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RESUMO 

 

O desenvolvimento de novos fármacos é uma atividade de grande importância 

para a indústria farmacêutica e envolve diversas etapas, entre elas o 

monitoramento da qualidade e segurança das substâncias de interesse. O 

ácido p-cumárico, por meio de um processo de esterificação, origina o metil p-

cumarato, etil p-cumarato e isopropil p-cumarato, que são alvos de diversos 

estudos biológicos, porém são escassos na literatura informações sobre suas 

características físico-químicas, estabilidade e metodologia analítica para sua 

identificação e quantificação. Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo 

a avaliação térmica e cromatográfica destes ésteres, visando determinar sua 

estabilidade e características físico-químicas contribuindo na pesquisa de 

novos fármacos e controle de qualidade de medicamentos que venham a 

apresentar estas moléculas como princípio ativo. As análises por DSC, DTA e 

TG demonstraram que os ésteres derivados do ácido p-cumárico, apesar de 

sua semelhança estrutural, possuem comportamentos térmicos distintos, de 

forma que é possível o emprego destas técnicas para a identificação destes. O 

metil p-cumarato e o etil p-cumarato apresentaram ponto de fusão em 131 °C e 

65 °C respectivamente, já o isopropil p-cumarato não apresentou processo de 

fusão. As três amostras possuem boa estabilidade térmica, sendo o metil p-

cumarato o mais estável. Foi desenvolvido um método para identificação 

simultânea destes compostos por UHPLC, mostrando-se eficiente também na 

identificação dos seus produtos de degradação ao ser aplicado no estudo de 

degradação forçada. 
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Desenvolvimento de métodos; UHPLC; estabilidade; derivados do ácido p-
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ABSTRACT 

 

The development of new drugs is an activity of great importance for the 

pharmaceutical industry and involves several steps, among them the quality 

and safety monitoring of the substances of interest. P-coumaric acid, via an 

esterification process, gives methyl p-coumarate, ethyl p-coumarate and 

isopropyl p-coumarate, which are targets of several biological studies, but 

information about its physicochemical characteristics, stability and analytical 

methodology for its identification and quantification are scarce in the literature. 

In this context, this work aims at the thermal and chromatographic evaluation of 

these esters, aiming to evaluate their stability and physicochemical 

characteristics contributing in the new drugs research and quality control of 

drugs that will present these molecules as active principle. The analysis by 

DSC, DTA and TG showed that the p-coumaric acid derivatives, despite their 

structural similarity, have different thermal behavior, so that it is possible to use 

these techniques to identify them. Methyl p-coumarate and ethyl p-coumarate 

showed melting point at 131 ° C and 65 ° C, respectively, since the p-coumarate 

isopropyl did not show a melting process. The three samples have good thermal 

stability, with methyl p-coumarate being the most stable. A method for 

simultaneous identification of these compounds by UHPLC was developed, the 

method was also efficient in the identification of its degradation products when 

applied in the study of forced degradation. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de novos fármacos é uma atividade contínua, com o objetivo 

de desenvolver novos medicamentos com melhor efeito farmacológico, menor 

toxicidade e efeitos adversos. Em sua maioria, as novas moléculas são 

extraídas ou inspiradas em produtos naturais como extratos isolados ou óleos 

essenciais (NEWMAN, CRAGG, 2012).  

Para o desenvolvimento de um novo medicamento, são muitas as 

etapas a serem realizadas, como estudos de pré-formulação, ensaios pré-

clínicos e clínicos, sendo necessário um conhecimento profundo dos 

compostos estudados para que os estudos se desenvolvam de forma 

responsável e segura resultando em um ativo proporcione segurança e eficácia 

em sua utilização.  

O ácido p-cumárico (ácido 4-hidroxicinâmico) é um ácido fenólico 

amplamente distribuído no reino vegetal, formado a partir da para-hidroxilação 

do ácido cinâmico. Por meio de um processo de esterificação são originados o 

metil p-cumarato, etil p-cumarato e isopropil p-cumarato, encontrados em 

algumas espécies vegetais, podendo também ser sintetizados em laboratório. 

Os ésteres derivados do ácido p-cumárico têm sido amplamente pesquisados 

quanto a sua atividade biológica, sendo descritas atividades despigmentante, 

antioxidante, antitumoral, anti-inflamatória, anti-adipogénica e antimicrobiana 

(KUBO et al, 2004; KWON, KIM, 2003; HOOPER et al, 1984; GUZMAN, 2014; 

LEE et al, 2013; VO et al, 2014; BARBOSA-FILHO et al, 2004).  

Apesar da ampla pesquisa sobre a atividade biológica destas moléculas 

demonstrarem fortes indícios para sua aplicação como um novo fármaco, são 

escassos na literatura estudos sobre suas características físico-químicas, 

estabilidade e metodologia analítica para sua determinação qualitativa e 

quantitativa, que viabilizem a continuidade dos estudos necessários para 

elaboração de um novo medicamento. Desta forma, é necessária a realização 

de estudos mais aprofundados neste sentindo, a fim de possibilitar melhor 

controle de qualidade dos extratos obtidos em espécies vegetais e de produtos 

sintetizados em laboratório, além de embasar pesquisas futuras, como os 
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estudos de pré-formulação, necessários para avaliar a aplicabilidade destas 

moléculas como medicamento. 

 

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Ésteres derivados do ácido p-cumárico 

 

O ácido p-cumárico pode ser submetido a um processo de esterificação 

originando o metil p-cumarato (PM 178,18 g mol-1), etil p-cumarato (PM 

192,206 g mol-1) e isopropil p-cumarato (PM 206,232 g mol-1) (Figura 1) que 

são ésteres estruturalmente semelhantes, diferindo apenas em seu número de 

carbonos (GUZMAN, 2014). 

 

Figura 1 - Estrutura química do ácido p-cumarato, metil p-cumarato, etil p-

cumarato e isopropil p-cumarato.  

 

 

  

Estes ésteres derivados do ácido p-cumárico são encontrados no reino 

vegetal, tendo sido relatado na literatura a presença do metil p-cumarato na 

Clausena harmandiana (MANEERAT et al, 2013), Plumeria obtuse (SALEEM et 

al, 2011), Idesia polycarpa (LEE et al, 2013) e Sorghum bicolor (KWON, KIM, 
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2003), e o etil p-cumarato por sua vez pode ser isolado da Tabebuia áurea 

conforme descrito por BARBOSA-FILHO e colaboradores em 2004. 

Estudos sobre o metil p-cumarato demonstram uma variedade de 

atividades biológicas, como atividade despigmentante, anti-oxidante, anti-

tumoral, antimicrobiana e anti-adipogênica (KUBO et al, 2004; KWON, KIM, 

2003; HOOPER et al, 1984; GUZMAN, 2014; LEE et al, 2013).  

O etil p-cumarato teve demonstrada em alguns estudos, atividade 

antimicrobiana (BARBOSA-FILHO et al, 2004; GUZMAN, 2014). Há também 

relatos sobre a atividade antimicrobiana do isopropil p-cumarato  (GUZMAN, 

2014). 

Um dos mais recentes trabalhos sobre a atividade biológica do metil p-

cumarato, realizado por VO e colaboradores (2014) avaliou sua atividade anti-

inflamatória. Este estudo teve como finalidade determinar o seu mecanismo 

anti-inflamatóro em células de macrófagos RAW264.7 estimuladas com LPS 

(Lipopolissacarídeo) para proporcionar um novo agente farmacológico que 

possa inibir macrófagos anormalmente ativados em células inflamatórias. Os 

dados obtidos demonstram claramente que o metil p-cumarato possui atividade 

anti-inflamatória, pela supressão de NO (óxido nítrico) e PGE2 (prostaglandina 

E2), além de suprimir a produção e secreção de citocinas. Seu mecanismo de 

ação é considerado como sendo, provavelmente, através da ativação do sinal 

de Akt (proteína quinase B), porém, estudos adicionais são necessários para 

delinear o mecanismo exato. Os autores sugerem ainda que o metil p-cumarato 

pode ser um adjuvante terapêutico valioso no tratamento de condições 

patogênicas relacionadas à inflamação, como artrite reumatóide, aterosclerose 

e sepse.  

Em um estudo de revisão, Guzman (2014) detalhou relatos quanto à 

atividade antimicrobiana dos ácidos cinâmicos e seus derivados, entre os alvos 

deste estudo estão os ésteres derivados do ácido p-cumárico. É relatada 

atividade antimicrobiana para o metil, etil e isopropil p-cumarato, destacando as 

cepas dos microrganismos testados, além de suas concentrações inibitórias 

mínimas (CIM), os dados estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Concentrações inibitórias mínimas dos ésteres derivados do ácido 

p-cumárico. 

