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Resumo
Fragrância é uma mistura de moléculas orgânicas como ésteres, cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos,
alcoóis, entre outras, tendo como fontes substâncias de origem natural ou sintética, que quando
combinadas em proporções harmônicas conferem uma característica odorífera ímpar em um perfume
ou em um produto perfumado. Considerando essa característica, este trabalho teve como objetivo o
desenvolvimento de um método de análise para compostos voláteis provenientes de uma fragrância
aplicada em detergente em pó, utilizando a técnica de microextração em fase sólida no headspace, (em
inglês, Headspace – Solid Phase Micro Extraction, HS-SPME) e análise por cromatografia gasosa.
Palavras-chave
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Evaluation of fragrance detergent powder by solid-phase
microextraction and gas chromatography
Abstract
Fragrance is a mixture of organic molecules such as esters, ketones, aldehydes, hydrocarbons and
alcohols, among others, using as sources substances of natural or synthetic origin, which, when
combined in harmonious proportions, confer a unique characteristic to a perfume or a scented product.
Considering this feature, the objective of this work was the development of a method of analysis of
volatile compounds from a fragrance applied in powder detergent by gas chromatography using the
technique of Headspace - Solid Phase Micro Extraction, HS-SPME.
Keywords
Fragrance; solid phase micro extraction; volatile compounds.
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1 Introdução
As novas exigências dos consumidores no
mercado de limpeza doméstica, que se resume
em produtos mais eficazes, de maior praticidade,
melhor desempenho e preço acessível, têm alavancado o setor no país, com crescimento tanto
no volume produzido quanto em seu faturamento. Em 2010 foram produzidos aproximadamente 3,3 milhões de toneladas de produtos de
limpeza gerando um faturamento de aproximadamente 13,5 bilhões de reais[1].
De acordo com um levantamento divulgado pela ABIPLA, Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins,
em seu anuário 2011, os produtos de limpeza
estão presentes na maioria dos lares brasileiros,
independente da classe social. Alguns itens, no
entanto, têm maior penetração, como é o caso
dos detergentes em pó, que está presente em
99,6% dos domicílios, representando um faturamento de 3,7 bilhões de reais em 2010[1]. Dentre
os componentes que fazem parte desse produto a
fragrância possui papel importante nesse resultado. Geralmente o perfume não contribui diretamente para a função de limpeza do detergente,
entretanto é um importante fator para atrair
consumidores, já que, geralmente, quando estão
adquirindo produtos de limpeza, os consumidores primeiro sentem o perfume do produto antes
de decidirem pela compra.
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mistura homogênea de produtos naturais e sintéticos. Geralmente uma fragrância consiste de
uma mistura contendo entre 20 a 200 diferentes
compostos[3]. A demanda mundial por produtos
naturais para fabricação de fragrâncias está entre
20-30%, enquanto para produtos sintéticos varia
entre 70-80%[3]. Com relação à quantidade de
diferentes compostos disponíveis, esse número
supera 3000 ingredientes, em sua maioria líquidos e não cristalinos.
O pré-requisito de uma substância química
para realizar um estímulo olfativo é ter uma volatilidade suficiente para se apresentar no ar. Por
essa razão a natureza dos grupos funcionais, a
estrutura e a massa molar são fatores importantes
a serem considerados, pois influenciam a capacidade de difusão dessa substância no ambiente.

A fragrância aplicada em produtos dessa
natureza apresenta três funções básicas: cobrir o
odor da base e o odor dos sólidos dissolvidos na
solução de lavagem, transmitir sensação de limpeza e perfumar.

A percepção de um perfume depende da
presença de moléculas odorizantes, de sua natureza e concentração[4]. Assim, conhecer a interação entre uma fragrância e o produto que se
deseja perfumar tem se tornado um elemento
fundamental na perfumaria moderna. Como os
perfumes de composição conhecida possuem
uma grande variedade de compostos voláteis,
cada um com características físico-químicas
diferentes, a determinação inequívoca de cada
componente da fragrância deve ser bem criteriosa. Como os compostos apresentam volatilidade diferenciada devido à natureza química, o
odor de uma fragrância se modifica durante sua
evaporação. Por esse motivo pode ser classificada
em nota de topo, nota intermediária ou de corpo
e nota de fundo ou nota seca, que consiste basicamente nos períodos de evaporação dos componentes na mistura[2].

