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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo estimar a concentração de TiO2 por Fluorescência de Raios X 
por Dispersão de Energia (EDXRF) visando obter o FPS devido à barreira física na 
composição de bloqueadores solares, assim como identificar possíveis metais presentes nas 
amostras. Para tanto foi utilizado um equipamento portátil de EDXRF e analisadas 27 
amostras comerciais de diferentes marcas e de diferentes fatores de proteção solar de 
bloqueadores solares. Também foram preparadas e medidas três formulações (A, B e C) 
estimadas em FPS-30 utilizando 5% de TiO2. A quantificação foi realizada por meio de 
curvas de calibração com padrões de 1% a 30% de TiO2. Como resultado foi possível 
determinar a contribuição da proteção física no FPS, associada à concentração de Ti, presente 
em algumas amostras de bloqueadores solares encontrados no mercado. Foi possível ainda 
detectar a presença de vários metais em protetores solares, como Fe, Zn, Br e Sr, inclusive 
identificando elementos químicos que não estavam citados em suas formulações. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O sol é considerado incondicionalmente como fonte de vida e doador de energia, 

sendo necessário para todo ser vivo. Entretanto o reconhecimento de que a exposição ao sol 

traz danos à pele levando ao fotoenvelhecimento e câncer de pele tem levado ao aumento do 

uso de produtos contendo filtros solares. 
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De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele corresponde 

por cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. As neoplasias cutâneas 

estão relacionadas a alguns fatores de risco como a exposição aos raios ultravioletas do sol, 

sendo mais comum em indivíduos com mais de 40 anos e relativamente raros em crianças e 

negros (INCA, 2007). 

Entende-se por radiação ultravioleta a região do espectro eletromagnético emitido 

pelo sol compreendido entre comprimentos de ondas de 200 a 400 nm, que por sua vez, 

subdividem-se em três: ultravioleta C ou UVC (200-290nm), que não chega à superfície 

terrestre; ultravioleta B ou UVB (290-320nm); ultravioleta A (320-400nm). Este último ainda 

pode ser subdividido em curto ou UVA-I (320-340nm), e longo ou UVA-II (340-400nm) 

(BRASIL, 2002). O Infravermelho (IV), com comprimento de onda acima de 800nm, 

também tem despertado interesse (RIBEIRO, 2006). 

Os efeitos bioquímicos da radiação solar sobre a pele são causados, principalmente 

pelas radiações UVA e UVB. O UVA, por ser mais penetrante, atinge a derme profunda, 

tornando-se o principal responsável pelo fotoenvelhecimento, tem ação fotosensibilizante e é 

o responsável pelo bronzeamento direto. Já a radiação UVB, apesar da penetração da pele ser 

menor, pode chegar até a derme papilar e com isto provocar alterações às fibras de elastina e 

de colágeno, tem ação eritematosa, responsável pelo bronzeamento indireto e tem ação 

carcinogênica (RIBEIRO,2006 & HARRIS, 2005).  

De acordo com Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 47 de 16 de março de 

2006 (BRASIL a, 2006), filtros solares são substâncias que, quando adicionadas aos produtos 

para proteção solar, tem a finalidade de filtrar certos raios ultravioletas visando proteger a 

pele de certos efeitos danosos causados por estes raios. Além disso, no Brasil, enquadram-se 

na categoria de cosméticos, como grau de risco 2, conforme RDC n° 211 (BRASIL,2005), 

pois são produtos com indicações específicas, cujas características exigem comprovação de 

segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados quanto ao modo e restrições de 

uso. 

A eficácia dos filtros é dependente da sua capacidade de absorção da energia radiante, 

que é proporcional à concentração dos compostos absorvedores e/ou refletores de radiação 

eletromagnética que o compõe, intervalo de absorção e comprimento de onda onde ocorre 

absorção máxima. A associação de diferentes filtros, químicos e físicos, em formulações é 

um recurso para melhorar a eficácia e potencializar o FPS (DE PAOLA, 1998). 
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O valor do FPS consiste na razão entre o tempo de exposição à radiação ultravioleta 

necessário para produzir eritema na pele protegida pelo protetor solar e o tempo, para o 

mesmo efeito, com a pele desprotegida. 

