanto separação do insaponificado com

características semelhantes ao "carnol".

As Tabelas 10, 11, 12 e 13 mostram dados

relativos 'à separação de parafina das ceras em estudo.

TABELA 8

índices analíticos das diferentes amostras de cera

arenosa

•

Tndice
	

Amostra I	 Amostra

Saponificação	 17,06	 80,67

Acidez	 1,99	 18,33

Iodo	 4,23	 15,23

Densidade	 0,959	 0,974

Ponto de fusão	 80°C	 84 oC

* Média de três experiencias.

TABELA 9

Peso de cloreto de s6dio adicionado ao saponificado total

Experiencia n9
	

NaC1 (g)	 Amostra de cera

	

1	 2	 flor

	

2	 2	 arenosa

	

3	 5	 flor

	

4	 5	 arenosa

	

5	 10	 flor

	

6	 10	 arenosa

	

7	 15	 flor

	

8	 15	 arenosa

	

9	 20	 arenosa

	

10	 25	 flor

	

11	 30	 arenosa



TABELA 10

37

Separação da parafina

Amostra
T.E. R-1 R-2 T.E.p/Sapon. R-3 R-4

cera tipo (g) (g) (g) (g) (g) (g)

Arenosa I 10 5,9* 4,1 0,1299 1,5508 0,0776

Arenosa I 10 9,8 0,3 0,0642 1,5425 0,0052

Flor 10 8,8 0,8 0,0921 1,4206 0,0340

"Carnol" 10 4,1 ;5,4 0,1031 1,4717 0,0506

Parafina 10 0,9 9 ,5 0,2014 1,8150 0,0891

* Media de três experiências 	 T.E. = Tomada de ensaio

R = Resíduo

T.E. p/Sapon. = Tomada de ensaio para saponificação

TABELA 11

Porcentagem de amostra extraída com éter de petróleo

antes da saponificação

Amostra % de fração solúvel em

éter de petrgleo

Arenosa I 41

Arenosa II 3

Flor 8

"Carnol" 64

Parafina 95



TABELA 12

Porcentagem da amostra extraída com éter de petróleo

após saponificação

Amostra	 Porcentagem

Arenosa I	 59,8

Arenosa II	 80,9

Flor	 41,6

"Carnol"	 45,2

Parafina	 49,1

TABELA 13

Ponto de fusão °C dos resíduos

Amostra
	

R-1	 R-2	 R-3

Arenosa I	 75*	 58	 56

Arenosa II	 84	 64	 5G

Flor	 81	 57	 56

"Carnol"	 69	 55	 57

Parafina	 -	 49	 49

R= Resíduo. O número à direita identifi-
ca o tipo de resíduo conforme descri-
to em MATERIAIS E MÉTODOS.

*= Media de três experiências.
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Através das Tabelas anteriores,

cou-se ser a porcentagem de material insaponificado

.
responsavels pela separação do insaponificado. Como

39

verifi-

um dos

na cera,

encontramos tanto parafina como álcoois graxos superiores co-

mo componentes do insaponificado. Estes foram adicionados as

ceras em estudos a fim de correlacionar os insaponificados ob

tidos com o "carnol" como nos mostra a Tabela 14.

Fez-se tentativas com variação de pH 	 do

saponificado a fim de separar o insaponificado (Tabela 15).

Após acertar o pH adicionou-se agua ate o peso total de 	 50

gramas. Obteve-se os seguintes resultados para:

1. Cera Flor 

pH inicial 3 acertou-se para:

pH 7-8 houve aglomeração de pequenas parti-

cuias na parte superior, aspecto lei

toso e estável.

pH 8-9 aspecto leitoso e estável.

pH 9-10 aspecto leitoso, aparentemente mais

viscoso que o anterior.

pH inicial 4 acertou-se para:

pH 7-8 liquido branco e estável.

pH 8-9 liquido branco mais escuro que em pH

8-9 e instável.

pH 9-10 liquido branco, mais escuro que em

pH 8-9 e instável.
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Saponificação da cera arenosa e flor, adicionadas de

porcentagens variadas de parafina e álcool cetilico

Exp.n9 T.E. %A II %F %P %AC %Ins. P.F. Obs.n9

1 100 62 - 38 - 120 65 1

2 100 62 - - 38 - 60 2

3 100 .- 67 33 - 104 63 3

4 100 - 67 - 33 165 63 4

5 35 14 - 86 - 83 53 5

6 40 - 20 80 - 89 63 6

7 40 45 - 55 - 102 62 7

8 40 - 45 55 - 55 58 8

9 100 - 20 80 80 57 9

10 100 - 15 85 - 80 54 10

11 100 - 10 90 - 100 - 11

12 100 - 5 95 - 98 54 12

13 100 20 - 80 - 82 53 13

14 100 15 - 85 - 80 53 14

15 100 10 90 - 85 54 15

16 100 5 - 95 - 85 53 16

T.E.= Tomada de ensaio 	 AII= Cera arenosa amostra II
F = Cera flor	 P = Parafina
Ac = Ãlcool cetilico 	 Inst.= p.isaponificado
P.F. = Ponto de fusão do insaponificado C.
Obs. n9 = Observação número:

Sólido marrom claro, pouco resistente em relação ao "carnol"
anterior.
Não separou fração alguma.
Sglido amarelo claro, quebradiço.
Idem ao anterior.
Sólido marrom claro, consistencia semelhante ao ficarnol".
Sglido amarelo claro, consistencia semelhante ao "carnol".
Sólido amarelo claro, menos consistente que o "carnol".
Sglido amarelo esbranquiçado, consistencia semelhante ao
"carnol".
Sglido branco, consistencia semelhante à parafina.
Sglido branco, ligeiramente amarelado, consistencia 	 seme
lhante ã parafina.
Sólido branco, consistencia semelhante à parafina.
Sólido branco, ligeiramente amarelado, consistencia seme-
lhante a parafina.
Idem ao anterior.
Sólido branco, consistencia semelhante à parafina.

16. Idem ao anterior.
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TABELA 15

Separação de insaponificado por variação de pH

CERA FLOR	 CERA ARENOSA
pH

ml HC1	 Rendimento	 ml HC1	 Rendimento

adicionado	 (g)	 adicionado	 (g)

3	 77	 5,4	 78	 2,6

4	 75	 2,0	 73	 (4)

5
	

71	 (1)	 70	 (5)

6
	

67	 (2)	 66	 (6)

7
	

60	 (3)	 56	 (7)

= pequenos grãnulos, dispersos em água, liquido,estável.

= aspecto homogéneo, liquido, pouco viscoso, estável.

= aspecto mais homogêneo e mais viscoso em relação ao an
terior, estável.

= pequenos grãnulos, homogéneo, disperso em água, está-
vel.

= aspecto pouco homogéneo, estável.

= aspecto pouco granuloso, homogêneo, estável.

-
(7) = pequenos grãnulos, estável e mais viscoso em relação

a 4,5 e 6.
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pH inicial 6 acertou-se para:

pH 7-8 liquido cor bege, estável.

pH 8-9 liquido cor bege, mais escuro que em

pH 7-8 e estável.

pH 9-10 liquido cor bege, mais escuro que

em pH 8-9 e estável.

pH inicial 7 acertou-se para:

pH 7-8 liquido cor bege, estável.

pH 8-9 liquido cor bege, mais escuro e mais

viscoso que em pH 7-8 e estável.

pH 9.10 liquido cor bege, mais escuro	 e

mais viscoso que em pH 8-9, estável.

2. Cera Arenosa 

pH inicial 3 acertou-se para:

pH 7-8 liquido cor bege, estável.

pH 8-9 liquido cor bege, mais escuro e mais

viscoso que em pH 7-8 e estável,

pH 9-10 liquido cor bege, mais escuro e mais

viscoso que em pH 8-9 e estável.

pH inicial 4 acertou-se para:

pH 7-8 liquido marrom claro, estável.

pH 8-9 idem ao anterior porem mais escuro,

viscoso e estável.
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pH inicial 5 acertou-se parai

pH 7-8 idem ao anterior porem mais escuro.

pH 8-9 idem ao anterior porem mais escuro.

pH 9-10 idem ao anterior porem mais escuro.

pH inicial 6 acertou-se para:

pH 7-8 liquido marrom claro, pouco estável.

pH 8-9 idem ao anterior.

pH 9-10 idem ao anterior,

e) pH inicial 7 acertou-se para:

pH 7-8 liquido marrom claro, pouco está-

vel, com deposição de sOlido no fun

do do bequer.

pH 8-9 idem ao anterior.

pH 9-10 idem ao anterior.