Fragrâncias são substâncias orgânicas com
características odoríferas relativamente fortes e
normalmente agradáveis sendo, portanto, usadas
em perfumes e produtos perfumados[2]. Após sua
formulação apresenta-se como uma complexa

Com os recentes avanços nas técnicas de
extração de compostos voláteis, novos métodos
e técnicas estão sendo desenvolvidos e podem
ser aplicadas para conhecer melhor o comportamento das fragrâncias[5], auxiliando na criação de
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novas fórmulas que apresentem melhor desempenho quando aplicado em detergente em pó ou
em qualquer outra base que se deseja perfumar.
Além disso, as indústrias que produzem fragrâncias devem disponibilizar aos seus clientes
produtos com qualidade, sendo que as variáveis
sensoriais e físico-químicas dessas misturas odoríferas bem como dos componentes naturais e
sintéticos de que compõem as fragrâncias, devem
ser comparados com padrões e especificações
pré-definidos. Uma grande parte dessas especificações, principalmente às relacionadas à matéria prima, está estabelecida em literatura oficial,
como Farmacopéia, International Organization
for Standardization (ISO), Associação de Óleos
Essenciais e Índex Merck[2].
Compostos considerados mais simples e
bem conhecidos são caracterizados normalmente por constantes físicas, como densidade,
índice de refração, rotação óptica e ponto de
fusão. As vantagens desses parâmetros estão
relacionadas à rapidez das análises e a possibilidade de comparação entre diferentes laboratórios e, por isso são indispensáveis. No entanto,
para compostos mais complexos que requerem
identificação e quantificação, são empregadas
técnicas mais sofisticadas, como as cromatográficas e espectroscópicas.
O desenvolvimento e aplicação de métodos
para a determinação da composição química
de fragrâncias é uma tarefa desafiante, devido
à algumas propriedades inerentes a essas amostras, dentre as quais se destacam[6]:
• A concentração de analitos relevantes em
amostras perfumadas pode estar em concentrações extremamente baixas;
• Muitas fragrâncias são derivadas de misturas
bastante complexas, como os óleos essenciais;
Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242
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• Alguns compostos possuem limitada estabilidade química, devido à fotólise, oxidação e
outras reações.

Para a realização das análises das amostras,
um isolamento adequado e uma pré-concentração do analito ativo para o odor são mandatórios
e crítico na metodologia para caracterização química de fragrâncias. Para isso, podem ser empregados métodos clássicos como extração direta[7],
na qual a extração com um solvente puro ou misturas de solventes é seguida da evaporação deste
solvente, ou pela técnica de destilação[6].
As técnicas mais recentes de amostragem
de voláteis utilizam pouco ou nenhum solvente
orgânico. Como em outras técnicas, dependem
da partição entre os analitos da matriz e uma fase
extratora que pode ser um gás, um líquido ou um
adsorvente. Estas técnicas incluem: amostragem
estática no espaço livre – headspace estático,
amostragem dinâmica no espaço livre – headspace dinâmico, extração com fluido supercrítico
e microextração em fase sólida (SPME).
SPME é uma técnica de preparação de
amostra introduzida em 1990[8], que ganhou
popularidade para análises de fragrâncias, especialmente como uma alternativa para a técnica
de amostragem dinâmica no espaço livre. É especialmente adequada para análises qualitativas e
quantitativas de amostras odoríferas, sendo que
o requisito é a exposição de uma fibra no headspace contido acima da amostra por um período
de tempo, seguido pela dessorção térmica direta
no sistema de injeção aquecido do cromatógrafo
a gás. Por esta razão, a técnica de SPME é considerada a melhor escolha disponível para preparação de amostras em análises de fragrâncias.
Poucos trabalhos podem ser encontrados na
literatura que demonstram a aplicação da técnica
de SPME para análise de fragrâncias incorporadas em produtos de higiene pessoal, como xampus[9] e sabonetes[10] ou produtos para cuidados
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domésticos como detergente líquido, amaciante
e cera[11]. Há exemplos de estudos que avaliaram
o impacto da fragrância em embalagens cosméticas[12] e o perfil de evaporação de um perfume na
pele humana[13]. No entanto, o número de trabalhos publicados com esse fim é bastante limitado.

utilizados os seguintes compostos: manzanate

O objetivo deste trabalho foi desenvolver
um método de extração e quantificação de uma
mistura de compostos provenientes de uma fragrância aplicada em uma base de detergente em
pó. A matriz do detergente em pó é composta
principalmente de um surfactante no qual as
fragrâncias são adicionadas para dar ao produto
uma agradável sensação de limpeza. Esta complexa matriz representa um desafio para os analistas e, apesar da importância deste mercado,
não há métodos oficiais para a quantificação dos
componentes das fragrâncias. Além disso, a forte
afinidade dos analitos pela matriz, torna o processo de extração uma tarefa difícil.