Composto Cepa do microrganismo CIM 

Metil p-cumarato Aspergillus flavus UBA 294 

Aspergillus niger 

Aspergillus niger ATCC 11394 

Aspergillus terreus INM 031783 

Bacillus subtilis  

Candida albicans  

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

>1.5 mM  

61 µM 

>1.5 mM 

>1.5 mM 

301 µM 

50 µM 

164 µM 

252 µM 

Etil p-cumarato Aspergillus niger  

Bacillus subtilis  

Candida albicans  

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

61 µM  

203 µM 

50 µM 

203 µM 

252 µM 

Isopropil p-cumarato Aspergillus niger  

Bacillus subtilis  

Candida albicans  

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

43 µM 

164 µM 

43 µM 

139 µM 

139 µM 

Fonte: Guzman 2014 

 

Raza e colaboradores (2015) realizaram um estudo sobre a toxicidade in 

vivo e in vitro do metil p-cumarato. Neste estudo, foi avaliada sua atividade 

hemolítica, citotoxicidade e irritabilidade dérmica e ocular. De acordo com a 

metodologia aplicada, o metil p-cumarato demonstrou hemólise entre 10 e 15% 

para concentrações até 20 mg / mL, caracterizando-se como não tóxico nesta 

concentração, em concentrações de 40 a 80 mg / mL seu efeito de hemólise é 

elevado para a faixa de 50 - 85%. Seu efeito mutagênico foi avaliado por meio 

do teste de Ames, neste ensaio o metil p-cumarato foi caracterizado como não 

mutagênico, para avaliar a toxicidade deste composto foi aplicado o método de 

bioestimulação da letargia do camarão salgado (BSLB), empregado 
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Etil p-cumarato 

Isopropil p-cumarato 

anteriormente por Ullah e colaboradore em 2013, de acordo com os resultados 

apresentados a CL50 determinado foi 6,74 mg / mL. Foi avaliado quanto a 

irritação ocular e dérmica observando seus efeitos em coelhos, quanto a 

irritação ocular, foi vista ligeira vermelhidão, inchaço e secreção após 4h de 

exposição, estes efeitos foram diminuídos após 12h de exposição, nos ensaios 

de irritação dérmica por sua vez, não foi observado diferenças significativas 

após 96 horas da aplicação não oclusa e oclusa.    

 

Figura 2 - Distribuição das formas ionizadas e moleculares dos derivados do 

ácido p-cumárico. Gráfico obtido pelo software Marvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil p-cumarato 
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Para o desenvolvimento de método cromatográfico é importante 

conhecer o comportamento das moléculas de interesse de acordo com as 

variações de pH, para assim escolher a melhor condição de estudo. A Figura 2 

mostra a distribuição das formas ionizadas e não ionizadas de cada éster em 

estudo, de acordo com o pH. As três moléculas possuem pKa de 9,4 e uma 

forma ionizada. Conforme é demonstrado no gráfico, em meio ácido, estas são 

encontradas em maior proporção em suas formas moleculares, 100% até o pH 

5,0, sendo essa proporção  diminuída com a alcalinização, em pH 9,6 a forma 

ionizada torna-se predominante, porém só alcança 100% em pH 13,8. 

 

2.2 Análise térmica  

 

A análise térmica é conceituada como um conjunto de técnicas que 

mede a relação entre uma propriedade físico-química da amostra e sua 

temperatura, enquanto essa amostra é aquecida ou resfriada de forma 

controlada (ICTAC, 2014). 

As técnicas termoanalíticas vêm sendo aplicadas em diversos estudos, 

na análise de fármacos e medicamentos para caracterização, determinação de 

pureza, umidade, realização de estudos de compatibilidade, verificação de 

polimorfismo, cristalinidade e avaliação da estabilidade através de estudos 

cinéticos (WANG, 2015; BATALU et al, 2016; XUE, QIU, 2015; LAVOR, et al, 

2014; FULIAS et al, 2013; LIMA et al, 2014; ROUMELI et al, 2013; GUPTA et 

al, 2013; AMORIM et al, 2015; ZHAO et al, 2012; DONNELLY et al, 2015; 

SOVIZI et al, 2013; SALAMA et al, 2015; LEITE et al, 2013). 

Dentre as técnicas térmicas, as mais amplamente difundidas e utilizadas 

são a termogravimetria (Thermogravimetry - TG), a análise térmica diferencial 

(Differential Thermal Analysis – DTA) e a calorimetria exploratória diferencial 

(Differential Scanning Calorimetry – DSC). 

Os métodos termoanalíticos demonstraram uma lenta evolução inicial, 

tendo sido descritos pela primeira vez em 1887 por Le Chatelier, onde 

amostras de argila mineral foram aquecidas, sendo a curva de aquecimento 

registrada automaticamente em placa fotográfica e os intervalos entre as tiras 

corresponderam à razão de aquecimento. Em 1899, foi inventada a DTA: W. C. 
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Roberts – Austen sugeriu o emprego de dois termopares e não mais apenas 

um, onde um foi colocado na amostra e o outro em um material termicamente 

inerte, medindo a diferença de temperatura entre o material de interesse e a 

referência. A TG, por sua vez, foi descrita pela primeira vez em 1907 por P. 

Tuchot, porém a primeira termobalança foi desenvolvida por Kotara Honda, um 

físico japonês em 1915 (OZAWA, 2000; IONASHIRO, 2004). 

É relatado, na Farmacopéia Brasileira 5ª edição (2010), a aplicação da 

TG na avaliação do comportamento térmico, determinação do teor de umidade 

e/ou solventes, determinação da temperatura de ebulição e sublimação, 

determinação da temperatura de decomposição térmica e determinação do teor 

de cinzas. A DSC por sua vez, é aplicada para a determinação do ponto e faixa 

de fusão, determinação da temperatura de sublimação, evaporação e 

solidificação, determinação da temperatura de transição vítrea, avaliação de 

polimorfismo, construção de diagrama de fases e determinação da pureza. 

Este conjunto de técnicas apresenta diversas vantagens, por serem 

técnicas robustas, relativamente baratas, sensíveis e requererem uma pequena 

quantidade de amostra, além de possibilitar a análise de diversos tipos de 

materiais, respeita os preceitos da química verde, dispensando o uso de 

solventes orgânicos ou qualquer outro tratamento prévio da amostra (JONES et 

al., 2012). 

 

2.2.1 Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria (TG) tem como objetivo determinar a variação de 

massa da amostra em função da temperatura, ou tempo de aquecimento, 

utilizando um programa controlado de temperatura (BRASIL, 2010). Uma 

ferramenta bastante útil na interpretação das curvas termogravimétricas é a 

termogravimetria derivada (DTG), método pelo qual é obtida a primeira 

derivada da curva TG, que resulta da relação entre a derivada da variação de 

massa em relação ao tempo em função da temperatura ou tempo (Δm / Δt) 

(IONASHIRO, 2004). 
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2.2.2 Análise térmica diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) mede de forma contínua as 

temperaturas da substância de interesse e de um material de referência 

termicamente inerte, à medida que ambos vão sendo aquecidos ou resfriados 

de forma linear em um forno, sob atmosfera pré determinada e um programa 

de aquecimento controlado (IONASHIRO, 2004). 

 

2.2.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) mede a diferença de 

energia fornecida à amostra e a um material de referência, em função da 

temperatura enquanto ambos são submetidos a uma programação controlada 

de temperatura, sob atmosfera definida (IONASHIRO, 2004). 

 

2.3 Estudo da cinética das reações de decomposição 

 

Os modelos cinéticos para o estudo da decomposição térmica de 

compostos são baseados na taxa de conversão da massa inicial da amostra 

representada por (
𝑑𝑎

𝑑𝑡
) em processos não-isotérmicos, sendo a variação 

temporal dada por 𝛽 =
𝑑𝑇

𝑑𝑡′
. 

Os princípios cinéticos diferem entre compostos sólidos, líquidos e 

gasosos devido às diferenças físicas entre estes, como tamanho de partícula, 

forma geométrica, entre outros. Para estudos cinéticos de compostos em 

estado sólido, pode-se admitir a equação 1 como determinante da velocidade 

de reação (KHAWAM, FLANAGAN, 2005). 

 

 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓(𝛼)                                                                       (1) 

 

  𝑔(𝛼) = 𝑘𝑡                                                                        (2) 
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Onde k é a constante de velocidade de reação, f (α) é o modelo de 

reação, α é a fração da conversão e g (α) é o modelo de reação integral. 

A dependência de temperatura da velocidade de reação é definida pela 

equação de Arrhenius (equação 3). 