 

FPS = DEM (pele protegida) 

                        DEM (pele desprotegida) 

 

DEM = Dose eritematosa mínima 

 

Para tal determinação, é preconizado, no Brasil, a utilização de metodologia in vivo, 

empregando voluntários sadios com diferentes tipos de pele, de acordo com a resolução RDC 

nº 237 de 22 de agosto de 2002 (BRASIL,2002). 

Como alternativa existem metodologias desenvolvidas in vitro (MANSUR,1986) que 

se baseiam nas propriedades absortivas ou refletoras do filtro e que podem ser utilizadas para 

avaliar o FPS, durante o desenvolvimento de formulações e para o controle de qualidade, lote 

a lote (RIBEIRO, 2004). Há também programas computacionais que simulam o FPS, que 

servem apenas como indicativos do FPS do produto antes de enviá-lo para os testes in vitro e 

in vivo (HERZOG,2005). 

Os filtros são classificados em duas categorias principais: filtros inorgânicos ou 

físicos e orgânicos ou químicos. Os filtros inorgânicos, como o dióxido de titânio, são pós 

inertes e opacos, insolúveis em água e materiais graxos, apresentam alto índice de refração de 

partícula, e, portanto, alta capacidade de refletir a luz (LOWE, 1997). Formam uma barreira 

sobre a pele, refletindo, dispersando e absorvendo a luz UVA e principalmente a UVB  

(RIBEIRO, 2006). Além disso, apresentam baixo potencial alergênico, sendo especialmente 

importantes para formulações de produtos infantis, para uso diário e para indivíduos com 

peles sensíveis, e portanto, são utilizados em muitos protetores solares. 

O dióxido de titânio, filtro inorgânico, é semicondutor, desta maneira, os elétrons das 

moléculas inorgânicas, quando sob ação da luz UV, são excitados. Portanto, estes compostos 

também são capazes de absorver esta radiação. Na absorção a luz é convertida em outra 

forma de energia, como, por exemplo, o calor. É capaz de absorver predominantemente o 

UVB e pouco do UVA, que, dependendo do tamanho de partícula deste filtro é refletido 

(LOWE, 1997). 
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Já os filtros orgânicos são compostos aromáticos conjugados com um grupo carbonila 

que atuam por absorção da radiação na faixa UVA e UVB (LOWE, 1997), mas apresentam 

alto potencial alergênico (RIBEIRO, 2006). 

Os produtos para proteção solar vêm mudando através dos anos, e são diferentes nos 

mercados regionais, segundo as diferentes necessidades dos consumidores e de acordo com o 

índice de ultravioleta (IUV), que mede o nível de radiação solar na superfície da terra, e 

quanto mais alto, maior o risco de danos à pele e aos olhos. Somado-se a isso, as exigências 

de expectativas de eficácia cada vez maiores por parte dos consumidores, maior segurança de 

uso, requisitos legais cada vez mais estreitos e harmonização de legislações,  estão cada vez 

mais rigorosos.   

 O desenvolvimento de um sistema que atendam estas características se inicia através 

da seleção apropriada da associação de filtros UV, seguida da análise critica e escolha dos 

demais constituintes da formulação, e finalmente, na execução da investigação experimental 

da formulação. 