tato de metilbenzila), dimethyl benzyl carbinyl

(2-metil pentanoato de etila), tetrahydro linalol (3,7-dimetiloctan-3-ol), dihydro myrcenol
(2,6-dimetil-7-octen-2-ol), tetrahydro geraniol
(3,7-dimetil-1-octanol), ethyl benzoate (benzenocarboxilato de etila), styrallyl acetate (aceacetate (acetato de 1,1-dimetil-2-fenil etila),
pivarose (2,2-dimetilpropanoato de 2-feniletila), phenyl ethyl alcohol (2-fenil-1-etanol),
ethyl cinnamate (3-fenilpropenoato de etila),
alcohol C12 (dodecanol), dimethyl phenyl ethyl
carbinol (2-metil-4-fenil-2-butanol), diphenyl
oxide (fenoxibenzeno), eugenol [2-metiloxi-4-(2-propenil)-fenol], rosacetone (acetato de
2,2,2-tricloro-1-feniletila),

methyl

antrani-

late (2-aminobenzoato de metila), tonalid 2
[1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona], benzophenone (fenilcetona),
vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldeido), ras-

2 Experimental
2.1 Materiais
Para análise dos compostos voláteis, foi
utilizado um holder de SPME para amostragem
manual da Supelco (Bellefonte, PA, USA) e quatro fibras comerciais recobertas com 100 µm
polidimetilsiloxano (PDMS), 65 µm polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB), 65 µm
carbowax/divinilbenzeno (CW/DVB) e 75 µm
carboxen/polidimetilsiloxano (CAR / PDMS).
Esses materiais foram adquiridos da Sulpelco.
Foram utilizados frascos de vidro de 20 mL com
tampa de plástico e septo de silicone/teflon também da Supelco.
2.2 Reagentes
O detergente em pó sem perfume (base) foi
fornecido pela Quest International (Vinhedo,
SP, Brasil). Para composição do perfume foram
232

pberry ketone [4-(4-hidroxifenil)-2-butanona)].
Esses padrões foram fornecidos pela Quest
International (Vinhedo, SP, Brasil) e possuem
grau de pureza superior a 99%.
2.3 Instrumental
As análises foram realizadas em um cromatógrafo a gás com detector por ionização em
chama (GC-FID) 6890N, Agilent Technologies
(China), equipado com duas colunas conectadas
a um injetor split/splitless. A primeira coluna
capilar CP-WAX 58 (FFPA) CB (ácido nitrotereftálico quimicamente ligado com polietilenoglicol), 25 m × 0,25 mm × 0,2 µm, Varian
(SP, Brasil), foi conectada a um dos detectores
(FID_1). A segunda coluna BP1, (100% dimetilpolisiloxano), 25 m × 0,22 mm, 0,25 µm, SGE
(Austrália), foi conectada ao segundo detector
do equipamento (FID_2).
Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242
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Na aquisição e avaliação dos dados foi utilizado o software Chemstation Rev. A.10.01,
Agilent Technologies (USA).
2.4 Otimização das condições de
extração e avaliação das amostras
de detergente em pó
A fragrância foi elaborada misturando-se os
20 compostos citados no item 2.2 com a massa
necessária para que tivessem a mesma concentração na mistura (5% m/m) obtendo-se o óleo
da fragrância sintética.
Para a otimização das condições de extração
foram separadas três amostras de 100 g do detergente em pó sem perfume e incorporado 0,3%
m/m do óleo em cada amostra. Essas amostras
foram embaladas em cartuchos de papelão – que
reproduzem as embalagens comerciais de detergente em pó com um volume menor de amostra
(130 g) - e mantidas em temperatura ambiente
por duas semanas para incorporação do perfume
à base.
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sendo que em cada aplicação foi pesado 130 g
do detergente e incorporado 0,3% m/m do óleo.
Após a aplicação, a substância foi homogeneizada em sacos de polietileno permanecendo por
24 h nessa embalagem. Passado esse período, as
amostras foram armazenadas em cartuchos. Um
cartucho foi submetido à temperatura de 4 °C, na
geladeira; um cartucho foi submetido à temperatura de 37 °C e umidade relativa 70%, na estufa
de temperatura e umidade controlada; e um cartucho foi submetido à temperatura de 45 °C, na
estufa de temperatura controlada. Os cartuchos
ficaram armazenados em cada uma destas condições por duas semanas. Para as análises destas amostras, foram pesados 3,0 g do detergente
em pó em um frasco de 20 mL e as condições
de extração foram aquelas otimizadas na etapa
anterior.
Para a quantificação foi empregado o método
de calibração externa. As curvas analíticas foram
construídas a partir das áreas obtidas pelas extra-

Após esse período, iniciou-se a investigação dos parâmetros que afetam as condições de
extração por SPME, como a seleção de fibra, o
efeito da massa de amostra, o efeito da temperatura, do tempo de pré-equilíbrio e do tempo
de adsorção. A etapa de otimização foi feita em
duplicata. As quatro fibras comercialmente disponíveis, 100 µm PDMS, 65 µm PDMS/DVB, 65
µm CW/DVB e 75 µm CAR/PDMS foram usadas
para verificação da capacidade de extração dos
compostos em estudo. Antes do uso, as fibras
foram condicionadas por aquecimento no injetor do cromatógrafo a gás a uma temperatura de
200 °C por 1 h para remover os contaminantes.
Todas as extrações foram realizadas no headspace da amostra em frasco de vidro de 20 mL.