 

𝑘 = 𝐴𝑒 −
𝐸𝛼

𝑅𝑇
                                                                         (3) 

 

Sendo T a temperatura, A é fator pré-exponencial ou de freqüência (s-1), 

E é a energia de ativação e R é a Constante universal dos gases (8,314 J K-1 

mol-1). 

Substituindo os termos das equações 1 e 2 temos as seguintes 

equações: 

 

 
𝑑𝛼

𝑑𝑇
= 𝐴𝑒 −

𝐸𝛼

𝑅𝑇
𝑓(𝛼)                                                  (4) 

 

𝑔(𝛼) = 𝐴𝑒 −
𝐸𝛼

𝑅𝑇
𝑡                                                     (5) 

 

2.4 Cromatografia Líquida 

 

A cromatografia é uma das técnicas analíticas mais utilizadas na 

atualidade devido a sua maior precisão nos resultados. Consiste numa técnica 

físico-química de separação, fundamentada na migração diferencial dos 

componentes de uma mistura, que ocorre devido a diferentes interações entre 

duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. As técnicas 

cromatográficas podem ser classificadas quanto ao mecanismo de separação, 

quanto à técnica empregada e em relação ao tipo de fase móvel utilizada 

(LANÇAS, 2009).  

A cromatografia a líquido alta de eficiência (CLAE ou HPLC - High 

Performance Liquid Chromatography) fundamenta-se na separação de 

compostos de acordo com sua distribuição diferencial entre duas fases 

insolúveis, uma fase móvel (líquida) e fase estacionária (sólida) contida em 

uma coluna cilíndrica (SKOOG et al, 2002). 
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A CLAE é amplamente utilizada no controle de qualidade de 

medicamentos e matérias-primas farmacêuticas, havendo diversos trabalhos 

que buscam o desenvolvimento e aprimoramento de métodos para 

quantificação de substâncias, separação e análise simultânea de compostos, 

doseamento de fármacos em amostras biológicas, entre outras aplicações 

(SESHADRI et al, 2010; FERNANDES et al, 2015; KUMAR et al, 2015; ZGAIR 

et al, 2015; KHAN et al, 2016). 

A necessidade de rapidez e eficiência analítica exigida atualmente 

contribui para que outra técnica cromatográfica venha se firmando como uma 

técnica bastante aplicável quando se deseja obter análises cromatográficas 

rápidas, reprodutibilidade melhorada e detecção de amostras complexas, 

tornando-se um instrumento valioso para o controle de qualidade de 

medicamentos e fitoterápicos (LIANG et al, 2010). A cromatografia líquida de 

ultra eficiência (CLUE ou UHPLC - Ultra-High Performance Liquid 

Chromatography) é uma técnica recente, que já está sendo utilizada em 

análises de rotina na indústria farmacêutica e em diversos estudos (JIMÉNEZ 

GIRÓN et al, 2012; GOEL et al, 2013; KHALIKOVA et al, 2015; SOLON et al, 

2016). Esta rápida difusão está relacionada principalmente à disponibilidade da 

instrumentação totalmente desenvolvida e adequada para as necessidades do 

emprego de partículas de diâmetro inferior a 2 µm, e a altas pressões do 

sistema favorecendo a obtenção de resultados mais precisos, rápidos, 

utilizando partículas cada vez menores, alem de menor quantidade de solvente 

orgânico em comparação a CLAE (KAWANO, 2008). 

Após o desenvolvimento do método analítico é necessária a 

comprovação científica de que este pode ser aplicado com segurança. Essa 

comprovação é feita de acordo com parâmetros determinados por órgãos como 

o INMETRO, ANVISA e órgãos internacionais (ICH, USP, etc). Segundo a 

ABNT, a validação de um método consiste na “comprovação, através do 

fornecimento de evidência objetiva, de que os requisitos para uma aplicação ou 

uso específicos pretendidos foram atendidos” (ABNT NBR ISO/IEC 9000). A 

Resolução - RE nº 899, de 29 de maio de 2003 da ANVISA que dispõe sobre a 

validação de métodos analíticos e bioanalíticos determina que o objetivo da 

validação é “demonstrar que o método é apropriado para a finalidade 

pretendida, ou seja, a determinação qualitativa, semiquantitativa e/ou 
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quantitativa de fármacos e outras substâncias em produtos farmacêuticos” 

(BRASIL, 2003). 

 

2.5 Estudo de estabilidade e pesquisa de produtos de degradação 

 

O Informe Técnico nº 1, de 15 de julho de 2008 consiste no 

esclarecimento sobre o item 2.9 do anexo da Resolução RE nº 1 de 

29/07/2005, que trata do Guia para Realização dos Estudos de Estabilidade. 

Neste, são definidas as condições de estresse a que um fármaco deve ser 

submetido com finalidade de registro, pós-registro ou renovação do mesmo. 

Estas condições estão relacionadas na Tabela 1. Esclarece ainda que o 

objetivo do estudo não é promover uma degradação total do composto, mas 

sim promover uma degradação entre 10 e 30%. Na ausência total de 

degradação no decorrer de 10 dias, o fármaco é considerado estável. No caso 

de degradação inferior a 10%, as condições de estresse devem ser 

aumentadas. 

Na guia Q1A (R2) do ICH, são definidas, de forma geral, as condições 

dos testes de degradação forçada, devendo ser incluídos o efeito de 

temperaturas elevadas (maiores do que para o estudo de estabilidade 

acelerado), como 50 ou 60 ºC, umidade (75% de UR ou superior), oxidação, 

fotólise, e susceptibilidade do fármaco à hidrólise na presença de diferentes pH 

em solução ou suspensão. Por sua vez, no ICH Q1B são estabelecidas as 

diretrizes para a realização de estudos de fotoestabilidade para produtos 

farmacêuticos. 

 

Tabela 2 - Condições para teste de estresse determinadas no Informe Técnico 

nº 1, da Anvisa. 

Teste de estresse Condição 

Aquecimento: 60 °C 
Umidade: 75% Umidade Relativa ou ou 

mais 
Solução Ácida: 0,1 M HCl 

Solução Básica: 0,1 M NaOH 
Solução Oxidativa: 3% H2O2 

Fotólica: UV-B fluorescente 
Íons metálicos (opcional): 0,05M Fe 2+ ou Cu 2+ 

Fonte: ANVISA 2008 
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2.6 Espectrofotometria na região do infravermelho (IV) 

 

Outra ferramenta poderosa para a caracterização de materiais é a 

espectrofotometria no infravermelho (IV), que se fundamenta na interação da 

radiação IV com a matéria e na análise dos espectros gerados dessa interação, 

sendo sua frequência ou comprimento de onda dependente das massas, 

geometria dos átomos e constantes de força das ligações. Pode ser aplicada à 

análise de compostos orgânicos ou inorgânicos, sólidos, líquidos e gases, sua 

radiação eletromagnética é descrita em termos de número de onda e expressa 

em cm-1, podendo ser obtida na região do infravermelho médio (MIR) entre 

4000 a 400 cm-1 e na região do próximo (NIR) entre 13300 a 4000 cm-1 

(SILVERSTEIN, 2000).  

Um espectro de IV representa a impressão digital de uma amostra, com 

picos de absorção que correspondem às frequências da vibração gerada pelo 

movimento relativo de átomos ou grupos de átomos constituintes da molécula, 

ao absorverem energia sofrem transição para um estado de maior energia ou 

estado excitado (LIN, WANG 2012; FARMACOPEIA BRASILEIRA 2010). 

Sabendo-se que, é pouco provável que duas substâncias não enantioméricas 

possuam o mesmo espectro de IV, com a comparação entre o espectro de um 

composto puro e seu espectro em mistura com outros componentes, é possível 

identificar interações físicas e químicas entre os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

O presente estudo visa caracterizar os ésteres metil p-cumarato, etil p-

cumarato e isopropil p-cumarato sintéticos, o desenvolvimento de novas 

metodologias para sua análise simultânea e dos produtos de degradação, 

utilizando técnicas avançadas aplicadas atualmente nas análises de produtos 

farmacêuticos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterização térmica dos derivados do ácido p-cumárico por 

TG/DTA/DSC; 

 Determinar parâmetros cinéticos: ordem de reação, fator de frequência 

pré-expondencial, energia de ativação, pelos métodos de Ozawa, 

Horowitz-Metzger, Van Krevelen, Coats-Redfern e Madhusudanan.  