A fim de se caracterizar a porcentagem de

parafina que deve ser adicionada às ceras flor e arenosa, pa

ra facilitar a separação do insaponificado e verificar qual

deles apresenta-se mais semelhante ao "carnol", apresentamos

estes dados nas Tabelas 16 e 17.

A cera flor, adicionada de 20 e 30% de pa

rafina, não apresentou separação do material insaponificado ,

assim como a cera arenosa adicionada de 55% de parafina.
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TABELA 16

índices analíticos dos insaponificados de cera de carnaúba

com porcentagens variáveis de parafina

amos
tra

%para
fina PH

PF IA II IS
Densi-
dade

Rendi
mento

Rf

F 40 6,9 63 O 3,71 0 0,932 52,0 0,2-0,35-0,9

F 45 7,1 70 O 4,80 O 0,935 56,0 0,2-0,35-0,9

F 50 7,6 68 O 3,75 O 0,933 41,0 0,3-0,58-0,96

F 55 7,2 66 O 2,91 O 0,928 32,0 0,2-0,35-0,9

F 60 7,3 62 O 4,97 O 0,932 56,8 0,3-0,58-0,96

F 70 7,4 60 O 3,23 O 0,928 64,5 0,3-0,58-0,96

F 80 7,4 61 O 1,72 O 0,947 78,5 0,3-0,58-0,96

F 85 7,2 61 O 1,45 O 0,922 81,5 0,3-0,60-0,98

F 90 6,9 59 O 1,13 O 0,928 86,5 0,32-0,6-0,98

A 50 - - - - - -

A 55 6,9 73 O 2,57 O 0,946 29,0 0,2-0,35-0,9

A 60 6,9 61 O 2,41 O 0,932 45,5 0,42-0,69-0,98

A 70 7,0 65 O 1,65 O 0,928 56,0 0,38-0,65-0,96

A 80 7,6 61 O 1,74 O 0,925 73,5 0,45-0,7-0,98

A 85 6,8 61 O 1,30 O 0,917 67,0 0,33-0,63-0,95

A 90 7,1 60 O 1,36 O 0,915 87,5 0,33-0,63-0,95

A 5,6 83 14 13,45 79,5 0,971 0,1-0,2-0,45-
0,68-0,7-0,8-
0,9-0,98

F - 5,9 80 12 11,83 61,5 0,977 0,1-0,2-0,3-
0,6-0,8-0,98

C 6,7 64 0 2,26 O 0,951 0,2-0,33-0,6-
0,98

P - 5,9 59 O 0,52 O 0,951 0,98

PS 6,7 58 O 0,48 O 0,925 98,5 0,98

Tomada de ensaio= 100gramas(total). PF.= ponto de fusão

IA= índice de acidez. 	 II= índice de iodo.

IS= Índice de saponificação.	 A= Cera arenosa remessa II

F= Cera flor.	 C= "Carnol"	 P= Parafina. PS= parafina saponi-
ficada

A porcentagem de NaOH variou conforme a quantidade de cera usa

da segundo a tê-en joa já indicada.
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Descrição dos insaponificados	 indica-

dos na Tabela 16.

Sendo:

F = Insaponificado obtido a partir da cera flor.

A = Insaponificado obtido a partir da cera arenosa II.

O numero a direita da letra significa

a porcentagem de parafina adicionada.

F 40 = Cor amarelo esbranquiçado, consistência semelhan

te ao "carnol".

F 45 = Cor bege, consistência cerosa.

F 50, F 60 e F 70 = Cor amarelo claro,	 consistência

semelhante ao "carnol".

F 80 = Cor branca amarelada, consistência semelhante a

parafina.

F 90 = Cor branca ligeiramente amarelada, consistência

semelhante à parafina.

A 55 = Cor marrom claro, consistência semelhante ao "car

nol".

A 60 = Cor marrom claro, consistência 	 semelhante	 ao

carnol".

A 70 = Cor amarelo claro, consistência semelhante ao

" carnal".

A 70 = Cor bege, consistência semelhante ao "carnol".

A 85 e A 90 - Cor branca ligeiramente amarelada, consis

tência semelhante à parafina.



46

PS = Parafina saponificada, cor amarelo claro, consis-

tencia semelhante ã. parafina.

Pela Tabela 16 verificou-se que a ce-

ra flor, adicionada de 45% de parafina e a cera arenosa, a-

crescida de 55%, foram as que apresentaram índice de iodo

e ponto de fusão mais altos, indicando que estas 	 amostras

apresentam maior quantidade de material extraído da cera ori

ginal.

A cera arenosa com 55% de parafina es-

ta no limite de separaçao do insaponificado. Para maior se-

gurança no processo utilizou-se, em um sistema emulsionado pa

drão, cera arenosa adicionada de 57% de parafina.

Após saponificação pela técnica ja des

crita e com níveis de agente saponificante (Tabela 18), obte

ve-se os rendimentos que constam da Tabela 19.

3.7 Usou-se 3% dos insaponificados

obtidos, em sistema emulsionado. As experiências foram fei-

tas em triplicata (Tabelas 20 e 21), para se verificar a es-

tabilização do sistema. Na Tabela 22 encontram-se os resul-

tados obtidos de emulsões não adicionadas de material insapo

nificado das ceras em estudo, em relação ã instabilidade do

sistema.



TABELA 17

Variação da quantidade de insaponificado em função da

porcentagem de parafina (insaponificado/% parafina)

% P	 Insaponificado/% de parafina

AII

50

60

70

80

85

90

100

-

92

80

93

79

98

-

82

95

93

99

96

97

-

-

99

AII = cera arenosa amostra II

P = Parafina

F = Cera flor

47
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TABELA 18

Quantidade de saponificante usado

Amostra	 I.S.	 Agente Saponificante

(10,0g)	 (mg/g)	 NaOH	 KOH	 Borax	 Uréia

Cera flor	 78	 54	 78	 223	 42

Cera arenosa II	 80	 55	 80	 229	 43

I.S. = Índice de saponificação médio

TABELA 19

Rendimento dos Insaponificados

Cera Parafina	 Tomada de ensaio(g) Rendimento (%)
(%)

Flor	 45	 200	 59

Flor	 45	 300	 26

Flor	 45	 300	 40

Arenosa	 57	 300	 33

Arenosa	 57	 600	 42
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TABELA 20

Emulsões adicionadas de F 45 como agente estabilizante

EHL

Experfencias	 n9

Média1	 2	 3

lA	 1B	 1C	 2A	 2B	 2C	 3A	 3B 3C

5 05	 0	 0	 0	 0	 0	 O	 0 0 0

6 O	 O	 O	 10	 5	 4	 O	 O O 2,1

7 2	 2	 2	 7	 7	 8	 18	 18 18 8,3

8 O	 O	 O	 0	 O	 0	 O	 O 0 0

9
*	 it*	 *	 *	 *	 *

0,5	 0,5	 0,5	 14	 12	 8	 20	 20
*

20
* ,t

10,6
**	 *	 ic * *

10 O	 O	 O	 1	 2 1	5	 5 ç,
*

2,1

11
* *	.,.	 *	 *	 5';

13	 13	 13	 6	 2	 3	 7	 5
.,.

6
.... *

7,6

F45= Cera flor adicionada de 45% de parafina.
§	 = Volume de água separado em ml.
* = Separação intermediária.

TABELA 21

Emulsões adicionadas de cera arenosa contendo 57% de parafina

como agente estabilizante

Experincias	 n9 EHL	 Media1	 2	 3

lA	 1B	 1C	 2A 2B	 2C	 3A	 3B	 3C

o s	 o	 o	 O	 O	 o	 o	 o

	

6	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 0	 O

	

7	 O	 O	 O	 12 20	 18	 O	 0
*	 *

	8	 O	 O	 O	 20 20	 17	 3	 3
*	 *	 *

	9	 15	 13	 14	 0,5	 00000
*	 *	 *	 *	 *	 sk

	10	 5	 5	 5	 20 17	 17	 18	 18
*

	11	 5	 5	 5	 5 13	 4	 23	 24

§ Volume de água separado em ml
* Separação intermediária

O

O

12

24

o o

O

3,5

3't

4,7

11,3

12,0



TABELA 22

Emulsões não adicionadas de agente estabilizante

Experiências n9
EHL 	  Media

1 2 3 4 5

lA 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C	 4A 4B 4C 5A 5B 5C

5 24 24 24 28 27 27 25 24 25	 30	 29	 29 25 24 24 24,2

6 18 18 18 30 30 30 24 25 25	 24	 25	 25 25 24 24 22,6

7 7 7 7 7 7 7 3 3 3	 7	 7	 7 9 7 7 6,3

8 0 0 0 3 3 3 0 0 0	 3	 2	 2 0 0 0 1,1

9 000 000 01 0,5000 0,5 0,5 0 0,2

* * * * * * * * * * * *
10 5 5 5 10 10 10 11 13 12	 o	 O	 O 12 13 11 7,8

* *
11 30 30 30 26 26 26 30 30 30	 19	 20	 20 15 14 15 24,1

§ = Volume de água separado em ml.