ções de 3,0 g do detergente em pó com diferentes

Para a etapa de quantificação dos compostos em diferentes amostras de detergente em pó,
foi aplicado o óleo em um grupo de 3 amostras,

injetor e detector foram mantidas a 200 °C e 300
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concentrações do óleo. Esse procedimento foi
repetido usando sempre a mesma quantidade de
detergente em pó e variando a massa de óleo.
2.5 Análise cromatográfica
Após a extração, a fibra de SPME foi removida do frasco com amostra e imediatamente
inserida no injetor do cromatógrafo a gás onde
ocorreu a dessorção térmica a 200 °C, deixando a
fibra exposta no injetor por 10 min. As condições
de separação foram as seguintes: temperatura
inicial do forno, 70 °C, aquecimento 10 °C/min
até 150 °C e 13 °C/min até a temperatura final
de 250 °C mantida por 8 min. Temperatura do
°C, respectivamente. O hidrogênio, pureza 5,0,
White Martins (Osasco, SP, Brasil), foi utilizado
233
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como gás de arraste com pressão 15,0 psi e vazão
de 3,2 mL/min para coluna 1 e 1,9 mL/min para
coluna 2.
O hidrogênio e ar sintético, pureza 5.0,
White Martins, foi utilizado no detector 1 com
vazão de 28,7 mL/min para o H2 e 450,0 mL/min
para o ar sintético e, no detector 2, 26,8 mL/min
para o H2 e 450,0 mL/min para o ar sintético.

3 Resultados e discussão
3.1 Otimização das condições
cromatográficas e de extração
A otimização das condições cromatográficas visando a separação de todos os componentes foi avaliada em duas colunas com polaridades
distintas e essa avaliação foi possível devido à
configuração do cromatógrafo, que possui duas
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colunas acopladas ao mesmo injetor. A Figura 1
mostra o perfil dos cromatogramas obtidos após
definição dos principais parâmetros que permitiram uma boa resolução cromatográfica.
A identificação de cada pico foi realizada
após a injeção individual de cada composto. Esse
processo foi facilitado pelo fato de cada composto apresentar dois picos por análise, ou seja,
um pico para cada coluna, em tempos de retenção diferentes. Assim, os compostos com tempos de retenção muito próximos em uma coluna
foram separados e identificados pela segunda
coluna. A Tabela 1 contém o tempo de retenção
para todos esses componentes.
Com base nos cromatogramas observou-se
que o tempo de análise para a coluna capilar BP1
foi menor e a resolução foi mais adequada, uma
vez que apenas dois compostos não separaram
completamente. Já na coluna CP-WAX o número

Figura 1 Cromatogramas obtidos da fragrância pura. (A) coluna capilar CP-WAX 58 (FFPA) CB, 25 m × 0,25
mm × 0,2 µm, temperatura inicial 70 °C, aquecimento 10 °C/min até 150 °C e 13 °C / min até a temperatura
final 250 °C mantida por 8 min. Temperatura do injetor e detector foram mantidas a 200 °C e 300 °C, hidrogênio
com gás de arraste com pressão 15,0 psi e vazão de 3,2 mL/min. (B) coluna capilar BP1, 25 m × 0,22 mm ×
0,25 µm, temperatura inicial de 70 ºC, aquecimento 10 °C / min até 150 °C e 13 °C/min até a temperatura final
de 250 °C mantida por 8 min, temperatura do injetor e detector foram mantidas a 200 °C e 300 °C, hidrogênio
com gás de arraste com pressão 15,0 psi e vazão de 1,9 mL/min.
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Tabela 1 Fórmula molecular dos compostos utilizados na elaboração da fragrância e o tempo de retenção para
as duas colunas.
Descrição

Fórmula Molecular

tR FID_1 (min)

tR FID_2 (min)