Constatou-se que em muitos protetores solares comercializados no mercado o dióxido 

de titânio é utilizado como barreira física para absorver os raios solares aliado ao baixo 

potencial alergênico e irritante. Sendo assim é importante saber sua concentração para 

estimar o fator de proteção solar. A determinação do FPS do dióxido de titânio é tarefa árdua, 

considerando que se trata de um pigmento insolúvel, e não é possível fazê-lo através do 

UV/VIS. Há divergências nos estudos, de acordo com Gottbrath (2002) a concentração de 

5,0% de dióxido de titânio numa emulsão O/A promove FPS 7,6, realizado através de 

espectroscopia de absorção atômica, enquanto que através de um software que simula o fator 

de proteção solar (Ciba® Sunscreen Simulator) a mesma concentração de dióxido de titânio 

promove FPS 6,1. Este simulador mostra resultados confiáveis quando comparados com teste 

in vitro e in vivo (HERZOG, 2005). 

Este trabalho tem por objetivo estimar a concentração de TiO2 por Fluorescência de 

Raios X por Dispersão de Energia (EDXRF) visando obter o FPS devido à barreira física na 

composição de bloqueadores solares. Também tem por objetivo identificar possíveis outros 

elementos químicos presentes nas amostras. 

A técnica de Fluorescência de Raios X com Dispersão em Energia (EDXRF) é 

multielementar e simultânea, não destrutiva, com possibilidade de aplicação “in situ” para 

análise de traços de elementos químicos nos mais variados tipos de amostras. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Instrumentação 

 O sistema de medidas de EDXRF é composto por um detector de raios X tipo Si-PIN 

(resolução de 221 eV para a linha de 5,9 keV Mn, com janela de Be de 25 µm), modelo XR-

100CR (AMPTEK Inc., 1998), fonte de alta tensão com amplificador, modelo PX2CR, 

analisador multicanal modelo MCA8000A e um notebook para aquisição e armazenamento 

dos dados. A excitação das amostras foi realizada com um mini tubo de raios X com alvo de 

prata e 4W de potência (10-40kV, 0-100µA, foco de 5mm de diâmetro) (MOXTEK Inc., 

2003). Todo o sistema é portátil e pode ser utilizado para medidas no local de amostragem, 

como mostra a figura 1.  

 

 

Figura 1 – Sistema portátil de EDXRF. (1) amostra, (2) tubo de raios X, (3) detector de raios 
X, (4) Eletrônica padrão, (5) Contador Geiger Muller para monitoração da área.  

1 

3 2 

4 

5 
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2.2 Amostragem 

Foram analisadas 27 amostras comerciais de diferentes marcas e de diferentes fatores 

de proteção solar de bloqueadores solares. Padrões com diferentes concentrações de TiO2 

(1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%) incorporado na base de bloqueador 

solar e três formulações (A, B e C) estimadas em FPS-30 utilizando 5% de TiO2 foram 

preparados pelo Laboratório de Farmacotécnica do Departamento de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade Estadual de Londrina.  

Para os padrões, assim como para as formulações (A, B e C) realizadas no laboratório, 

foi utilizado Dióxido de Titânio TT rutilo micronizado (Galena Química e Farmacêutica 

Ltda., lote 0179), cujas partículas encontram-se na faixa de 10 a 20 nm, o que garante que 

esses micropigmentos reflitam os raios UV sem refletir qualquer luz visível. A forma rutilo é 

considerada a forma cristalina mais foto-estável, além de possuir um índice de refração maior 

que o anatase (LONGSTRETH, 1998). Conforme certificado fornecido pelo fabricante do 

produto (Certificado de Análise Galena Nr Ctrl 013468.00G0019/6302), a concentração 

média de TiO2 no composto é de 85,1%. Sendo assim, foi aplicado um fator de correção para 

construção da curva de calibração. 

Tanto as amostras como os padrões são medidos sem nenhum tipo de preparação 

prévia, ou seja, eles são medidos na forma como estão dispostos comercialmente, 

simplesmente retirando uma pequena porção que é acondicionada em um recipiente 

específico. São colocados entre 3 e 10 g de amostra em recipientes (Chemplex Inc.) 

recobertos com filme de Polyester (Mylar) próprios para Fluorescência de Raio X. O 

recipiente tem diâmetro interno de 32,2 mm, capacidade máxima de 12 mL e altura de 

aproximadamente 23 mm. 