 Desenvolver e validar método por UHPLC acoplado a detector UV-Vis 

DAD para determinação simultânea do metil p-cumarato, etil p-cumarato 

e isopropil p-cumarato;   

 Estudo de degradação forçada dos ésteres derivados do ácido p-

cumárico. 
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Controle de Qualidade de 

Medicamentos (LCQM), no Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos 

(NUPLAM), e no Laboratório de Desenvolvimento de Medicamentos (LDM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o 

Laboratório de Química Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

 

4.1 Materiais 

 

As amostras analisadas neste estudo foram o metil p-cumarato, etil p-

cumarato e isopropil p-cumarato obtidas no Laboratório de Química 

Farmacêutica da UFPB, aplicando método semelhante ao utilizado por 

Steverding e colaboradores (2016). 

Foram utilizados reagentes grau analítico: Hidróxido de sódio (Synth), 

ácido clorídrico (Vetec), peróxido de hidrogênio (Vetec), água ultra-pura  (Mili-

Q), ácido fórmico (Pro Químicos) e solventes grau HPLC: Metanol (J. T. Baker) 

e acetonitrila (J. T. Baker). 

 

4.2 Análise Termogravimétrica e Análise Térmica Diferencial (TGA/DTA)  

 

As curvas TG/DTA dinâmicas do metil p-cumarato, etil p-cumarato e 

isopropil p-cumarato, foram obtidas em uma termobalança Shimadzu, modelo 

DTG-60, sob atmosfera inerte de nitrogênio, fluxo 100 mL min-1, em cadinho de 

alumina aberto, com 5 mg (± 0,5) de amostra, nas razões de aquecimento (β) 

de 2,5; 5; 10; 20 e 40 ºC min-1, na faixa de temperatura de 25 a 900 ºC. A 

calibração previa da termobalança foi feita utilizando os padrões oxalato de 

cálcio e índio. As curvas adquiridas foram analisadas usando o software 

TASYS, disponibilizado pela Shimadzu. 

A partir das curvas obtidas foram determinados os parâmetros cinéticos 

ordem de reação (n), fator de frequência (A) e energia de ativação (E) pelo 

método de Ozawa. Também foram utilizados quatro outros modelos 

matemáticos, sendo dois métodos de aproximação (Método de Van Krevelen e 
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Método de Horowitz-Metzger) e outros dois integrais (Método de Coats-Redfern 

e Método de Madhusudanan), os cálculos para determinação dos parâmetros 

cinéticos por esses métodos foram realizados utilizando programas 

computacionais desenvolvidos por Nunes (1995). 

 

4.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As curvas calorimétricas foram obtidas em um calorímetro Shimadzu, 

modelo DSC-60A, em atmosfera inerte de nitrogênio a um fluxo de 100 mL min-

1, nas razões de aquecimento (β) de 2,5; 5; 10; 20 e 40 °C min-1, na faixa de 

temperatura de 25 a 500 °C, utilizando 2 mg ± 0,5 de amostra em cadinhos de 

alumínio selados. O equipamento foi previamente calibrado, em relação à 

temperatura, com o padrão índio (156,6 °C ± 0,3) através de seu ponto de 

fusão. A entalpia foi calibrada com o calor de fusão do Índio (28,59 J/g ± 0,30). 

O fator de correção foi calculado de acordo com os procedimentos e 

especificações do fabricante do aparelho. As amostras foram analisadas 

através das suas transições de fase características, utilizando o programa 

TASYS da Shimadzu. 

 

4.4 Técnicas complementares 

 

4.4.1 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

Para a determinação dos grupos funcionais que compõem as moléculas 

de interesse, foram analisados os espectros na região do infravermelho das 

amostras em um espectrofotômetro acoplado a um acessório de refletância 

total atenuada ATR-FTIR, modelo IRprestige-21 da Shimadzu, na faixa de 

número de onda de 700 a 4000 cm-1, sendo realizadas 20 varreduras por 

amostra. 
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4.4.2. Aquisição de imagem com aquecimento 

 

Foram capturadas imagens da amostra em aquecimento, utilizando o 

método de determinação por capilaridade, no aparelho de ponto de fusão 

Quimis modelo Q340S23, sob aquecimento direto, onde a amostra foi aquecida 

até 250 °C. As imagens dos principais eventos térmicos foram adquiridas 

utilizando uma câmera marca Motorola, modelo XT1540.                                                                                                                                  

 

4.5 Estudo da cinética das reações de decomposição térmica  

 

O estudo da cinética das reações de termodecomposição foi realizado 

visando à determinação dos parâmetros energia de ativação (E), ordem de 

reação (n) e fator de frequência (A) pré-exponencial, pelos métodos de Ozawa 

e Fittin. 

 

4.5.1 Método de Ozawa 

 

As curvas TG nas diferentes razões de aquecimento (β) foram utilizadas 

para determinar os parâmetros cinéticos de ordem de reação (n), fator de 

frequência (A) e energia de ativação (E) pelo método de Ozawa utilizando o 

software TASYS da Shimadzu. 

Este método é expresso pela equação 6: 

 

Log β = log [
AE

Rg(α)
] −  2.315 –  0.4567

E

RT
         (6) 

 

Onde α é a fração decomposta, T é temperatura, R é a constante de gás. 

 

4.5.2 Método Fittin 

 

A determinação dos parâmetros cinéticos pelo método Fitting é realizada 

a partir de análises não-isotérmicas, sendo divididas em três categorias: 

diferencial, aproximação e integral. Para este estudo, foram aplicados dois 
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métodos de aproximação (Horowitz-Metzger e Van Krevelen) e dois métodos 

integrais (Coats-Redfern e Madhusudanan). 

Os métodos de aproximação de Horowitz-Metzger e de Van Krevelen 

são descritos pelas equações:  

 

Equações do método de Horowitz-Metzger (HM) (HOROWITZ; METZGER, 

1963): 

 

Para n=1: ln[− ln(1 − 𝛼)] =
𝐸𝜃

𝑅𝑇𝑆
                                                               (7) 

 

Para n≠1: ln [
1−(1−𝛼)1−𝑛

1−𝑛
] =

𝐸𝜃

𝑅𝑇𝑆
                                                                  (8) 

 

Equações do método de Van Krevelen (VK) (VAN KREVELEN; VAN 

HEERDEN; HUNTJENS, 1951): 

 

Para n=1: log[− ln(1 − 𝛼)] = log [
𝐴

𝛽
(

0.368

𝑇𝑆
)

𝐸

𝑅𝑇𝑆
1

(
𝐸

𝑅𝑇𝑆+1
)
] + (𝐸𝑅𝑇𝑆 + 1) log 𝑇    (9) 

 

Para n≠1: log [
1−(1−𝛼)1−𝑛

1−𝑛
] = log [

𝐴

𝛽
(

0.368

𝑇𝑆
)

𝐸

𝑅𝑇𝑆
1

(
𝐸

𝑅𝑇𝑆+1
)
] + (𝐸𝑅𝑇𝑆 + 1) log 𝑇       (10) 

 

Os métodos integrais de Coats-Redfern e de Madhusudanan, por sua vez, 

são descritos pelas equações: 

 

Equações do método de Coats-Redfern (CR) (COATS; REDFERN, 1964): 

 

Para n=1: log [
− ln(1−𝛼)

𝑇2 ] =
log 𝐴𝑅

𝛽𝐸
−

𝐸

2.303𝑅𝑇
                                                    (11) 

 

Para n≠1:  log [
1−(1−𝛼)1−𝑛

𝑇2(1−𝑛)
] =

log 𝐴𝑅

𝛽𝐸
−

𝐸

2.303𝑅𝑇
                                                (12) 

 

Equações do método de Madhusudanan (MD) (MADHUSUDANAN et al, 

1993): 
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Para n=1: ln [
− ln(1−𝛼)

𝑇1.9206
] =

ln 𝐴𝑅

𝛽𝑅
+ 0,02 −

1.9206 ln 𝐸

𝑅
− 0.12040

𝐸

𝑅𝑇
                    (13) 

 

Para n≠1: ln [
− ln(1−𝛼)

𝑇1.9206(1−𝑛)
] =

ln 𝐴𝑅

𝛽𝑅
+ 3.7678 −

1.9206 ln 𝐸

𝑅
− 0.12040

𝐸

𝑅𝑇
             (14) 

 

Onde: α é a fração decomposta, T Temperatura, A fator de frequência, R 

constante dos gases, E energia de ativação, β taxa de aquecimento, Ts 

temperatura do pico. 

Atualmente, muitos estudos utilizam modelos matemáticos integrais e de 

aproximação para determinação dos parâmetros cinéticos das reações de 

decomposição, na maioria dos casos são empregados dois ou mais modelos, 

possibilitando a comparação dos dados (SALAMA et al, 2015; MATHEUS, 

2016; YAN et al, 2014; DA SILVA JÚNIOR et al, 2017; KARAPJNAR et al, 

2013). 