* = Separação intermediária.

50



51

3.8 Análise de Variância. Os resulta-

dos apresentados nas Tabelas 20, 21 e 22 foram submetidos

ã analise de variar-leia. Foi Asado . o método proposto por

BROOKS et al. (7). A Figura 2 apresenta exemplo típico do

tratamento dos dados segundo o método utilizado, onde:

n = numero de observações por grupo (A, B e C)

k = número de grupos (1,2 e 3)

T = total para cada grupo

G = total geral

G 2
/kn (FC) =, fator de correção

Ex2 - FC = soma total de grupos

1/nET 2 - FC = soma dos quadrados entre grupos

5-6 = erro da soma dos quadrados pela substitui-

ção

na 2 = 1/k-1(1/nET 2 -FC) = quadrado médio entre gru

pos

a
2
 = 1/k(n-1) (Ex2 - 1/nET 2 ) = quadrado do	 erro

médio

Os resultados mais significativos obti-

dos destes dados constam da Tabela 24 e to Grã:fico 1.

Na Tabela 25, para fins	 comparativos

com a anterior, temos dados relativos do "carnol" e 	 bran-

co e o Grãfico II referente 'à. Tabela 25.
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FIGURA 2

Matriz usada para determinação de signifieãncia de

variabilidade
Amostra =

1	 2	 Total

A

B

C

Total

F C - 
	G 

K

Ex 2
 = F C =

1 2-ET - F C =
n

= 2

n = 3

G =

T =

Fonte de	 Grau de	 Soma de	 Quadrado

Variação	 liberdade	 quadrados	 Médio

1
Grupo	 K= 1	

1-ET 2 - F C	 -171-ET
2
 -F C/K-1

Erro expe

rimental
K (n-1) Ex 2 =El ET 2	Ex2 1=	 2 /K(n-1)

lET
2
 = FC/K-1

F =	
2 	 ')

Ex -ET'/K(n-1)



53

TABELA 23

Média dos resultados mais significativos apresentados no

item anterior

EHL F 45 A 57 Branco

5 0* 0* 25,9
§

6 O O 24,4

7 4,7 O 6,3

8 O 1,5 1,1

9 15,7 O 0,2

10 0,7 16,0 7,8

11 4,8 15,5 24,1

* = Volume de agua separado em ml, media de 2 experi-
ências.

§ = Volume de água separado em ml, media de cinco
experiências.

F 45 = Cera flor adicionada de 45% de parafina.

A 57 = Cera arenosa II adicionada de 57% de parafina.
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TABELA 24

Resultados obtidos para o " carnal" e o branco em

experiencias anteriores

EHL	 "Carnol"	 Branco

	

5	 0	 20

	

6	 O	 24

	

7	 4	 14

	

8	 O	 15

	

9	 O	 2

	

10	 O	 10

	

11	 10	 24
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3.9 Procedeu-se ‘'a. otimização do agente

saponificante a ser utilizado. Os níveis inicialmente pro-

postos foram baseados nos índices de saponificação das ce-

ras em estudo, sendo o nível menor baseado em um índice de

saponificação e o maior o dobro da quantidade acima. A cor

relação destes índices com os diferentes agentes saponifi-

cantes são apresentados na Tabela 18.

Através da saponificação conforme indi-

cado na Tabela 18, obteve-se os seguintes aspectos para os

insaponificados:

1. rara a cera arenosa II 

Com uréia - Formou-se um liquido

-
viscoso de cor esverdeada e um precipitado preto também es

verdeado, massa s6lida cerosa, cujo rendimento foi de 10,0

gramas.

Com borax - Formou-se um liquido

bege pouco mais viscoso que o formado pela ureia e 	 um

precipitado marrom escuro de aspecto arenoso, cujo rendimen

to foi de 13,0 gramas.

Com hidróxido de potássio	 For-

mou-se uma massa homogênea de cor bege escuro e mais consis

tente que a obtida com hidróxido de sadio.

Com hidróxido de sódio - Formou-

se uma massa homogênea ; cor bege claro e de consistência

bastante macia.
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2, Para a cera flor 

Com ureia - Formou-se um liquido

esbranquiçado e viscoso e um precipitado também esbranqui-

çado, cujo rendimento foi de 12 gramas.

Com borax - Formou-se um liquido

viscoso de cor rosa, com boa quantidade solido em 	 pequenos

grãos e uma parte sólida de cor rosa que ficou depositada no

fundo do bequer, cujo rendimento foi de 5,0 gramas.

-
c) Com hidróxido de potássio	 e só-

dio. Apresentaram após saponifi-

cação uma massa homogênea, mais clara que a obtida pela ce-

ra arenosa, mas com as mesmas características da obtida 	 na

arenosa.

Padronizamos usar a cera flor acrescida

de 45% de parafina e a arenosa com 57%; estes mesmos teo-

res serão mantidos padrões para a otimização dos 	 agentes

saponificantes.

Inicialmente saponificou-se as ceras	 em

estudo com borax nos níveis descritos e baseados nos índi-

ces de saponificação das ceras em estudo; estes resultados

estão apresentados na Tabela 25.
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Os resultados do ponto de fusão da Ta

bela 25 se mostraram próximos ao da cera integra.	 Como o

insaponificado obtido não apresentou semelhança alguma com

o anteriormente obtido com outros agentes saponificantes,

verificou serem estes níveis estabelecidos não 	 convenien-

tes. Consequentemente os níveis para os outros 	 agentes

-
saponificantes serão estabelecidos por ensaios prévios co

mo mostram as Tabelas 26 e 27.

TABELA 26

Análise previa da saponificação com hidróxido de potássio

% KOH P.F. (°C)

3 71-74 71-74

7 72-75 72-73

10 70 69

20 69 69

30 72 73

40 71 68

P.F. = ponto de fusão
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TABELA 27

Porcentagem de ureia usada e ponto de fusão oC do insaponifi-

cado obtido com cera de carnaúba arenosa sendo a tomada de

ensaio de 100 gramas

% uréia Ponto de fusão (°C) 	 Rendimento (g)

	

O	 78	 79	 80

	

5	 79	 79	 81	 9,2

	

10	 79	 79	 80	 9,0

	

15	 80	 80	 80	 9,6

	

20	 79	 79	 79	 9,5

	

25	 79	 80	 80	 9,5

A Tabela 28 apresenta dados obtidos pelo

ensaio previa com ureia.

Com os resultados obtidos verificou-se u-

ma similaridade dos pontos de fusão, da amostra original e

dos insaponificados, mostrando que não ocorrera 	 saponifica-

ção. Para nos certificarmos desta conclusão fez-se novamen-

te o mesmo ensaio e sujeitou-se novamente o insaponificado an

terior obtido do tratamento com 25% de ureia 25 (2x) 7i nova

saponificação. (Tabela 29).
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TABELA 28

Porcentagem de ureia usada e ponto de fusão do

insaponificado obtido com a cera arenosa

T.E.(g) % ureia Ponto de fusão (°C) Rendimento(g)

10 5 80 80 80 8,0

10 10 79 80 80 8,5

10 15 30 81 80 7,5

10 20 80 80 80 8,5

10 25 79 80 81 8,5

8 25(2x) 81 81 81 6,0

T.E. = Tomada de ensaio

TABELA 29

Ponto de fusão das ceras acrescidas de parafina usadas

para a saponificação e ceras originais

Cera	 % Parafina Ponto de fusão (°C)

Arenosa

Flor

Arenosa

Flor

"Carnol"

Parafina

57

45

80

78

83

80

64 (1)

59 (1)

79

78

84

80

80

78

84

80

(1) Dados obtidos em trabalhos anteriores.
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As características dos insapon;ficados,

., .. . .. . .. .
obtidos nos n1ve1S estabelec1dos pela ana11se prev1a com

os outros agentes saponificantes propostos, constam das Ta-

belas 30 e 31.