Manzanate

C8H16O2

2,08

1,75

Tetrahydro Linalol

C10H22O

4,75

3,22

Dihydro Myrcenol

C10H20O

5,17

2,91

Tetrahydro Geraniol

C10H22O

7,47

4,34

Ethyl Benzoate

C9H10O2

7,51

3,89

Styrallyl Acetate

C10H12O2

7,90

4,14

Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate

C12H16O2

8,71

5,81

Pivarose

C13H18O2

9,58

7,08

Phenyl Ethyl Alcohol

C8H10O

10,16

3,19

Alcohol C12

C12H26O

10,67

7,91

Dimethyl Phenyl Ethyl Carbinol

C11H16O

10,67

5,43

Diphenyl Oxide

C12H10O

11,11

6,78

Ethyl Cinnamate

C11H12O2

12,13

7,55

Eugenol

C10H12O2

12,41

6,22

C10H9CL3O2

12,75

8,68

Methyl Anthranilate

C8H9NO2

13,01

5,91

Tonalid 2

C18H26O

14,22

11,87

Benzophenone

C13H10O

14,86

9,37

Vanillin

C8H8O3

15,38

6,49

C10H12O2

18,93

8,45

Rosacetone

Raspberry Ketone

de componentes que não apresentaram completa
separação foram quatro. Outra vantagem da
coluna BP1 foi o sinal mais intenso para todos os
picos. Portanto, a coluna BP1 mostrou as melhores condições para a separação dos compostos da
fragrância e foi a coluna escolhida para a otimização das condições de extração.
Para a extração dos compostos do detergente
em pó, o modo headspace foi escolhido para evitar a degradação da fibra que poderia ser causada
pelos componentes da base do detergente.
A seleção das fibras deve ser baseada inicialmente nas características de polaridade e volatilidade dos analitos de interesse. No entanto, nos
casos em que as amostras possuem um grande
número de analitos, com propriedades físicas e
Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242

químicas diferentes, a avaliação de diferentes
fibras é importante para conhecer qual fibra possui maior afinidade com os analitos.
Quatro tipos de fibras foram avaliados nesse
trabalho. Na Figura 2 pode-se verificar que as
fibras que apresentaram melhor desempenho
foram as de PDMS e de PDMS/DVB. Todas as
extrações foram realizadas a temperatura de
80 °C, 5 min para pré-equilíbrio e 5 min de equilíbrio.
A Figura 3 mostra a extração de cada composto obtido pelas fibras de PDMS e PDMS/
DVB. Pode ser visto que a maioria dos compostos desta fragrância possue maior afinidade pela
fibra de PDMS/DVB. A associação do polidimetilsiloxano com divinilbenzeno ampliou a capacidade de sorção dos compostos com caracterís235
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ticas de média e alta polaridade. Componentes
de média polaridade como o dihydro myrcenol
e o tetrahydro linalol apresentaram grande afinidade por ambas as fibras, sendo maior na
PDMS/DVB, o que se reproduz para a maioria
das moléculas estudadas. No entanto, compostos mais polares, como vanillin, raspberry ketone
e rosacetone não foram adsorvidas de maneira
satisfatória pelas fibras. Isso pode estar associado
à grande interação entre estes compostos e a base
Figura 2 Área total dos picos da fragrância para
as quatro fibras. PDMS (100 µm polidimetilsiloxano);
PDMS/DVB (65 µm polidimetilsiloxano/divinilbenzeno);
CW/DVB (65 µm carbowax/divinilbenzeno) e CAR /
PDMS (75 µm carboxen/polidimetilsiloxano).

do detergente e também pela baixa volatilidade
dos componentes, o que desfavorece o deslocamento do equilíbrio desses ingredientes para o
headspace.

Figura 3 Extração de cada componente pelas fibras PDMS/DVB e PDMS empregando a coluna BP1 (FID_2).
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Para evitar o efeito memória da fibra, esta
foi mantida no injetor a 200 °C por diferentes
tempos, sendo 10 min o valor selecionado para
eliminar este efeito.

Bothe et al. no qual desenvolveram um método

A quantidade de amostra utilizada para
extração é importante, pois pode ocorrer tanto
a competição entre os analitos pelos sítios ativos
da fibra quanto sua saturação. No caso específico
de amostras de detergente em pó, uma maior
quantidade de amostra colocada no interior do
frasco melhorou a reprodutibilidade entre as
análises. A massa de amostra com maior quantidade de analito extraída foi 3,0 g. Não foi possível
aumentar mais a quantidade devido ao volume
do frasco empregado que dificultaria a extração
no headspace.

fibra PDMS também foi de 80 °C[11].