            

4.6 Avaliação Química Qualitativa e Quantitativa utilizando 

Cromatografia a Líquido de Ultra Eficiência 

 

Os cromatogramas foram obtidos em um cromatógrafo a líquido modelo 

UFLC XR da Shimadzu, equipado com degaseificador DGU-20A3, sistema de 

bombas binário LC-20AD XR, auto amostrador SIL-20AC XR, forno da coluna 

CTO-20AC, sistema de detecção na região do ultravioleta e visível DAD SPD-

M20A e módulo de comunicação com o computador CBM-20A. 

Neste estudo foram utilizadas colunas cromatográficas Shim-pack 

(Shimadzu) compostas de partículas de sílica ligada a grupos octadecilsilano 

(C18), tamanho de partícula de 2,2 µm, diâmetro interno de 2,0 mm e  

comprimentos de  30, 50 e 75 mm. 

 

4.6.1 Preparo de amostra 

 

Foram preparadas soluções estoque a 1000 ppm do metil p-cumarato, 

etil p-cumarato e isopropil p-cumarato separadamente. Foram pesados, com 

precisão, 50 mg de cada amostra e transferidos para balões volumétricos de 50 
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mL, sendo as amostras dissolvidas em metanol e completando-se o volume 

com o mesmo solvente. A partir destas soluções, foi preparada uma solução 

diluída composta da mistura dos três derivados do ácido p-cumárico, para isso 

foram medidos exatamente 15 µL da solução estoque de metil p-cumarato, 30 

µL da solução estoque de etil p-cumarato e 450 µL da solução estoque de 

isopropil p-cumarato e 1005 µL de água ultra-pura, resultando em 1,5 mL de 

solução contendo a mistura dos três derivados do ácido p-cumárico, com 

concentração final de 10 ppm de metil p-cumarato, 20 ppm de etil p-cumarato e 

300 ppm do isopropil p-cumarato. A solução diluída foi filtrada em membrana 

de nylon com diâmetro de poro de 0,22 µm.  

 

4.6.2 Planejamento fatorial 

 

A fim de potencializar os experimentos necessários para o 

desenvolvimento do método cromatográfico por CLUE foi utilizado o 

planejamento fatorial, utilizando três fatores (coluna, fluxo e composição de 

fase móvel) e três níveis (33) totalizando 27 condições experimentais.  

Para definir as condições experimentais do planejamento fatorial, 

realizou-se gradiente exploratório, elevando linearmente a concentração de 

solvente orgânico, partindo de 5 % até atingir 100 % de acetonitrila em 20 

minutos com fluxo 0,2 mL min-1. A partir dos resultados observado foram 

delineados os experimentos descritos na Tabela 2, sendo seus níveis e fatores 

detalhados na Tabela 3.  

Os cromatogramas obtidos foram integralizados utilizando o software LC 

Solutions da Shimadzu, os parâmetros cromatográficos tempo de retenção, 

resolução, fator de cauda e número de pratos teóricos foram avaliados, 

utilizando as ferramentas superfície de resposta e diagrama de Pareto, gerados 

a partir do software Statistica 10.0, a partir dos dados adquiridos foi escolhida a 

melhor condição para análise simultânea dos ésteres derivados do ácido p-

cumárico. 

Os valores encontrados para os principais parâmetros cromatográficos 

foram analisados utilizando a ferramenta de superfície de resposta e diagrama 

de Pareto gerados utilizando o software Statistica 10.0. 
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Tabela 3 - Matriz do planejamento fatorial para desenvolvimento de método 

UHPLC. 

Experimento Fluxo (mL.min-1) Composição da FM Coluna 

1 -1 -1 -1 

2 0 -1 -1 

3 +1 -1 -1 

4 -1 0 -1 

5 0 0 -1 

6 +1 0 -1 

7 -1 +1 -1 

8 0 +1 -1 

9 +1 +1 -1 

10 -1 -1 0 

11 0 -1 0 

12 +1 -1 0 

13 -1 0 0 

14 0 0 0 

15 +1 0 0 

16 -1 +1 0 

17 0 +1 0 

18 +1 +1 0 

19 -1 -1 +1 

20 0 -1 +1 

21 +1 -1 +1 

22 -1 0 +1 

23 0 0 +1 

24 +1 0 +1 

25 -1 +1 +1 

26 0 +1 +1 

27 +1 +1 +1 
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Tabela 4 - Descrição dos fatores e níveis estudados no planejamento fatorial para 

o desenvolvimento do método por UHPLC-DAD. 

Fatores Níveis 

 -1 0 +1 

Coluna (mm) 30 50 75 

Fluxo (mL.min-1) 0,2 0,3 0,4 

Composição de fase móvel 

(ACN:H2O) 
30:70 35:65 40:60 

 

Os cromatogramas obtidos foram integralizados utilizando o software LC 

Solutions da Shimadzu, os parâmetros cromatográficos tempo de retenção, 

resolução, fator de cauda e número de pratos teóricos foram avaliados, 

utilizando as ferramentas superfície de resposta e diagrama de Pareto, gerados 

a partir do software Statistica 10.0, a partir dos dados adquiridos foi escolhida a 

melhor condição para análise simultânea dos ésteres derivados do ácido p-

cumárico. 

Os valores encontrados para os principais parâmetros cromatográficos 

foram analisados utilizando a ferramenta de superfície de resposta e diagrama 

de Pareto gerados utilizando o software Statistica 10.0. 

 

4.7 Estudo de estabilidade e pesquisa de produtos de degradação 

 

Os estudos de degradação forçada foram realizados de acordo com as 

condições estabelecidas pela ANVISA, no Informe Técnico nº 1, de 15 de julho 

de 2008. 

 

4.7.1 Estudo de degradação forçada 

 

O estudo de degradação forçada foi realizado apenas com as amostras 

de metil p-cumarato e etil p-cumarato. Os compostos foram analisados em 

solução. Os testes de estresse conduzidos incluem os efeitos da hidrólise em 

meio ácido, básico e neutro e da oxidação. 
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Inicialmente aplicou-se as condições descritas no Informe Técnico nº 1, 

de 15 de julho de 2008, as condições foram ajustadas de forma a obter 

degradação total entre 10 e 30%. 

 

4.7.2 Preparo de amostra 

 

Preparou-se uma solução estoque de 20 ppm (0,02 mg mL-1) do metil p-

cumarato e outra para o etil p-cumarato, à mesma concentração, a partir das 

soluções estoque a 1000 ppm preparadas anteriormente. Para tanto, transferiu-

se com precisão 1 mL da solução estoque para balão volumétrico de 50 mL e 

completou-se o volume com metanol. A partir desta solução, foram preparadas 

quatro soluções, para cada amostra, descritas nas Tabelas 2 e 3, após os 

ajustes necessários. 

Para cada solução de degradação com amostra foi preparado outro 

frasco utilizado como branco da reação, contendo 5 mL de metanol ao invés da 

solução estoque.  

 

Tabela 5 - Preparo das soluções para estudo da estabilidade intrínseca do metil p-
cumarato. 
 

Frascos Soluções 

1 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de ácido 

clorídrico 0,4 M 

2 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de hidróxido de 

sódio 0,1 M 

3 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de água ultra 

pura  

4 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de peróxido de 

hidrogênio a 6% (v/v) 
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Tabela 6 - Preparo das soluções para estudo da estabilidade intrínseca do etil p-
cumarato. 
 

Frascos Soluções 

1 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de ácido 

clorídrico 0,4M 

2 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de hidróxido de 

sódio 0,05M 

3 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de água ultra 

pura  

4 5 mL da solução estoque (20 ppm) + 5 mL de peróxido de 

hidrogênio a 6% (v/v) 

 

As soluções de degradação com amostra e brancos de reação foram 

mantidas em frascos de vidro âmbar fechados em banho-maria a 30 ºC, sob 

agitação magnética, por 7 horas. Foram retirados, de cada tubo, alíquotas de 1 

mL, nos tempos 0, ½,1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 horas, e essas foram filtradas em filtro 

de nylon 0,22 µm, transferidas para vials para serem analisadas em UHPLC, 

aplicando o método desenvolvido. 

  



35 
 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização térmica 

 

As curvas TG, DTG, DSC e DTA foram analisadas para determinar os 

eventos térmicos característicos para o metil, etil e isopropil p-cumarato. 