3.10 A fim de se testar o produto em

sistemas cosméticos emulsionados, propos-se a utilização des

te em emulsão fluída leite de beleza e emulsão sólida cre-

me para as maos.

Os produtos adicionados de "carnol" fo

ram testados por um painel com aproximadamente trinta pes

soas. Forneceu-se a cada componente seis amostras de acor

do com programaçao individual previamente estabelecida.

Os dados sobre os componentes do pai

nel e a distrib.ição das amostras em teste e padrão constam

das Tabelas 32 e 33.

o teste aplicado foi do tipo cego, onde

os componentes do painel não tinham conhecimento de quantas

amostras estavam sendo testadas e se havia ou não repeti

ção das amostras. Para evitar comparação entre as amostras

entregues só se entregava uma amostra nova após o recolhi

mento do restante da anterior juntamente com o questionário

preenchido.

O questionário a ser oferecido ao pai

nel foi proposto através do próprio painel. Inicialmente o

fereceu-se uma das amostras e pediu~'se que os componentes

a usasse e marcassem em urr~ folha cinco ítens a respeito de



64

TABELA 30

Condições de saponificação com hidróxido de potássio e

característica do insaponificado obtido

f'

N9 Amos
tra

Saponificado

%KOH Tempo Tempera
(h) tura 0'C"

Cor

Insaponificado

Rendi PF*
mentõ (OC)

(g)

Consis
tência

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

F

A

F

A

F

A

F

A

F

A

F

A

F

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

la

10

20

20

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

80

80

80

80

70

70

70

70

80

80

80

80

70

70

amarelo
claro

amarelo es
branq. **-

amarelo
claro

amarelo
claro

amarelo
claro

amarelo
esbranq.

amarelo
claro

amarelo
claro

amarelo
claro

amarelo
esbranq.

bege

amarelo
esbranq.

amarelo
esbranq.

amarelo
esbranq.

51,5

41,0

53,0

45,0

30,5

30,0

41,5

53,5

35,0

37,5

39,0

46,0

30,5

31,S

72

72

74

73

73

73

74

75

75

73

73

73

73

73

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

cerosa

15 A

16 F
J.

" média

10 1

10 1

de 3 experiências

70

70

bege 43,5

~marelo claro 38,5

74

73

cerosa

cerosa
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TABELA 31

Condições de saponificação com hidróxido de sódio e

características do insaponificado obtido

Saponificado Insaponificado
N9 Amos

tra %NaOH Tempo Tempera Cor Rendi PF* Consis-
(h) tura 0C mentõ tência

(g) (oC>

1 A 35 2 80 marrom cla 76 86§ sólido
ro friável

2 F 35 2 80 amarelo 33 73 cerosaclaro

3 A 25 2 80 marro.m cla 58 8 g§ sólidoro friável

F 25 2 80 amarelo 42 74 cerosaclaro

5 A 35 2 70 marrom cla 78 88§ sólidoro friável

6 F 35 2 70 bege 33 73 cerosa

7 A 25 2 70

8 F 25 2 70 amarelo 42 73 cerbsaclaro

9 A 35 1 ao marrom 87 86§ sólido
claro friável

10 F 35 1 80 bege 35 73 cerosa

11 A 25 1 80 amarelo 42 74 cerosaclarlD

12 F 25 1 .80 amarelo 38 73 cerosaesbranq.

13 A 35 1 70 amarelo 40 72claro cerosa

anare10
14 F 35 1 70 claro 40 73 cerosa

15 A 25 1 70 marrom 39 75 cerosa
16 F 25 1 70 amarelo 38 73 cerosa

claro
~': Média de três .- § fusão não muito nítidoexperlencias ponto de



TABELA 32 66
Característica dos componentes do painel para o leite de

beleza e sequência das amostragens

Comp. Amostras Idade Cor Grau Uso Probo Tipo deN9 1 2 3 4 5 6 Instr. Cosmo Pele pele

1 T P T P T P 26 Br Su Sim Sim Oleosa

2 P P T T T P 40 Br Su Sim Não Seca
3 P P P T T T 28 Br Su Sim Náo Mista
4 P P T T P T 51 Br Su Não Não Seca
5 P P T P T T 34 Pt. Pr Não Não Oleosa
6 P T P T P T 27 Br Su Sim Não Mista
7 P T P P T T 30 Br Su Sim Não Oleosa
8 T P T T P P 26 Br Su Sim Sim Oleosa
9 P T T P T P 22 Br Sec Sim Não Seca

10 T T P P T P 26 Br Su Não Não Normal
11 PT T P P T 32 Br Su Não Não Mista
12 T T P T P T 28 Br Su Sim Não Mista
13 T T P P P T 25 Br Su Não Não Normal
14 T P T P P T 23 Pt Pr Sim Não Normal
15 T P T T T P 34 Br Su Sim Não Oleosa
16 T P P P T T 37 Br Sec Sim Não Oleosa

17 T P P T P T 25 Pt Sec Não Não Seca
18 P T T T P P 25 Br Su Sim Não Oleosa
19 T T T P P P 37 Br Sec Não Não Seca
20 P P T T P T 25 Br Pr Não Não Oleosa
21 P T P T P T 29 Br Pr Sim Não Normal
22 P P P T T T 55 Br Sec Sim Não Normal
23 T P P T T P 31 Br Su Sim Sim Oleosa
24 P P T P T T 30 Br Su Sim Não Oleosa
25 P T P P T T 30 Br Su Sim Não Seca

26 P T P T T P 22 Br Sec Sim Não Oleosa
27 T P P T P T 25 Br Su Não Não Seca

T= Teste P= Padrão Br= Branca Pt= Preta P= Padrão

Su= Superior Pr= Primário Sec= Secundário
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Caracterização do painel para o creme para as maos

c

Comp. Idade Grau RaçaN9 1 2 3 4 5 6 Instr.

1 T P T P T P 34 Pr Preta
2 p P P T T T 51 Su Branca
3 p P T T T P 40 Su Branca
4 p P T T P T 26 Su Branca
5 p P T P T T 35 Sec Amarela
6 P T P T T P 28 Su Branca
7 P T P T P T 26 Su Amarela
8 p T P P T T 27 Sec Branca
9 T P P T T P S6 Pr Branca
10 T P P T P T 34 Su Branca
11 T P P P T T 26 Su Branca

12 T T T P P P 32 Su Branca
13 ~ T T T P P 23 Pr Preta
14 T P T T P P 22 Pr Branca
15 T T P T P P 22 Sec Preta
16 P T T P T P 26 Su Branca
17 T P 'T' T T p 26 Su Branca.&.

18 T T P P T P 29 Su Branca
19 P T T P P T 27 Su Branca
20 T P T P P T 36 Pr Preta
21 p P P T T T 22 Sec Branca
22 P P T T T P 44 Su Branca
23 P P T T P T 31 Su Branca
24 P P T P T T 25 Pr Branca
25 p T P T T P 30 Su Branca
26 P T P T P T 21 Sec Branca
27 P T P P T T 33 Sec Preta
28 T P P T T P 22 Sec Branca
29 T P P T P T 26 Sec Branca
30 p T P T P T 26 Sec Branca
31 T T P P P T 27 Su Branca

T= Teste p= Padrão
Pr= Priinário Sec= Secundário Su= Superior



68

características importantes para o tipo de produto em ques

tão. A partir destas informações elaborou-se os questioná~

rios, os quais constam das Figuras 3 e 4 e das Tabelas 34,

35 e 36 juntamente com as respostas obtidas. t importante

ressaltar que os testes de leite de beleza. e creme para as

mãos não foram feitos concomitantemente.



FIGURA 3

Formulário distribuído com as amostras de

69

leite de beleza

Marque com um X em cada ítem a alternatívaque mais lhe con
vier

Característica do Produto

Es~alha bem

Amacia e suavisa a pele

Deixa a pele aveludada
..