A eficiência da extração do perfume no headspace em função da temperatura também foi
avaliada. Para isto, foi utilizada uma faixa de temperatura de 40 a 90 °C com a fibra PDMS/DVB.
O tempo adotado para o pré-equilíbrio e para o
equilíbrio foi de 5 min. Na Figura 4 é possível
constatar que a melhor temperatura de extração foi de 80 °C, pois temperaturas maiores não
mostraram vantagens em relação à quantidade
extraída. Temperatura de extração semelhante
pode ser encontrada no trabalho publicado por

de determinação de fragrância em diferentes
matrizes como detergente líquido, amaciante e
cera. A temperatura ótima para extração com a
A otimização da temperatura de extração é
importante porque o processo de dessorção do
analito da amostra e a adsorção na fibra é afetado
pela temperatura. O coeficiente de partição fibra/
ar (Kfa) diminui com a temperatura, reduzindo a
massa do analito na fibra. Por outro lado, há um
aumento no coeficiente de partição ar/solução
(Kas), o qual aumenta a concentração do analito
no headspace, favorecendo o aumento da adsor-

ção do analito pela fibra[8]. Portanto, dependendo
da matriz e dos analitos, o aumento da temperatura favorece a dessorção do analito da amostra
para o headspace, aumentando a extração.
Na Figura 5, pode-se observar com mais
detalhes o perfil de extração de cada composto
e constatar que para a maioria dos componentes
houve uma melhora na resposta em função do
aumento da temperatura.
O tempo de pré-equilíbrio foi avaliado para
identificar qual a influência desta etapa na extração, que é o tempo em que a amostra fica no
interior do frasco fechado antes da exposição da
fibra. O tempo considerado mais adequado foi
de 10 min, pois após esse período não foi observado aumento considerável na variação da quantidade extraída.
Uma condição considerada ótima para
extração por SPME é quando a concentração do
analito na amostra e na superfície da fibra está
em equilíbrio. Para determinação do tempo de
equilíbrio de adsorção foi variado o tempo de 5 a

Figura 4 Efeito da temperatura na extração dos
componentes da fragrância.
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60 min. O perfil de adsorção pode ser visto para
todos os picos na Figura 6.
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Figura 5 Efeito da temperatura na extração de cada componente da fragrância.

3.2 Quantificação dos componentes da
fragrância no detergente em pó

Figura 6 Resposta dos picos relacionados à
fragrância nos dois detectores, FID_1 e FID_2, em
função do tempo de adsorção.

Considerando os resultados mostrados na
Figura 6, foi definido o tempo de equilíbrio em 30
min, embora esta condição não tenha sido alcançada para todos os analitos, como por exemplo,
para o Tonalid 2 e para a Benzophenone.
Após esses estudos, as condições consideradas mais adequadas para a extração da fragrância
foram: fibra PDMS/DVB, quantidade de amostra
3,0 g, temperatura de 80 °C, tempo de pré-equilíbrio de 10 min e tempo de adsorção de 30 min.
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Uma das maiores preocupações no desenvolvimento de uma nova fragrância está relacionada à sua estabilidade quando aplicada a qualquer produto em seu período de validade. Muitas
são as variáveis que podem prejudicar a fixação
da fragrância na base e algumas mudanças químicas ou físicas podem ocorrer quando esses
produtos são comercializados, sendo estocados
nas prateleiras das lojas, na casa do consumidor,
ou em qualquer lugar com grandes variações de
temperatura e umidade, como também durante o
período de transporte dos produtos. Na tentativa
de prever o comportamento dos produtos após
fabricação, as indústrias de fragrâncias desenvolveram protocolos de testes de estabilidade acelerados, baseando-se na teoria de Arrhenius para
fornecer aos clientes informações que auxiliem
na identificação do prazo de validade das mercadorias. A teoria define que a cada 10 °C no
aumento da temperatura a velocidade de uma
reação dobra, ou seja, 12 meses de uma reação a
Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242
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20 °C corresponde a 12 semanas a 40 °C, 6 semanas a 50 °C ou 3 semanas a 60 °C. Na prática, as
indústrias testam todos os produtos a 0-4 °C, 20
ou 25 °C e 37 ou 40 °C por 12 meses como um
requisito mínimo para verificação. A avaliação é
realizada comparando as amostras armazenadas
em maior temperatura contra aquelas estocadas
a 0-4 °C, que são consideradas os padrões. Uma
escala de 0-5 ou A-E pode ser utilizada para sinalizar as variações na aparência física ou no odor
da amostra. Entretanto, tal método de avaliação
não permite descrever de maneira detalhada qual
componente está influenciando mais significativamente na amostra, uma vez que a avaliação é
apenas sensorial5.
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Neste trabalho, o método de extração de
SPME otimizado foi aplicado em amostras de
detergente em pó armazenadas em diferentes
condições de estocagem, para avaliar a variação
que ocorre na dessorção dos compostos nestas
condições.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros analíticos calculados a partir das curvas analíticas, os
quais foram empregados na etapa de quantificação.
Na Tabela 3 estão os resultados obtidos para
diferentes condições de armazenamento das
amostras de detergente em pó e a Figura 7 mostra a variação percentual da área do pico cromatográfico dos compostos da fragrância em cada
condição de armazenamento.