 

5.1.1 DSC, DTA e TG do metil p-cumarato 

 

Na Figura 3, estão representadas as curvas sobrepostas DSC, DTA, TG 

e DTG do metil p-cumarato na razão de aquecimento (β) 10 °C min-1. A curva 

DSC apresenta dois eventos endotérmicos e dois exotérmicos. O primeiro 

evento endotérmico ocorre entre 122 e 142 °C (Tonset 131 °C) com Tpeak 136 °C, 

correspondente à fusão da amostra, sendo este comportamento também 

observado na curva DTA entre 118 - 154 °C, no entanto, o Tonset mantém-se em 

131 °C, corroborando os dados encontrados na literatura (KWON e KIM, 2003; 

WANG et. al, 2012). Entre 97 °C e 165 °C ocorre discreta perda de massa 

registrada na curva TG, com Δm de 3,5 %, podendo estar ligada ao processo 

de dessolvatação. O segundo pico endotérmico registrado na curva DSC entre 

170 °C e 230 °C e na curva DTA na faixa de 157 a 295 °C, bem como a perda 

de massa registrada na curva TG entre 178 a 263 °C, estão relacionados com 

a primeira etapa de decomposição da amostra, resultando em um Δm de 57,5 

%. Este evento é evidenciado na curva DTG com Tpeak 241 °C, demonstrando 

que o metil p-cumarato é termicamente estável até aproximadamente 169 °C. 

Em seguida, ocorre uma etapa de perda de massa entre 268 e 377 °C 

resultando em Δm 14,6 %, não coincidindo com nenhum evento nas curvas 

DTA e DSC. O primeiro evento exotérmico registrado na curva DSC entre 341 - 

382 °C e, na curva DTA, entre 386 - 520 °C ocorre simultaneamente à perda de 

massa, na faixa de 291 a 441 °C, referente à segunda etapa de decomposição 

resultando em Δm 22,2%. O segundo pico exotérmico observado na curva DSC 

é atribuído à terceira etapa de decomposição, entre 396 e 500 °C, ocorrendo 

simultaneamente à perda de massa registrada na curva TG entre 441 e 762 °C, 

sendo Δm 14,3%. Na curva DTA, esta perda de massa resulta em dois eventos 

exotérmicos, o primeiro entre 589 - 689 °C e o segundo entre 702 - 773 °C. Os 
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eventos térmicos observados nas curvas DSC, DTA e TG estão detalhados na 

Tabela 7. 

 

Figura 3 - Sobreposição das curvas DSC (rosa), TG (vermelha), DTA (azul), 

DTG (verde) do metil p-cumarato na razão de aquecimento (β) de 10 °C min-1. 

 

 

Tabela 7 - Eventos térmicos característicos do metil p-cumarato em β 10 °C min-1. 

TG DTA DSC  Evento Atribuição 

Faixa 
(ºC) 

Δm  
(%) 

 Tonset-Tendset (°C) ΔH  
(J g-¹) 

 Tonset-Tendset  
(°C) 

ΔH  
(J g-¹)     

   

97 - 165 3,5  131 - 143 653,7  131 - 139 118,7  Endo.  Fusão /   
Dessolvatação 

178 - 263  57,5   191 - 272 2500  182 - 222 32,8  Endo.  Decomposição 

268 - 377 14,6         -     -         -    -    

377 - 424 10,3   394 - 463 301,6  346 - 372 20,6  Exo.  Decomposição  

424 - 720 14,8   625 - 680 612,5  440 - 476 217,5  Exo.  Decomposição 

 713 - 764 452,9  

 

Nas curvas TG do metil p-cumarato, (Figura 4A), nas várias razões de 

aquecimento, é possível observar comportamento semelhante, porém com 

ligeiras variações nas faixas de temperatura. A primeira etapa de perda de 

massa atribuída à dessolvatação é muito sutil e de difícil identificação, sendo 

melhor percebida nas razões de 10 e 20 °C min-1. A perda de massa 
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relacionada com o primeiro estágio de decomposição da amostra tem a 

temperatura inicial deslocada de acordo com o aumento de β, sendo seus 

valores 141, 145, 168, 191 e 197 °C em ordem crescente de β. As curvas DSC 

(Figura 4B) mostram os picos característicos nos vários β, sendo as 

temperaturas iniciais alteradas para valores menores e suas entalpias 

aumentadas à medida que β é elevada. As temperaturas iniciais obtidas para o 

pico endotérmico referente à fusão da amostra são respectivamente 126, 123, 

122, 122 e 121 °C, em ordem crescente de β. 

 

Figura 4 - Sobreposição das curvas TG (A) e DSC (B) do metil p-cumarato nas 

razões de aquecimento (β) de 2,5; 5; 10; 20 e 40 °C min-1. 
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5.1.2 DSC, DTA, TG e DTG do etil p-cumarato 

 

As curvas DSC, DTA, TG e DTG do etil p-cumarato na β 10 °C min-1 são 

mostradas na Figura 5. Na curva DSC, são vistos dois eventos endotérmicos e 

um evento exotérmico. O primeiro evento endotérmico ocorre entre 56 a 89 °C 

(Tonset 65 °C) com Tpeak a 73 °C podendo ser atribuído à fusão da amostra, 

sendo observado na curva DTA comportamento semelhante, com pico 

endotérmico no intervalo entre 39 e 104 °C. Apesar da faixa de temperatura 

obtida na curva DTA ser ligeiramente maior, é mantido Tonset 66 °C com Tpeak 

75 °C, corroborando a faixa de fusão descrita na literatura (WANG et. al, 2012). 

 

Figura 5 - Sobreposição das curvas DSC (rosa), TG (vermelha), DTG (verde), 

DTA (azul) do etil p-cumarato na razão de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

 

Durante o processo de fusão, ocorre uma possível perda de água ou 

evaporação de solvente residual, resultando numa pequena perda de massa 

mostrada na curva TG entre 33 e 111 °C com Δm 2,6%. O segundo evento 
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endotérmico evidenciado na curva DSC ocorre no intervalo de 122 a 257 °C 

(Tpeak 139 °C) e na curva DTA entre 109 e 177 °C (Tpeak 109 °C), sendo ambos 

atribuídos à primeira etapa de decomposição, justificada pela perda de massa 

observada na curva TG na faixa de 111 a 359 °C, resultando em Δm 25,9 %, e 

evidenciada na curva DTG com Tpeak em 417 °C. Assim, foi possível observar 

que o etil p-cumarato é estável até a temperatura de, aproximadamente, 111 

°C. O evento exotérmico, atribuído à segunda etapa de decomposição do etil p-

cumarato, ocorre na curva DSC entre 396 e 472 °C com Tpeak 465 °C e na 

curva DTA entre 211 e 417 °C com Tpeak 211 °C, simultaneamente na curva TG 

é vista perda de massa entre 369 e 467 °C com Δm 42%. Podemos observar 

na curva TG duas perdas finais de massa, entre 466 e 567 ºC (Δm 11,6%) e 

entre 657 e 900 ºC (Δm 4,4%), acompanhadas por um evento exotérmico na 

curva DTA entre 471 e 715 °C com Tpeak a 477 °C, atribuídas as ultimas etapas 

de decomposição. A amostra apresentou perda de massa total de 86,5%, com 

13,5% de cinzas. Os eventos térmicos do etil p-cumarato estão detalhados na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Eventos térmicos característicos do etil p-cumarato em β 10 °C min-1. 

TG DTA DSC  Evento Atribuição 

Faixa  
(ºC) 

Δm  
(%) 

 Tonset-Tendset 
(°C) 

ΔH  
(J g-¹) 

 Tonset-Tendset  
(°C) 

ΔH  
(J g-¹)     

   

33 - 111 2,6  66 - 87 920,8  65 - 78 70,5  Endo.  Fusão /  
Dessolvatação 

111 - 358  25,9   114 - 162 195,5  135 - 255 55,7  Endo.  Decomposição  

367 - 467 42  209 - 407 1,82  428 - 461 76,8  Exo.  Decomposição  

466 - 657 11,6   473 - 696 2,01         -     -   Decomposição 

657 - 900 4,4          

 

As curvas TG obtidas nas várias β para etil p-cumarato são mostradas 

na Figura 6A, sendo possível observar a presença de cinco etapas de perda de 

massa. A etapa inicial relativa à dessolvatação da amostra é melhor observada 

em razões de aquecimento mais elevadas, um vez que, nas razões menores, 

ocorre uma junção com a perda de massa seguinte, prejudicando a análise dos 

dados.  
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Figura 6 - Sobreposição das curvas TG (A) DSC (B) do etil p-cumarato nas 

razões de aquecimento de 2,5; 5; 10; 20 e 40 °C min-1. 

 

 

As etapas finais de degradação, por sua vez, são mais bem observadas 

em razões de aquecimento menores, por exemplo, em β 2,5 °C min-1 são vistas 

entre 674 - 900 °C estando bem definidas e com Δm superior ao observado nas 

β maiores, com degradação total da amostra nessa condição, diferente do 

observado para as demais razões de aquecimento. As curvas DSC desta 

molécula (Figura 6B) têm perfil semelhante nos vários β, ocorrendo 

deslocamento dos eventos para temperaturas inferiores e aumento das 

entalpias à medida que β é elevada. O evento exotérmico referente à última 

etapa de decomposição que ocorre entre 396 - 472 °C, quando β 10 °C min-1, é 
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dividido em dois picos exotérmicos quando β 40 °C min-1 (328 - 410 °C e 431 - 

500 °C). 