Cada um dos padrões e das amostras foram medidos 3 vezes. As condições de medida 

no equipamento de EDXRF foram: 28 kV, 10 µA, filtro de prata de 50 µm no tubo de raios 

X, colimador de prata com 3 mm de diâmetro no detector e tempo de excitação/detecção de 

500 s. 
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2.3 Análise Quantitativa 

Para a quantificação utilizou-se a equação dos parâmetros fundamentais (Van 

Grieken, 2002): 

Ii = Ci. Si.A         (1) 

onde Ii representa a intensidade líquida dos raios X característicos (em cps), Ci representa a 

concentração do elemento (% de massa), Si a sensibilidade elementar (cps/%massa) do 

elemento analisado e A é uma grandeza adimensional que considera o fator de absorção dos 

raios X característicos pela matriz. 

 Como os padrões foram preparados na base de protetor solar, sua densidade é 

semelhante à das amostras, o que possibilita considerar o fator de absorção semelhante para 

todas as medidas e agregá-lo ao valor da sensibilidade. 

 Na fabricação de protetores solares com barreira física os metais (normalmente Ti ou 

Zn) são incorporados nas formulações na forma de dióxido. Sendo assim, nos cálculos de 

quantificação foi considerado que a concentração de TiO2 é proporcional à concentração de 

Ti determinada, supondo que todo titânio medido, tanto nas amostras como nos padrões, 

estava na forma de TiO2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Curvas de Calibração 

Os padrões preparados foram medidos no equipamento de EDXRF logo após sua 

elaboração. A Figura 1 apresenta a curva de calibração para valores de concentração entre 1% 

e 30%. Nela percebe-se claramente duas tendências de ajuste linear, uma de 1 a 10% e outra 

de 15 a 30%.  

Esta diferença ocorreu devido à atenuação dos raios X característicos nas amostras de 

maior concentração, visto que na preparação dos padrões a quantidade de TiO2 foi sendo 

adicionada mantendo-se fixa a quantidade de base de protetor solar e, conseqüentemente, a 

densidade foi aumentando a ponto dos padrões acima de 15% de concentração formarem uma 

pasta. 
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Figura 1 - Curva de calibração para o intervalo de concentração de 1% a 30%.  

 

O limite máximo permitido para TiO2 em cosméticos é de 25% (BRASIL a, 2006). 

Porém, em geral as concentrações utilizadas são em torno de 5%, conforme foi verificado nas 

amostras analisadas. Desta forma, utilizamos uma curva de calibração com intervalo de 

concentração de 1% a 10%, conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Curva de calibração para intervalo de concentração de 1% a 10%, com valores 
corrigidos para 85,1% de concentração de TiO2 no composto usado para confeccionar cada 
padrão. 
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3.2 Curva do FPS 

Para obter a contribuição de barreiras físicas no fator de proteção solar (FPS) de 

bloqueadores solares é necessário encontrar a relação entre a concentração do metal utilizado 

e o FPS que ele proporciona. Utilizando o software SunScreen Simulator, 2007, construiu-se 

o gráfico para o TiO2,  apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Relação entre o fator de proteção solar e a concentração de TiO2. 

3.3 Concentração de TiO2  

 

A concentração de TiO2, utilizando a equação linear obtida na Figura 2, e seus 

respectivos valores de FPS calculados através da equação proveniente da Figura 3, para as 

amostras comerciais analisadas, está apresentado na Tabela 3. O desvio apresentado 

corresponde ao desvio padrão das 3 medidas realizadas para cada amostra. 

 

Tabela 3 – Concentração de TiO2 e respectivos valores de FPS para as amostras comerciais 
analisadas. 