Tabela 2 Parâmetros obtidos através das curvas analíticas. (a: inclinação da curva, b: intercepto, r: fator de
correlação, LQ: limite de quantificação).
Composto

Intervalo linear (mg)

a

b

r

LQ (mg)

Manzanate

0,0075-0,7500

1406,8

17,3

0.9995

0,00053

Tetrahydro Linalol

0,0075-0,7500

1803,3

32,5

0.9955

0,00122

Dihydro Myrcenol

0,0075-0,4500

1432,0

31,9

0.9968

0,00127

Tetrahydro Geraniol

0,0075-0,1500

5300,9

58,0

0.9949

0,00292

Ethyl Benzoate

0,0037-0,1500

3020,8

24,2

0.9974

0,00180

Styrallyl Acetate

0,0075-0,1500

3903,8

18,4

0.9967

0,00160

Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate

0,0075-0,1500

5555,9

74,2

0.9930

0,00126

Pivarose

0,0075-0,0750

11776,0

26,7

0.9855

0,00119

Phenyl Ethyl Alcohol

0,0075-0,3000

941,2

41,5

0.9913

0,00255

Alcohol C12

0,0075-0,0750

4030,7

54,3

0.9991

0,00164

Dimethyl Phenyl Ethyl Carbanol

0,0022-0,0750

4481,7

87,1

0.9909

0,00356

Diphenyl Oxide

0,0075-0,0750

11842,0

142,0

0.9935

0,00171

Ethyl Cinnamate

0,0022-0,0750

9988,3

141,7

0.9908

0,00227

Eugenol

0,0075-0,0750

3047,6

44,8

0.9898

0,00265

Rosacetone

0,0075-0,7500

5768,3

75,6

0.9921

0,00582

Methyl Anthranilate

0,0075-0,0750

3498,6

68,1

0.9964

0,00201

Tonalid 2

0,0075-0,0750

2680,1

130,0

0.9931

0,00117

Benzophenone

0,0075-0,0750

9519,4

187,5

0.9907

0,00127

Vanillin

0,0075-0,0750

277,5

-1,7

0.9895

0,00405

Raspberry Ketone

0,0075-0,0750

823,9

5,9

0.9830

0,00002
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Tabela 3 Quantidade dos componentes da fragrância após diferentes condições de armazenamento.
Composto

4 °C

37 °C/70% UR

45 °C

Manzanate

0,06

NQ

NQ

Tetrahydro Linalol

0,24

0,24

0,08

Dihydro Myrcenol

0,23

0,23

0,08

Tetrahydro Geraniol

0,04

0,05

NQ

Ethyl Benzoate

0,17

0,03

0,05

Styrallyl Acetate

0,15

NQ

0,07

Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate

0,15

0,14

0,09

Pivarose

0,09

0,10

0,08

Phenyl Ethyl Alcohol

0,10

0,06

0,09

Alcohol C12

0,05

0,04

0,05

Dimethyl Phenyl Ethyl Carbanol

NQ

NQ

NQ

Diphenyl Oxide

0,09

0,08

0,06

Ethyl Cinnamate

0,04

NQ

0,04

Eugenol

NQ

NQ

NQ

Rosacetone

NQ

NQ

NQ

Methyl Anthranilate

0,04

NQ

0,03

Tonalid 2

0,01

0,04

0,01

Benzophenone

0,04

0,04

0,04

Vanillin

NQ

NQ

NQ

Raspberry Ketone

0,02

NQ

0,01

NQ = abaixo do limite de quantificação. UR = Umidade relativa.

Figura 7 Variação percentual da área do pico cromatográfico dos compostos da fragrância em cada situação
de armazenagem. Os dados foram calculados considerando a amostra a 4 °C como referência.
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Estes resultados mostram que a perda de
alguns compostos da fragrância em diferentes
condições de armazenagem é óbvia e mensurável. A técnica de SPME-GC fornece informações
quantitativas que podem auxiliar na identificação das condições em que o produto foi submetido durante sua estocagem, possibilitando com
isso a avaliação das condições de embalagem,
armazenamento e tempo de vida útil do produto.
Ao conhecer a variação quantitativa dos
compostos com o tempo nas diferentes condições de estocagem, é possível desenvolver fragrâncias com características mais estáveis, principalmente para produtos mais agressivos como
a base de detergente em pó. Com o conhecimento do comportamento dos compostos aplicado na base, podem-se utilizar ingredientes de
alto impacto olfativo e de menor variação em sua
concentração com o tempo, substituindo componentes de maior variação. Tal informação representa um diferencial competitivo na criação de
novas fragrâncias e produtos com uma melhor
qualidade sensorial.