 

5.1.3 DSC, DTA, TG e DTG do isopropil p-cumarato 

 

O isopropil p-cumarato tem as suas curvas DSC, DTA, TG e DTG na β 

10 ° C min-1 representadas na Figura 7. É mostrado, na curva DSC, pico 

endotérmico ocorrendo entre 24 e 107 °C com Tpeak 29 °C. Na curva DTA este 

mesmo evento é visto entre 29 e 98 °C com Tpeak a 29 °C. Há uma ligeira perda 

de massa simultânea a este evento visto na curva TG entre 30 e 106 °C 

resultando em Δm 2,8%, provavelmente causada por um processo de 

dessolvatação, visto que este evento não exibe características de processo de 

fusão. Esta observação é discordante dos estudos realizados por Wang e 

colaboradores (2012), nos quais a fusão do composto foi registrada entre 80 - 

81 °C, a ausência do processo de fusão pode ser atribuído a presença de 

impurezas, como resíduos do processo de síntese, sendo necessárias mais 

análises para sua confirmação. Um segundo evento endotérmico é observado 

na curva DSC entre 117 - 135 °C (Tpeak 117 °C), registrado na curva DTA entre 

100 - 131 °C (Tpeak 99 °C), concomitantemente a perda de massa é registrada 

na curva TG de 106 a 135 °C (Δm 3,7%). Em sequência, notam-se dois picos 

endotérmicos entre 139 - 161 °C (Tpeak 149 °C) e 164 - 208 °C (Tpeak 184 °C), 

na curva DTA é visto um pico endotérmico entre 133-176 °C (Tpeak 150 °C), 

simultâneo a estes eventos ocorre perda de massa na faixa de 135 - 200 °C 

(Δm 16,6%), atribuídos à primeira etapa de decomposição da amostra. Desta 

forma, de acordo com a curva TG / DTG, o isopropil p-cumarato é 

termicamente estável até 100 °C, pois a partir dessa temperatura é iniciada 

uma série de perdas de massa sendo a mais intensa entre 373 e 455 °C 

resultando em Δm 35,2%, evidenciado na curva DTG em 409 °C, 

simultaneamente na curva DSC o evento exotérmico é registrado entre 419 e 

498 °C com Tpeak 448 °C e na curva DTA 457 - 709 °C (Tpeak 164 °C). Nesta 

mesma faixa ocorre também uma perda final de massa entre 458 e 900 °C, 

resultando em Δm de 15,4%. Por fim, a perda total de massa foi de 

aproximadamente 83,2%, restando 16,8% de cinzas. Os eventos térmicos 

deste composto são detalhados na Tabela 9. 
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Figura 7 - Sobreposição das curvas DSC (rosa), TG (vermelha), DTG (verde), 

DTA (azul) do isopropil p-cumarato na razão de aquecimento de 10 °C min-1.  

 

Tabela 9 - Eventos térmicos característicos do isopropil p-cumarato em β 10 °C 

min-1. 

TG DTA DSC  Evento Atribuição 

Faixa  
(ºC) 

Δm  
(%) 

 Tonset-Tendset  
(°C) 

ΔH  
(J g-¹) 

 Tonset-Tendset  
(°C) 

ΔH  
(J g-¹)     

   

30 - 106 2,8  30 - 98 425,2  26 - 93 105  Endo.  Dessolvatação 

106 - 135  3,7   100 - 119 8,4  120 - 124 0,42  Endo.  Decomposição  

135 - 203 17,2  138 - 174 210,3  150 - 155 

165 - 199 

4,6 

29,5 

 Endo.  Decomposição  

204 - 374 8,5   178 - 206 90,3         -    -  Endo. Decomposição 

374 - 455 35,2  459 – 677 

       - 

3,63 

   - 

 442 – 457 

        - 

108 

   - 

 Exo. 

  - 

Decomposição 

Decomposição 455 - 900 15,8 
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Figura 8 - Sobreposição das curvas TG (A) e DSC (B) do isopropil p-cumarato 

nas razões de aquecimento de 2,5; 5; 10; 20 e 40 °C min-1. 

 

O comportamento térmico do isopropil p-cumarato é mantido nas 

diferentes β. Nas curvas TG (Figura 8A) são observadas seis perdas de massa 

com deslocamento para temperaturas superiores conforme se aumenta β. A 

porcentagem de cinzas residuais difere entre as curvas, em β 20 °C min-1 a 

amostra é totalmente consumida, já nas razões de aquecimento intermediárias 

(5 e 10 °C min-1) são apresentados  teor de cinzas residuais. As curvas DSC 

(Figura 8B), por outro lado, permitem a identificação dos eventos 

característicos do composto e, apesar do aumento na intensidade desses 

eventos causados pela elevação de β, não é possível identificar nenhum pico, 

atribuído à fusão do composto mesmo nas altas β, demonstrando que a 
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amostra de isopropil p-cumarato não sofre processo de fusão, sugerindo sua 

possível contaminação por resíduos do processo de síntese. 

A partir dos dados obtidos nas análises TG, DTA e DSC foram propostos 

os mecanismos de decomposição térmica destes compostos, sendo 

demonstrado na Figura 9.  

 

Figura 9 – Proposta de mecanismo de decomposição térmica para o metil p-

cumarato (A), etil p-cumarato (B) e isopropil p-cumararto (C). 
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Nota-se que a metil p-cumarato inicia sua decomposição em 

temperatura mais elevada em comparação às demais (178 °C), porém, a 

quebra de ligações ocorre de forma mais rápida, de modo que alcança a 

decomposição total em temperatura inferior (268 °C) ao visto para os outros 

compostos avaliados neste estudo. O etil p-cumarato por sua vez, inicia sua 

decomposição pela quebra do grupamento éster em 111 °C, com 

decomposição total em 367 °C, já o isopropil p-cumarato inicia sua 

decomposição aos 135 °C com a quebra do grupamento éster, sendo formado 

o ácido p-cumárico, a decomposição total ocorre a 374 °C. 

 

5.1.4 Aquisição de imagem com aquecimento 

 

As alterações sofridas pelo isopropil p-cumarato em função da 

temperatura são mostradas na Figura 10.  À temperatura ambiente, o composto 

apresenta-se como pó bege claro e, com o passar do tempo e aumento da 

temperatura, a cor é escurecida gradualmente, adotando tom castanho em 

aproximadamente 150 °C, evidenciando o início do seu processo de 

decomposição, sendo confirmado pela perda de massa observada na curva TG 

de 20% da massa inicial até esta temperatura.  

 

Figura 10 – Fotografias do Isopropil p-cumarato submetido a aquecimento em 

diferentes temperaturas. 
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Ao longo do experimento, não é observado processo de fusão na 

amostra, assim, pode-se afirmar que a amostra de isopropil p-cumarato 

utilizada neste estudo não possui ponto de fusão, tampouco em temperaturas 

inferiores a 100 °C como relatado na literatura, sendo este comportamento 

causado possivelmente por contaminação de resíduos do processo de síntese. 

 

5.2 Estudo da cinética das reações de decomposição térmica 

 

5.2.1 Modelo de Ozawa 

 

As curvas TG foram utilizadas para determinar os parâmetros cinéticos 

ordem de reação (n), energia de ativação (E) e fator de frequência (A) das 

reações de termodecomposição dos ésteres derivados ácido p-cumárico pelo 

método Ozawa, utilizando o “software” TASYS.  

Para a aplicação deste método são necessárias curvas TG em pelo 

menos três razões de aquecimento diferentes. Neste estudo, foram utilizadas 

curvas nas razões de aquecimento de 2,5, 5, 10, 20 e 40 °C min-1 para cada 

amostra. Após análise dos dados, foram construídos gráficos do logaritmo da 

razão de aquecimento (log β) em função do tempo (min) e a massa residual da 

amostra (G (X)) também em função do inverso da temperatura (K-1). Estes 

gráficos são mostrados nas Figuras 11, 12 e 13.  