Deixa a pele aspera

~ refrescante

~ fácil de aplicar

Mantém a umidade natural da pele

f bem absorvido pela pele

f penetrante

Remove bem a maquilagem

~ hidratente

Deixa a pele normal

Deixa a pele seca

Deixa a pele oleosa

Clareia a pele

f irritante à pele

Deixa a pele vermelha

Arde

Coça

Irrita os olhos

Descama a pele

Provoca aparecimento de cravos c es
pinhas

SIM Não Um pouco

NOME ••••••••.•••••••.•.••••. Bloco = B= •••.•

Consistência

Quantas vezes

duro
mole
boa

usou o produto

Limpesa

1-3
3-6
6-9
+ 9

superficial
profunda
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FIGURA 4

Formulário distribuído com as amostras de creme para as maos

Laboratório de Tecnologia de Cosméticos - Dept. Farmácia USP

CREME PARA AS MÃos

1. Aspecto do creme - resse:::ado ( ) oleoso ( ) cremoso ( )

2. Espalha - bem ( ) mal ( )

3. Consistência - boa ( ) rU1m ( )

4. Penetração ou absorção - boa ( ) ruim ( )

5. Ação lubrificante - boa ( ) ruim ( )

6. Deixa macia ( ) altera ( )
..

( )ama0 - nao aspera

1. Deixa ama0 - normal ( ) seca ( , oleoa ( )

8. Deixa - úmida
...

( ) sim ( )ama0 - nao

9."Enrola" ao ser aplicado - nao ( ) Slm ( )

10. ~ hidratante - sim ( ) nao ( )

ll. Protege sim ( ) - ( )as maos - nao

12 Arde - nao ( ) Slm ( )

13. Coça - ( ) sim ( )- nao
14. Avermelha - nao ( ) S1m ( )

15. Irrita nao ( ) sim ( )

Faça uma avaliação do creme recebido atribuindo uma

nota de 1 a 5, de acordo com o seguinte critério, em com

paraçao com os cremes de mãos usuais do mercado.

Nota Aspecto Funciona.lidad i

1 muito pior muito pior

2 pior inferior ASPECTO r I

3 igual igual

~ melhor melhor FUNCIONALIDADE !~

5 muito melhor muito "-melhor

Caso voce tenha um comentârio extra a fazer, faça-o

no espaço abaixo:

Observações:

NOME: ........ ........................... BLOCO •.•.•••••.
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TABELA 34

Porcentagem de respostas obtidas com o painel do leite

de beleza

f tem das Características do Produto

Espalha bem

Amacia e suavisa a pele

Deixa a pele aveludada

..
Deixa a pele aspera

:t; refrescante

~ fácil de aplicar

Mantém a umidade natural da pele

É bem absorvido pela pele

É penetrante

Remove bem a manquilagem

~ hidratente

Deixa a pele normal

Deixa a pele seca

Deixa a pele oleosa

Clareia a pele

~ ir~itante à pele

Padrão

S N UP

91 5 4

44 8 48

11 52 36

11 82 27

45 27 27

89 7 4

59 16 25

71 6 24

50 9 40

55 7 37

54 2 27

71 17 11

45 51 4

43 40 15

46 35 19

29 63 7

Teste

S N UP

96 2 2

52 6 42

22 35 43

5 83 12

51 20 29

84 10 6

63 7 29

66 4 16

46 8 46

50 13 38

59 18 22

67 17 15

11 82 6

19 71 10

15 67 17

13 86 2

Deixa a pele vermelha

Arde

Coça

Irrita os olhos

Descama a pele

Provoca aparecimento de cravos e
e espinhas

25 73

30 64

28 68

25 68

22 66

4 92

2

6

4

7

9

4

O 100

6 94

4 94

2 94

2 92

7 89

O

O

2

4

6

4

Consistência duro Teste=78
Superficial Padrão=22

s= Sim

mole

boa

N= Não

Teste = O
Padrão = O

Teste = 82
Padrão = 82

T 2ste = 1H
Padrão = 18

UP= Um pouco

Limpesa

Profunda Teste=22
Fadrão=16
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TABELA 35

Porcentagem de respostas obtidaS pelo painel para o teste de
- "carnol"creme para as maos com c sem

itens opção Padrão Teste

ressecado 8,99 11,49
1. Aspecto do creme oleoso 6,74 6,90

cremoso 77,53 79,31

2. Espalha bem 91,01 83,91
mal 5,61 13,79

3 • Consistência boa 94,38 89,66
ru~m 4,49 6,90

4. Pen~tração ou abso~
boa 83,15 72,41
ru~m 11,24 25,29çao

5. Ação lubrificante boa 64~04 56,32
ruim 31,46 35,63

6. Deixa a macia 42,70 37,93mao não altera 37,08 39,08
.;;
aspera 14,41 16,09

7. Deixa a mao normal 66,29 56,32
seca 20,22 27,59
oleosa 7,87 6,90

8. Deixa a mao úmida Sim 79,78 71,26
não 17,98 26,4~

9. Enrola ao ser aplic~ Não 61,80 40,23
do Sim 34,83 58,62

10. i: hidratante Sim 56,18 57,47
Não 31,46 36,78

lI. Protege as maos Sim 64,05 71,26
Não 22,47 29,89

12. Arde Não 97,75 97,70
Sim 1,12 3,30

13. Coça Não 97,75 96,55
Sim 1,12 3,45

14. Avermelha Não 97,75 96,55
Sim 1,12 3,45

15. Irrita Não 97,75 97,70
Sim 1,12 2,30



TABELA 36

Mêdia das notas gerais obtidas pelo painel

73

6

Aspecto

Funcionalidade

Padrão

3,0

Teste

3,2

2,8



4. DISCUSSÃO

4.1 O fracionamento sequencial (Tabela

1) mostrou ser o "~arnolh composto de dtias fraç5es diferen

tes: uma fração que se funde entre 60-62
o

C e outra que per

manece sólida a esta temperatura.

Fez-se cromatografia em placa (Tabelas 3

e 4) das diferentes frações, obtendo-se c?mo já se esperava

Rf que provavelmente correspondem aos álcoois graxos e para

fina. Através do exame destas placas sob luz ultra-viole

ta, verificou-se que as manchas cujos Rf foram 0,24 e 0,30

apresentam-se como dois pontos de maior concentração; sob

luz solar apresentam-se como um só ponto. Este fato nos le

va a pensar na probabilidade da separaçao dos diferentes ál

coois graxos destas frações em estudo. Pela análise dos ín

dices analíticos (Tabela 5) verificou-se que se tratam de

frações diferentes; a fração I apresentou um índice de iodo

bem mais baixo em relação ao "carnol" e a fração 2 um índi

ce de iodo um pouco mais alto. A fração 1 é portanto, mais

resistente à rancificação do que o "carnol" e à fração 2. Os

índices de acidez e saponificação são coerentes entre si,

pois encontramos maior índice de acidez e saponificação pa

ra a fração 1 e menor índice para a fração 2 em relação ao

"carnol".

Através da separaçao em água das

sões adicionadas da fração 1 verificou-se ser esta

melhor estabilizante que o "carnol".

emul

fração
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4.2 Não foi possível a obtenção de "caE

nol" a partir da nova amostra de cera de carnaúba. Na puri-

ficação inicial a cera absorveu toda água utilizada. Esta

incorporação de água aumenta quando há maior agitação e

quando a cera e a água são levadas à fusão separadamente. 1s

to explica-se, pois ao fundirmos a cera separadamente da

água, esta atinge uma temperatura bem mais' alta. Quando es-

ta cera é -adicionada de agua, a agitação favorece o ciza-

menor.

lhamento das partículas. Ocorre um aumento da superfície de

contacto, existindo grande probabilidade de se formar uma

emulsão, ao passo que se adicionarmos a cera ã água e as fun

dirmos juntas, o teor energético do sistema será

Submetendo-se o sistema a baixa agitação, a probabilidade de

formar emulsão é menor.

o fato de nao se ter conseguido a sepa-

raçao do "carnol il a partir desta nova amostra de cera, pode

ser explicado através da análise comparativa de seus índices

analíticos em relação a amostra anterior (amostra 1). Esta

nova amostra de cera (amostra 2) apresenta índices analíti

cos (Tabela 8) semelhantes aos obtidos com a cera flor,

da qual também não é possível extrair o insaponificado. A

discrepância dos índices de saponificação da cera arenosa I,

bem mais rica em material insaponificável, justificaria a

maior facilidade para se proceder ã extração do insaponifi

cado. A cera arenosa I deve ser rica em álcoois graxos de

cadeia longa ou impurificada com grande quantidade de parafi

na.
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4.3 Em virtude da possível presença de

parafina na cera de carnaúba tipo arenosa, procedeu-se ã ex

tração da parafina nas várias amostras de cera para verifi

car, comparativamente~ a porcentagem de parafina existente

em cada amostra.