4 Conclusões
A proposta deste trabalho foi encontrar um
método analítico que pudesse reproduzir a avaliação sensorial realizada na indústria, e oferecesse resultado tanto qualitativo quanto quantitativo de cada componente de uma fragrância. O
método de extração empregando SPME no headspace mostrou esta possibilidade apresentando
as seguintes vantagens: possibilidade de extração
no headspace da amostra, perda reduzida do analito extraído, simplicidade na manipulação do
equipamento, a não necessidade de manipulação
de solventes orgânicos, habilidade de concentrar os compostos voláteis e a facilidade de injeção direta no cromatógrafo, reduzindo o tempo
Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242
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de extração e análise das amostras. Todas essas
características puderam ser avaliadas e confirmadas neste trabalho.
Com a possibilidade de quantificação dos
compostos da fragrância aplicada no detergente
em pó, novos estudos relacionados à estabilidade
da fragrância em diferentes períodos de tempo
de armazenagem poderão ser avaliados, auxiliando não somente na elaboração de novas fragrâncias, já que será possível identificar os componentes que mais influenciam na fragrância,
como também avaliar os períodos e condições
que as amostras foram submetidas durante sua
estocagem.
É importante considerar que o conhecimento do desempenho da fragrância com as
condições de armazenagem permite à indústria
de fragrâncias caracterizar seus desempenhos e
desenvolver novos produtos com características
direcionadas às necessidades de cada aplicação.

Agradecimentos
Os autores agradecem a Quest International
(atual Givaudan) pela fornecimento do detergente em pó sem perfume (base) e pelos padrões
para composição do perfume. C.B.G. Bottoli
agradece ao CNPq pela bolsa de pesquisa.

Referências
1

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de
Limpeza a Afins. Anuário ABIPLA. 2011. [cited 2013
Aug]. Available from: http://www.abipla.org.br/.

2

Bauer K, Garbe D, Surburg H. Common Fragrance and
Flavor Materials: Preparation, Properties and Uses.
Wiley-VCH; 1990.

3

Müller PM, Lamparsky D. Perfumes: Art, Science &
Technology. Elsevier Applied Science; 1991.

4

Pybus HD, Sell CS. The Chemistry of Fragrances: From
Perfumer to Consumer. RSC Paperbacks; 1999. http://
dx.doi.org/10.1039/9781847552044

241

Godinho RB, Bottoli CBG

5

Augusto F, Zini CA. Sampling and sample preparation
for fragrance analysis. In: Pawliszyn J, editor.
Sampling and Sample Preparation for Field and
Laboratory – Fundamentals and New Directions in
Sample Preparation. Elsevier; 2002. http://dx.doi.
org/10.1016/S0166-526X(02)80058-7

6

Augusto F, Lopes AL, Zini CA. Sampling and sample
preparation for analysis of aromas and fragrances.
Trends in Analytical Chemistry 2003; 22:160-9. http://
dx.doi.org/10.1016/S0165-9936(03)00304-2

7

Walradt JP. Analysis of Fragrance materials. In:
Theimer ET, editor. Fragrance Chemistry - the science
of the sense of smell. Academic Press; 1982.

8

Pawliszyn J, editor. Applications of Solid Phase
Microextraction.
RSC;
1999.
http://dx.doi.
org/10.1039/9781847550149

9

Chen Y, Begnaud F, Chaintreau A, Pawliszyn J.
Quantification of perfume compounds in shampoo
using solid-phase microextraction. Flavour and
Fragrance Journal 2006; 21:822-32. http://dx.doi.
org/10.1002/ffj.1734

Avaliação de fragrância em detergente em pó

10

Zhu M. Rapid Study of Fragrance Loss from
Commercial Soap after Use by Solid Phase
Microextraction-GC/MS and Olfactory Evaluation.
Analytical Sciences 2006; 22:1249-51. http://dx.doi.
org/10.2116/analsci.22.1249

11

Bothe F, Dettmer K, Engewald W. Determination
of perfume oil in household products by headspace
solid-phase microextraction and fast capillary gas
chromatography. Chromatographia 2003; 57:S-199206. http://dx.doi.org/10.1007/BF02492103

12

Ortiz G, Tena MT. Headspace solid-phase
microextraction
gas
chromatography–mass
spectrometry method for the identification of cosmetic
ingredients causing delamination of packagings.
Journal of Chromatography A 2006; 1101:32-7. http://
dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2005.09.084

13

Jirovetz L, Buchbauer G, Stoyanova A, Balinova A,
Guangjiun Z, Xihan M. Solid phase microextraction/
gas chromatographic and olfactory analysis of the
scent and ﬁxative properties of the essential oil of Rosa
damascena L. from China. Flavour and Fragrance
Journal 2005; 20:7-12. http://dx.doi.org/10.1002/
ffj.1375

Recebido: 06/09/2013
Aceito: 05/11/2013

242

Scientia Chromatographica 2013; 5(3):229-242