Amostra 
Concentração 

(%) FPS 
Marca Nacional A FPS 20 Amostra1 3,7±0,1 5,0±0,1 
Marca Nacional A FPS 20 Amostra2 1,0±0,1 2,1±0,1 
Marca Nacional A FPS 30 Amostra1 3,5±0,2 4,8±0,2 
Marca Nacional A FPS 30 Amostra2 0,9±0,1 2,0±0,3 
Marca Nacional A FPS 30 Amostra3 1,0±0,1 2,1±0,1 
Marca Nacional A FPS 50 Amostra1 5,0±0,1 6,3±0,1 
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Marca Nacional A FPS 50 Amostra2 1,9±0,1 3,0±0,2 
Marca Importada A FPS 35 Amostra1 7,3±0,6 8,8±0,7 
Marca Nacional B FPS 30 Amostra1 1,0±0,2 2,1±0,4 
Marca Nacional B FPS 30 Amostra2 2,9±0,3 4,1±0,5 
Marca Nacional C FPS 20 Amostra1 1,40±0,06 2,5±0,1 
Marca Importada B FPS 30 Amostra2 6,2±1,0 7,6±1,2 
Marca Importada B FPS 15 Amostra2 5,4±0,6 6,8±0,8 
Marca Nacional E FPS 30 Amostra1 6,6±0,7 8,1±0,8 
Marca Nacional F FPS 30 Amostra1 0,69±0,01 1,8±0,1 
Marca Nacional G FPS 30 Amostra1 2,97±0,05 4,2±0,1 

 

 Observando a tabela, percebe-se que existe uma variação na quantidade de TiO2 

utilizada por cada fabricante e mesmo de um lote para outro, como pode ser visto para as 

diferentes amostras de uma mesma marca. 

Para as amostras preparadas no Laboratório de Farmacotécnica da UEL os valores 

encontrados estão na Tabela 4. 

 

 

 

 

Tabela 4 - Concentração de TiO2 e respectivos valores de FPS para as amostras preparadas na 
UEL.  

Amostra 
Concentração de TiO2 

(%) FPS 
Formulação A FPS 30 Amostra1 3,73±0,04 5,0±0,1 
Formulação B FPS 30 Amostra1 3,03±0,06 4,2±0,1 
Formulação C FPS 30 Amostra1 3,61±0,01 4,8±0,1 
Formulação A FPS 30 Amostra2 3,69±0,03 4,9±0,1 
Formulação B FPS 30 Amostra2 2,10±0,02 3,3±0,1 
Formulação C FPS 30 Amostra2 3,23±0,06 4,2±0,3 
Média* 3,23±±±±0,62 4,45±±±±0,67 

 *Nos valores médios é apresentado o desvio padrão. 

 

Percebe-se, dada a precisão das medidas individuais (desvios da ordem de 2%), uma 

diferença entre as formulações A, B e C. Estas amostras foram manipuladas utilizando bases 

dermatológicas diferentes. A formulação A e C apresentaram boa compatibilidade com o 

TiO2, no entanto a amostra A se mostrou ainda mais eficaz que a amostra C, pois apresentou 

um FPS maior. Já na amostra B foi utilizada uma base contendo uma associação de 
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emulsionantes: Lauret 7, Isoparafina (C13-14) e Poliacrilamida (Sepigel 305®) que formou 

grumos em contato com o TiO2, o que pode ser evidenciado  pela menor concentração, como 

mostra a Tabela 4.  

A concentração de TiO2 utilizada na manipulação destas três formulações foi de 

(4,26±0,43)%. A formulação B apresentou problemas como descrito acima. Desconsiderando 

os valores da formulação B, a média seria (3,57±0,23)% com um desvio padrão, que 

comparado com o valor utilizado apresenta uma a diferença de 16%, assim como dentro dos 

respectivos desvios, os intervalos se superpõem, podendo ser considerada como uma acurácia 

satisfatória. 

O FPS obtido de 4,5 representa a contribuição da proteção física no bloqueador 

manipulado, que nominalmente foi considerada 30. A diferença encontrada sugere que 

compostos orgânicos formariam a proteção química complementando e atingindo o FPS de 

aproximadamente 30. 