Através da primeira extração com éter de

petróleo, (R 2 Tabela 10) verificou-se que a determinação do

teor de insaponificado existente nas amostras apresenta um

erro de pelo menos 5%, pois a extração da parafina pura a-

presentou um erro de 5%. ~ possível que as determinações

com as ceras apresentam um erro malor, devido provavelmen-

te à dificuldade de extração da parafina nestas ceras. Na

Tabela la pelo resultado obtido em R2 e R4 verificamos que

as ceras que apresentam maior teor de parafina, são, em or-

dem crescente~ C, A~ I, F e A II. Mostrando que a nova amos

tra de cera arenosa apresenta baixo teor de parafina, veri-

fica-se também pela análise da Tabela 12 que a quantidade

igual

de R4 , último resíduo extraído com éter de petróleo,

significativo, pois o padrão de parafina apresentou

nao -e

porcentagem de extração dos anteriores, isto é, 49%, mostran

do assim que esta extração não é satisfatória.

A Tabela 13 mostra que os pontos de fu

sao de R2 são bem próximos ao de R4 sugerindo que R2 e R4

se tratam da mesma substância.

Apesar da pouca precisão do método, a Ta

bela 11 nos mostra que A II apresenta um teor de 38% de insa

ponificável a menos que A I (cera de onde se extraíu inici-
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almente o ifcarnol") e 33% menos que a cera flor.

4.4 Os provâveis insaponificados da ce-

ra em estudo devem ser a parafina e os álcoois graxos. A

fim de termos uma idéia de qual é o maior responsável pela

separação do insaponificado e baseando-se no teor de parafi

..
na encontrado para as ceras em estudo, adicionamos a cera,

parafina e álcool cetílico, procedendo-se ã t~cnica

de saponificação. Verificou-se (Tabela 14) que o

normal

aumento

de teor de álcool cetílico nas ceras em estudo não favore-

ceu a separação do insaponificado. Consequentemente, é pro-

vável que a parafina tenha sido, na realidade, utilizada na

separação da cera arenosa T. O teor de parafina mais eficaz

ao ser adicionado varia entre 80 e 95%, onde se obtém consis

t~ncia do insaponificado mais semelhante ao "carnol". Nas ex

periências feitas, adicionando-se parafina nestas porcenta

gens, os resultados de rendimento e ponto de fusão mostram

que houve apenas separação da parafina no insaponificado. Po

de-se pensar que os álcoois graxos apresentam-se nesta cera

em pequena quantidade. Como a tomada de ensaio destas ce-

ras foi muito pequena, a porcentagem de álcool
~

graxo extra.!,

do pela parafina não alterou suas características, tanto na

cor como no ponto de fusão. Com adição de 85% de parafina ,

tanto a cera flor quanto a arenosa apresentaram coloração

ligeiramente amarelada. Tal fato indica que provavelmente es

ta porcentagem de parafina permite maior extração do insapo-

nificado das ceras em estudo.
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A cera em estudo, após saponificação,a

presenta grande capacidade de retenção de ~gua, fator este

considerado bastante importante para matéria-prima em uso

cosmético. Estas ceras,saponificadas, podem ser utilizadas

diretamente em produtos cosméticos.

...
4.5 A simples adição de cloreto de so-

dio ao sistema, sUbmetendo-o à variações de temperaturas co

mo: ambiente, geladeira (~ SoC) e aquecimento a aO-IOOoC nao

favoreceu ã separação da água. Verificamos que o cloreto de

sódio quebra a 'emulsão formada, permitindo-nos uma separação

inicial do insaponificado das ceras com alto índice de sapo

nificação.

4.6 A Tabela 16, onde temos as, médias

dos índices obtidos, pode nos dar uma melhor correlação en-

tre os índices analíticos e as amostras em estudo.

Com relação ao pH verificamos que est.e

variou de 5,6 a 7,6; os insaponificados que mostram pHalto

foram os menos adicionados de parafina e proporcionalmente

mais adicionados de agente saponifican~e, indicando que o

aumento de pH é devido à oclusão de agente saponificante na

cera durante o resfriamento da mesma. O controle do pH do

insaponificado pode ser feito pela variação da quantidade

de saponificante, ou após a separação do "carnol" por extra-

ção do excesso de alcalinidade com água ã quente. Deve-se

obter desta forma uma cera de pH por volta de 5,9, aquele a-

presentado pela parafina não saponificada, cera arenosae ce-

ra flor.
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Através do ponto de fusão verifica-se ni

tidamente um aumento destes nas ceras menos adicionadas de

parafina, sendo este dado indicativo de que houve uma maior

extração de álcoois graxos do "carnol", pois estes são os

que apresentam um alto ponto de fusão.

fndice de iodo - Mostra também a mesma

tendência em relação aos outros, isto é, maior para as ce

ras que apresentam menor porcentagem de parafina. Apesar de

positivos, estes índices sao bastante baixos, indicando boa

resistência à rancificação.

Os índices de saponificação para o insa

ponificado sao nulos mostrando que o material foi completa

mente saponificado.

Com relação à densidade das ceras, estas

nao apresentam variações significativas com relação ao mate

rial insaponificado testado, pois estes variaram de 0,915

a 0,946, sendo que a cera arenosa e flor mostraram uma den

sidade por volta de 0,977.

O rendimento dos insaponificados aumenta

à medida que se aumenta a porcentagem de parafina. Entreta~

to se analisarmos a porcentagem de rendimento em função da

porcentagem de parafina utilizada, verificamos, como mostra

a Tabela 17, que este rendimento é praticamente constante em

todos os casos.

Pela análise cromatográfica verificou s~

rem os insaponificados compostos de três frações, de modo

semelhante ao que ocorre com o "carnol". O Rf destas fra-
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ções estão por volta de 0,30, 0,60 e 0,95, sendo que o Rf

0,95 caracteriza a parafina. A cera flor e arenosa apresen

tam um número bem maior de frações.

Através dos Rf obtidos podemos afirmar

que houve extração do material insaponificado das ceras em

todas as amostras adicionadas de parafina. As variações de

Rf obtidas por volta de 0,30, 0,60 e 0,95 são explicadas,pofu

não foi possível correr todas as amostras em uma só placa

cromatográfica, levando isto a incorrer em erro de placa pa

ra placa devido a variação nas condições de ativação da mes

ma, saturação da cuba, etc.

A descrição do insaponificado, onde a

saponificação da parafina pura apresenta coloração idêntica

~ do "carnol", e leva-nos a concluir que a coloração amare

la não é indicativa da extração do insaponificado da cera

pela parafina mas sim devido à reação de coloração que ocor

re quando se adiciona álcool com radicais aldeídicos e hi

dróxido de sódio. Portanto é necessário eliminar-se os al

deídos do álcool para se proceder ~ saponificação.

Procu~ou-se obter o material insaponifi

cado, a partir da cera flor e arenosa com porcentagem cres

centes de parafina para no final selecionar a porcentagem

desta mais indicada na extração do material insaponificado ,

em função dos índices analíticos obtidos.

Dos ins~pcnificados obtidos com as dife

rentes porcentagens de parafina adicionada, verificou-se, pe

lo índice de iodo e ponto de fusão, que a cera flor acreSCl
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da de 45% de parafina (F 45) e a cera arenoSa acrescida de

57% de parafina (A 55) foram as que apresentaram respecti

vamente maior índice de iodo e ponto de fusão mais elevado,

características estas das ceras que deram origem ao insapo-

nificado. Os outros índices determinados sao apresentados

-com finalidade apenas informativa, p01S nao proporcionam da-

dos que influenciem na seleção do nível de parafina a ser

adicionado.

A cromatografia em camada delgada mos-

trou que os insaponificados obtidos apresentam fração equiv~

lentes às do "carnol" anteriormente obtidos.

Pelos motivos acima citados, serão utili

zadas a cera flor com 45% de parafina e a cera arenosa com

57% de parafina no sistema emulsionado padrão, para verifi

car seu comportamento em I'elação ao "carnol" como agente e!.

tabilizante. A cera arenosa será testada acrescida de 57'

de parafina pois 55% é o limiar de separação e poderíamos

ter problemas no processo de extração do insaponificado. Por

tanto para minimizar a margem de erro padroniza-se a adição

de 57% de parafina.

4.7 Os testes feitos com o sistema emul

sionado padrão, acrescido de 3% de agente estabilizante (F

45 e A 57), foram feitos em triplicata a fim de submetermos

os dados obtidos a um tratamento estatístico, sendo as emul-

sões acrescidas de agente estabilizante feitas em três

ries e o branco em cinco séries.

...
se-
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A análise estatística revelou que não há

variação significativa entre os valores obtidos com amostras

de uma mesma série de testes, sendo significativa a

ção de valores de um teste para outro. Esta variação pode

ser devida a condições não controladas como: temperatura de

armazenamento (ambiente), quantidade de agitação, utiliza-

çao de partidas diferentes do agente estabilizante e varia-

çao na pesagem do sistema emulsificante nas diferentes

ries e EHL.

~

se-

Pela Tabela 21 verifica-se que na experi

ência 3, nos EHL 8 e 9, obteve-se uma separação intermedi~

ria da emulsão, bastante significativa mas que não foi leva

da em consideração. Estes resultados não foram considerados

devido à variação das condições ambientais no laboratório,

durante os sete dias de armazenamento a temperatura ambien

te, pois esta varlOU de cerca de 15 a 350 C, condições estas

que não foram comuns às outras séries.

o gráfico I apresenta a média dos resul

tados mais significativos para a cera flor com 45% de para-

fina, cera arenosa com 57% de parafina e o branco. Demons-

tra que em EHL extremos nos intervalos considerados 6 a 7

e em EHL 11, os insaponificados promovem estabilização do

sistema, o que nao ocorre em valores intermediários de EHL

(8 a 11). •

o gráfico II mostra resultados anterio-

res para que se possa estabelecer uma relação entre a açao

estabilizante promovida pelo "carnal", F 45 a A 57.
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4.8 Saponificação da ,cera com os diferen

tes agentes saponificantes

4.8.1 Com borax

Os níveis de borax foram baseados

nos índices de saponificação das ceras flor e arenosa. Pela

Tabela 25 verificamos que se obteve um rendimento de insapo

nificado a 700 C maior que a 800 C. Não houve variação em

relação ao tempo de saponificação de 1 ou 2 horas e nível

de saponificante, em relação ao ponto de fusão obtido. Os

pontos de fusão para o insaponificado obtido com 2 horas de

saponificação variaram de 78 a 850 C e para uma hora de sapo

nificação de 80 a 8loC. Os pontos de fusão obtidos para os

insaponificados sugerem saponificação incompleta do material

pois o ponto de fusão da cera original é da ordem de SO-82 0 C.

4.8.2 Os níveis de agente saponificante

propostos foram baseados no índice de saponificação das ce-

raso Observou-se entretanto que os insaponificados obtidos

com 2 e 5% de hidróxido de sódio não apresentavam caracterÍs

ticas semelhantes ao "carnol ll anteriormente obtido. Conse-

quentemente, novas tentativas foram feitas comparando-se o

produto obtido com 25%) conforme proposto (20) e 15%. Basea

do nos resultados destas experiências os níveis dos outros

agentes saponificantes foram reestudados, através
4

de en-

saios preliminares de saponificação conforme técnica descri

ta. Através desta, escolheu--se os níveis de d,'.:ente saponi

ficante que nos proporcionou obter insaponificados com ca-

racterísticas mais próxiElél.s ao do "carnol" anteriormente ob-

tido.



84

Os teores utilizados de agente agente sa

ponificantes foram para o hidróxido de sódio 25 e 35%, hi

dróxido de potássio 10 e 20% e uréia.

4.8.3 Saponificação com hidróxido de

sódio

Para a cera arenosa - Pelo estudo
!

da Tabela 31, comparando-se os pontos de fusão relativo aos

ítens n9 1,3,5,7,9,11,13 e 15 com os pontos de fusão apre-

sentados na Tabela 29, verifica-se que os que apresentaram

ponto de fusão acima do da cera arenosa original não permiti

ram uma identificação nítida desta constante física. Coinci

dentemente, foram aquelas preparações que apresentaram tam-

bém maior rendimento em insaponificado com características

macroscópicas diferentes das apresentadas pelos outros insa

ponificados, quer no que diz respeito à consistência (sólido

quebradiço>, como à cor (marron claro>. Isto ocorreu com os

üsaponificados da cera arenosa obtidos pela ação do hidróxi

do de sódio por duas horas ou, a 800 C por 1 hora, com 35% do

saponificante. Os outros insaponificados obtidos com 1 ho

ra de saponificação apresentaram características semelhantes

aos derivados obtidos a partir da cera flor. Pelas carac-

terísticas dos derivados com ponto de fusão mais elevado de-

ve-se restringir, no caso de utilização do hidróxido de

dio como agente saponificante, às condições mais suaves

~

so-

de

tratamento, de preferência 25% de hidróxido de sódio por 1

hora a 70 ou 80 0 C ou 35% ce hidróxido de sódio 1 hora a
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Para a cera flor - No tratamento da ce

ra flor com hidróxido de sódio todos os insaponificados obti

dos apresentaram o mesmo ponto de fusão, sendo que os trata

mentos por 2 horas a 800 e foram os que apresentaram maiores

rendimentos, o que parece indicar que esses níveis sao essen

ciais para se conseguir saponificação daS ceras em estudo e

quebra das emulsões formadas e estabilizadas pelo saponifi

cante.

-
~ comparaçao dos resultados discutidos

em 4.8.3 reforça este ponto de vista uma vez que os redimen-

tos em insaponificado com ponto de fusão entre 72

foram inferiores à quantidade de parafina adicionada às ce-

ras originais, com exceçao dos derivados da cera flor resul

tantes do tratamento com 25 ou 35% de hidróxido de sódio a

800 e por 2 horas. Isto indica claramente que, nos outros ca

sos, parte da parafina deve ter permanecido na fração que

continha o saponificado.

emulsão típica e espessa.

Esta fração apresentou aspecto de

4.8.4 Saponificação com hidróxido de

potássio

Para cera arenosa - nqui, contra-

riamente ao que ocorreu quando se utilizou o hidróxido de só

dio, todos os insaponificáveis apresentaram ponto de fusão ,

consistência e cor semelhantes, conforme se pode constatar pe

lo estudo da Tabela 30. O ponto de fusão obtido, como seria

de se esperar, ~ intermediário entre os da cera original e

da parafina. ~ diferença dos resultados com hidróxido de



86

potássio e com hidróxido de sódio pode ser atribu!da às ca

racterísticas do saponificado obtido, que dificultaria a

separação do insaponificado. Isto se torna mais provável ao

se verificar que na saponificação da cera arenosa os rendi

mentos de insaponificados foram sempre inferiores às quanti

dades de parafina adicionadas ã cera original.

Para a cera flor - Neste caso,no que

diz respeito às características dos derivados insaponifica

dos: ponto de fusão (71,5 - 74,5), cor (amarelo claro) e con

sistência (cerosa), a semelhança ê bastante grande com os

obtidos sob a ação do hidróxido de sódio. Quanto aos ren

dimentos, apenas os tratamentos com 10% de hidróxido de po

tássio por 1 hora a BOoe ou 2 horas a 700 e e possivelmente a

aooe, são superiores às quantidades de parafina presentes no

início da saponificação.

Isto ê indicativo de que 20% de hidréxi

do de potássio favorece a formação de saponificado, que difi

culta a separaçao da fração insaponificada. Recomendar-se-ia

pois a utilização de KOH a 10% a 80 0 e por 1 hora.

4.8.5 Uréia

No estudo das Tabelas 27 e 28 ve

rificou-se que praticamente não houve alteração do ponto de

fusão ao se comparar e do insaponificado com o da cera origi

nal e que, ainda mais prati2amente não ocorreu separaçao

da fração não saponificada. Consequentemente não se prosse

guiu com os estudos subsequentes de saponificação.
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4.9 Uso do "carnal" em produtos emul

siçmados

4.9.1 Para o leite de beleza acrescido

de "carnol"
I

Um dos primeiros problemas que

ocorreu ao se preparar os dois produtos foi o T (teste com

"carnal") que apresentava maior viscosidade que o produto P

(padrão sem "carnol"). Consequentemente forneceu-se pares

de amostras para os membros do painel, sendo que o leite T

seria identificado com certa facilidade e poderia haver in

fluência de fatores psicológicos no teste. Em virtude dis-

to optou-se por um teste cego, em que o recipiente nao sa-

bia se estava recebendo T ou P. Para se impedir a possibi

lidade de comparação direta entre amostras, a seguinte só e

ra entregue após a devolução do restante da anterior. Com

a distribuição programada individualmente, a possibilidade de

comparação entre amostras simultâneas entre os componentes

do painel se tornava difícil. Os componentes não sabiam se

todos recebiam o mesmo produto ou quantos produtos

sendo testados.

estavam

Pod8-sc constatar que nao houve diferen

ça física notável entre T ~ P pelo exame das respostas ao í-

tem 23 da Tabela 34,quando T e P foram julgados pelo painel

como apresentando consistência semelhantes.