 
 

3.4 Elementos identificados nas amostras 

 

Em algumas amostras foram encontrados outros elementos, além do Ti, e em alguns 

casos, elementos que não constavam na formulação do produto, como mostra a Tabela 5. 

Estes elementos foram identificados qualitativamente, porém não quantificados devido à falta 

de padrões (quando da realização do experimento) para realizar a calibração. 

 

Tabela 5 – Valores da área líquida do pico* e seu respectivo desvio, em contagens, dos 
elementos identificados nas diferentes amostras analisadas. 
                                            Amostra                                   
Elemento Ti Zn Br Sr 

Marca Importada B FPS 30 Amostra1 256±21 Ausente 38±3 Ausente 
Marca Importada B FPS 30 Amostra2 444±70 Ausente 73±7 Ausente 
Marca Importada B FPS 15 Amostra2 388±43 Ausente 89±10 Ausente 
Marca Importada B FPS 15 Amostra1 Ausente 4324±397 Ausente Ausente 
Marca Nacional H FPS 30 Amostra1 23±0,7 Ausente Ausente 16±0,9 
Marca Nacional D FPS 30 Amostra1 479±49 1525±145 Ausente Ausente 
*Área do pico descontada da contagem de fundo 

 

Verificando a legislação atual (BRASIL b, 2006) constatou-se que a utilização de 

certos compostos contendo metais na fabricação de cosméticos em geral e especificamente 
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em bloqueadores solares, não são permitidos, ou são permitidos até determinado valor de 

concentração. 

Como a técnica de EDXRF não permite identificar a especiação química ou a 

molécula à qual o metal está ligado, não é possível, em alguns casos, verificar se o produto 

está enquadrado nos limites estabelecidos pela legislação. 

O zinco, na forma de óxido de zinco (ZnO), é utilizado como bloqueador físico de 

raios UVA e constava da formulação das amostras onde foi encontrado. Seu limite máximo 

permitido é de 25% (BRASIL a, 2006). 

No caso do Bromo, sabe-se que ele é utilizado como conservante na preparação da 

base de protetores solares, por exemplo, na forma 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

(C3H6BrNO4), conhecido comercialmente como Bronopol. De acordo com a RDC nº162, a 

concentração máxima permitida é de 0,1% (Brasil, 2001). Porém ele também consta numa 

lista de vários compostos não permitidos, como por exemplo, Carbromal, Bromisoval, 

Brometo de Benzilcônio, Brometo de Tetrilamônio (BRASIL a, 2006 ). 

O estrôncio também aparece na lista de compostos não permitidos na forma de 

Lactato de Estrôncio, Nitrato de Estrôncio, Policarboxilato de Estrôncio (BRASIL a, 2006 ). 

A Figura 4 apresenta um espectro ilustrativo comparando duas das amostras 

analisadas. 

 

Figura 4 - Espectro ilustrativo comparando uma amostra contendo Bromo (Br) e outra 
contendo apenas titânio (Ti). Os picos de Argônio (Ar) e prata (Ag) são devidos ao ar e ao 
alvo do tubo de raios X, respectivamente. O pico de níquel (Ni) é uma contaminação do 
sistema de detecção. 
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4. Conclusão 

A metodologia apresentada tem grande potencial para identificação e quantificação de 

elementos químicos, em especial metais, em amostras de cosméticos em geral, 

especificamente em bloqueadores solares.  

Uma das vantagens da metodologia é que ela permite analisar a amostra sem nenhum 

tipo de preparação prévia, de forma não destrutiva. E ainda como o equipamento é portátil, 

poderia ser levado ao local de interesse para realização das medidas. 

Neste trabalho foi possível determinar a contribuição da proteção física no FPS, 

associada à concentração de Ti, presente em 27 amostras de bloqueadores solares 

encontrados no mercado. Foi possível ainda detectar a presença de vários elementos em 

protetores solares, como Fe, Zn, Br e Sr, inclusive identificando elementos que não estavam 

citados em suas formulações. 
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