As diferenças mais notáveis entre os pro

dutos T e P foram observadas no ítem 3 em relação à sensação

de aveludamento da pele, sendo que o número de respostas p~

sitivas a favor de T f0i o dobro da obtida por P.
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Dos ítens 16 a 22, que estariam correla

cionados mais diretamente à suavidade do produto, nota-se u

ma superioridade de T em relação a P.

Interessante ainda é a observação dos

ítens 12, 13 e 14, enquanto que no ítem 12 as porcentagens

de respostas positivas para T e P são praticamente idênti

cas. Os ítens 13 e 14 indicam que T provoca, significativa

mente, menor variação indesejada no aspecto da pele. Em ou

tras palavras, as respostas a cada um destes ítens indicam

que T apresenta menor tendência a tornar a pele excessiva 

mente seca ou oleosa do que o P.

Mesmo não havendo grande diferença entre

a atuação dos dois produtos às outras propriedades avalia

das, a contribuição à estabilidade do produto, a maior ino

cuidade do produto T além da melhor sensação residual, indi

cam que o "carnol" realmente contribuiu para a melhoria do

leite de beleza empregado como sistema teste abrindo a possi

bilidade de um emprego em produto cosmético.

4.9~2 Creme para as maos

No painel para o creme para as

mãos o teor de "carnol" usado foi o mesmo empregado no caso

do leite de beleza, o qual anteriormente havia demonstrado

ser o ideal no que se diz respeito à estabilização de emul

sões fluídas.

Ao se examlnar a Tabela 35, verifica-se

que embora o aspecto do crene contendo "carnol" tenha sido

comparável ao creme padrão, o mesmo se notando com respeito
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à sua inocuidade <ítens 1,10,12,13,14 e 15), as caracterís

ticas de aplicação e sensação residual foram desfavoravelmen

te afetadas pela adição de "carnol" <ítens 2 a 9). Isto pode

ser atribuído talvez ao maior teor de ceras no creme comtlcar

nol", uma vez que o que se fez foi acrescentar à formulação

padrão 3% de "carnol". Este ponto de vista parece ser refo!:,

çado pelas respostas ao ítem 11 que indicam um possível au

mento da ação protetora do creme, que reflete a sua capac~

dade de repelência à água. Provavelmente o mais indicado se

ria reduzir o teor de ácido esteárico em níveis comparáveis

à sobrecarga graxa causada pela adição do "carnol". Isto po

deria trazer como consequência uma maior facilidade de apli

cação, evanescência e sensação residual menos pronunciada,

com uma açao protetora intermediária entre os dois cremes

testados.



5. CONCLUSÕES

5.1 A cera flor e arenosa II nao permitiram separaçao de

suas frações por cristalização fracionada.-

5.2 A partir do "carnol", obteve-se duas frações, por fra-

~ 0-
cionamento sequencial a temperatura de 60-62 C. Fraçao

- o-1 com ponto de fusao superior a 62 C, fraçao 2 com pon-

to de fusão in~erior a 62o C.

5.3 Os métodos cromatográficos empregados nao apresentaram

sensibilidade suficiente para caracterização das fra-

ções do "carnol".

5.4 Os índices analíticos da fração 1 e da fração 2 em rela

ção ao "carnol" mostram ser estas frações

entre si.

diferentes

5.5 A fração 1 mostrou ser melhor estabilizante de emulsão

que a fração 2 e o rlcarnol".

5.6 Para a primeira purificação da cera arenosa em água, de

ve-se evitar fundir a cera a uma temperatura superior

a lOOoC e adicionar a cera à água com pouca agitação(h~

mogeneização) a fim de evitar a formação de emulsão.

5.7 Os índices analíticos da cera arenosa II mostram-se se-

melhantes aos da cera flor, da qual não nos foi

vel separar o "carnol".

.,
POSSl.-
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5.8 A utilização de cloreto de sódio mostrou ser eficaz na

quebra de emulsões) quando se tem alto teor de água.

5.9 Através da separaçao da parafina nas diversas ceras)ve-

ficiou-se que a cera arenosa II apresenta 38% a menos

de insaponificado em relação a cera arenosa I)sendo que

a flor apresenta 33%.

5.10 O método de separaçao da parafina mostrou-se ineficaz)

pois) mesmo para a parafina, este permite uma recupera

ção de apenas 49%.

5.11 Verificou-se que a adição de parafina é responsável pe

la separação do insaponificado.

~

5.12 O melhor pH para se separar o insaponificado e: para a

cera arenosa II pH = 3 e para a cera flor pH = 4.

5.13 A cor e a viscosidade do insaponificado aumentam com o

pHdo precipitado e neutralização; de um modo geral, a

estabilidaoe da suspensão acompanha a viscosidade.

5.14 Os índices analíticos determinados mostram que a extra

ção do insaponificado foi mais eficiente nas ceras adi-

cionadas de teores mais baixos de parafina) ou seja, c~

ra arenosas com 60% e cera flor com 50% de parafina.

5.15 A anáiise cromatográfica mostra que a adição de parafi-

na promove a extração do material saponificável das ce-

raso
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5.16 A coloração amarelada obtida nos insaponificados é de

vida a uma reação de coloração ehtre os radicais al

deídicos existentes no "carnol?' e o saponificante, e

não significativa da extração de material saponificado

da cera.

5.17 As porcentagens de adição de parafina que apresentaram

melhores caracteristicas fisicas (ponto de fusão e ín-

dice de iodo) foram para a cera flor 45% e para a cera

arenosa 57%.

5.18 Pela análise estatística dos resultados obtidos com as

emulsões adicionadas ou não de agente estabilizante,v~

rificou-se que a variação dos valores entre as amos-

tras de uma mesma série nãoé~nificativa, havendo en-

tretanto variações significativas nos valores
... .

serles.

inter-

5.19 -Foi constatada a açao estabilizante dos derivados de

cera flor acrescida de 45% de parafina e da cera areno

sa acrescida de 57% de parafina em EHL baixos, como 5,

6 e 7 e EHL alto como 11. Este fato demonstra a seme-

lhança de ação deste agente estabilizante com o "car-

nol" obtido da cera arenosa I, sem adição de parafina.

5.20 O nível de borax previsto (15 e 35%) através dos índi

ces de saponificação não foi suficiente para saponifi

car as ceras em estudo.
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5.21 Pelas características dos derivados da cera arenosa,no

caso de utilização de hidróxido de sódio como agente

saponificante, as condições mais suaves de tratamento

(25% de hidróxido de sódio por uma hora a 70
oou 80 C,

ou 35%, 1 hora a 70oC) devem se~ preferencialmente uti

lizadas.

5.22 Os rendimentos e pontos de fusão dos insaponificados

obtidos a partir da cera flor com hidróxido de sódio,

indicam que parte da parafina deve ter permanecido na

fração saponificada.

5.23 Para a cera flor adicionada de 45% de parafina, as me

lhores condições de saponificação com hidróxido de só

dio para obtenção do "carnal", foram: 25% de agente sa

ponificante por uma hora a 70 ou SOoC.

5.24 As frações insaponificadas das ceras (arenosa e flor)

com hidróxido d0 potássio apresentam pontos de fusão

semelhantes e aspecto macroscópico mais próximos ao do

"carnol".

5.25 10 ou 20% de hidróxido de potássio por 2 horas sao ne-

cessários para a obtenção de "carnal" a partir da cera

arenosa acrescida de 57% de parafina.

5.26 10% de hidróxido de potássio por 2 horas a 700 C foram

as melhores condições para a obtenção de "carnal" a

partir da cera flor ac~escida de 45% de parafina.
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5.27 Dentro das condições utilizadas, não foi possível obter

"carnol ll a partir de qualquer das ceras de carnaúba (a

renosa e flor) quando se usou uréia como agente alcali

nizante.

5.28 Os resultados obtidos por teste cego para o leite de

beleza foram bastante satisfatórios, indicando que a

adição de "carnal" ao sistema em estudo tornou o produ

to mais suave e com melhores características de sensa-

ção residual.

5.29 A adição de "carnal" élO creme para as maos não afetou a

estabilidade, consistência, aspectou ou inocuidade do

creme.

5.30 Se bem que as características de aplicação e sensaçao

residual do creme para as mãos tenha sido algo prejudi

cado pela adição de 3% de "carnal" à fórmula básica, a

análise dos resultados do teste cego, por painel repre-

sentativo do mercado potencial, leva a crer que ocorreu

um aumento na ação protetora do creme.

5.31 Ficou demonstrado a viabilidade da adição de '''carnol''
..
a preparaçao para as maos, com a finalidade de aumentar

a ação protetora deste produto.
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