As análises foram realizadas com base na primeira etapa de 

decomposição de cada substância, excluindo a interferência causada pelas 

reações de seus produtos de decomposição, possibilitando assim a 

comparação entre seus resultados. De acordo com os resultados obtidos, a 

ordem de reação para o metil p-cumarato é 0,2, a energia de ativação de 71,8 

kJ / mol e o fator de freqüência 1,18 x 107 min-1. Para o etil p-cumarato, a 

ordem de reação foi de 0,8, energia de ativação foi de 69,12 kJ / mol e fator de 

frequência foi 5,69 x 106 min-1. Os parâmetros calculados para o isopropil p-

cumarato, por sua vez, foram: ordem de reação de 1,0, energia de ativação de 

76,61 kJ / mol e fator de frequência de 3,27 x 108 min- 1. Sabendo-se que a 

energia de ativação é a energia mínima requerida para iniciar-se a reação 

química estudada, é possível afirmar que o isopropil p-cumarato é o éster mais 
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estável dentre os analisados segundo o método de Ozawa, o segundo mais 

estável é o metil p-cumarato e o éster menos estável é o etil p-cumarato. 

 

Figura 11 - Curvas da massa residual da amostra G(X) em função do tempo 

(min) (A) e do logaritmo da razão de aquecimento (logß) em função do inverso 

da temperatura (K-1) (B) do metil p-cumarato.  
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Figura 12 - Curvas da massa residual da amostra G(X) em função do tempo 

(min) (A) e do logaritmo da razão de aquecimento (logß) em função do inverso 

da temperatura (K-1) (B) do etil p-cumarato. 
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Figura 13 - Curvas da massa residual da amostra G(X) em função do tempo 

(min) (A) e do logaritmo da razão de aquecimento (logß) em função do inverso 

da temperatura (K-1) (B) do isopropil p-cumarato. 

 

 

 

 

5.2.2 Método Fittin 

  

Os parâmetros cinéticos ordem de reação (n), fator de frequência (A) e 

energia de ativação (E) foram determinados pelo método fitting através dos 

modelos cinéticos integrais de Coats-Redfern (CR) e de Madhusudanan (MD), 

e de aproximação de Horowitz e Metzger (HM) e de Van Krevelen (VK). Apesar 

de serem modelos diferentes, é possível notar valores semelhantes entre eles, 
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considerando os resultados obtidos para cada molécula separadamente, nas 

diferentes razões de aquecimento analisadas. Os resultados obtidos para o 

metil p-cumarato são mostrados na Tabela 10, os do etil p-cumarato na Tabela 

11, e os do isopropil p-cumarato na Tabela 12. Estes dados foram tratados e 

são mostrados graficamente na Figura 14. 

Foi calculado o valor médio para os parâmetros cinéticos encontrados 

pelos diferentes modelos e razões de aquecimento. Desta forma, os resultados 

obtidos para o metil p-cumarato são n 1,656, A 5,20 1036 min-1, E 317,799 kJ 

mol-1; para o etil p-cumarato n 1,742, A 4,88 1032 min-1, E 240,367 kJ mol-1, 

para o isopropil p-cumarato n 1,822, A 1,56 1036 min-1, E 246,537 kJ mol-1, De 

acordo com a energia de ativação, podemos afirmar que o metil p-cumarato é o 

éster mais estável, o segundo mais estável é o isopropil p-cumarato e, por fim, 

o menos estável é o etil p-cumarato. 

Os resultados encontrados pelo método de Fittin diferem em muitos 

aspectos dos resultados obtidos pelo método Ozawa, essa diferença se dá pela 

diferença nos termos matemáticos que cada modelo considera. 

 

Tabela 10 - Parâmetros cinéticos ordem de reação (n), fator de frequência (A) 

e energia de ativação (E), obtidos para o metil p-cumarato pelas equações de 

CR, MD, HM e VK nas diferentes β. 

  Método 

β Parâmetros CR MD HM VK 

 n 1,63 1,58 1,61 1,55 
2,5 A 2,41E+30 7,04E+29 2,79E+31 6,58E+32 

 E 301,15 296,28 310,94 275,01 

 n 1,61 1,65 1,68 1,66 
5 A 2,21E+31 6,75E+31 2,05E+33 7,20E+37 
 E 316,09 320,38 333,44 326,60 

 n 1,64 1,65 1,69 1,67 
10 A 6,04E+27 8,08E+27 2,14E+29 4,96E+34 

 E 289,04 290,09 302,45 303,53 

 n 1,65 1,64 1,70 1,70 
20 A 2,31E+32 1,79E+32 8,34E+33 3,19E+37 

 E 345,28 344,03 358,30 342,12 

 n 1,69 1,69 1,72 1,71 
40 A 2,12E+29 2,20E+29 8,13E+30 3,77E+34 

 E 321,71 321,71 338,46 319,38 
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Tabela 11 - Parâmetros cinéticos ordem de reação (n), fator de frequência (A) 

e energia de ativação (E), obtidos para o etil p-cumarato pelas equações de 

CR, MD, HM e VK nas diferentes β. 

  Método  

β Parâmetros CR MD HM VK 

 n 1,69 1,64 1,70 1,71 
2,5 A 2,52E+27 7,14E+26 7,56E+27 7,55E+31 

 E 251,15 246,57 249,65 244,56 

 n 1,73 1,74 1,77 1,76 
5 A 7,29E+22 9,73E+22 3,09E+24 1,71E+31 
 E 212,29 213,18 228,32 238,09 

 n 1,66 1,61 1,68 1,68 
10 A 1,07E+24 3,74E+23 2,53E+25 1,09E+30 
 E 220,90 216,99 233,15 226,89 

 n 1,79 1,78 1,85 1,81 
20 A 2,25E+27 1,80E+27 9,65E+28 3,30E+33 
 E 245,58 244,66 259,79 252,92 

 n 1,76 1,84 1,83 1,81 
40 A 2,42E+27 1,98E+28 1,40E+29 6,37E+33 
 E 247,52 255,02 263,16 256,96 

 

Tabela 12 - Parâmetros cinéticos ordem de reação (n), fator de frequência (A) 

e energia de ativação (E), obtidos para o isopropil p-cumarato pelas equações 

de CR, MD, HM e VK nas diferentes β. 

  Método 

β Parâmetros CR MD HM VK 

 n 1,69 1,67 1,74 1,66 
2,5 A 1,28E+23 8,43E+22 4,83E+24 1,22E+28 

 E 210,63 209,06 223,91 208,42 

 n 1,69 1,73 1,73 1,74 
5 A 3,50E+25 9,97E+25 2,42E+27 1,28E+34 
 E 225,48 228,93 243,85 252,07 

 n 1,82 1,83 1,86 1,85 
10 A 8,25E+34 1,98E+35 3,09E+37 1,05E+34 
 E 301,73 302,91 333,26 253,63 

 n 1,87 1,88 1,97 1,91 
20 A 9,43E+26 1,24E+27 3,64E+28 5,13E+32 
 E 238,30 239,14 248,32 242,10 

 n 1,94 1,93 2,0 1,93 
40 A 4,22E+25 3,54E+25 2,14E+27 7,22E+31 
 E 236,16 235,38 253,33 244,13 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Figura 14 - Parâmetros cinéticos ordem de reação (n), fator de frequência (A) e 

energia de ativação (E), calculados para a primeira etapa de decomposição do 

metil (ME), etil (ET) e isopropil p-cumarato (IS) nas diferentes β. 

 

 

5.3 Caracterização por espectroscopia na região do infravermelho 

 

O espectro FTIR do metil p-cumarato (Figura 15) apresenta uma banda 

de absorção em 3359 cm-1 atribuída ao estiramento da ligação O-H, em 1683 

cm-1, apresenta uma banda de absorção de média intensidade referente ao 

estiramento da ligação C=O do éster, a banda de absorção referente ao 

estiramento da ligação C=C do anel aromático é observada em 1631 cm-1 e a 

banda de absorção de forte intensidade em 831 cm-1 é referente à deformação 

fora do plano da ligação C-H de anel aromático para-substituído. Em 1192 e 

1170 cm-1 são vistas duas bandas de absorção referente a estiramento da 

ligação C-O do éster.  
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O espectro FTIR do etil p-cumarato (Figura 15) apresenta uma banda de 

absorção relacionada ao estiramento da ligação O-H em 3271 cm-1, a banda de 

absorção em 1681 cm-1 é referente ao estiramento da ligação C=O do éster, 

em 1629 cm-1 está presente uma banda de absorção correspondente ao 

estiramento da ligação C=C do anel aromático e uma banda de absorção de 

forte intensidade em 829 cm-1 referente à deformação fora do plano da ligação 

C-H de anel aromático para-substituído, em 1184 e 1166 cm-1 são vistas duas 

bandas de absorção referentes ao estiramento da ligação C-O do éster. 

 

Figura 15 - Espectros na região do infravermelho (FTIR) do metil, etil e 

isopropil p-cumarato. 

 

 

No espectro FTIR do isopropil p-cumarato (Figura 15), uma banda de 

baixa intensidade é observada em 3367 cm-1 referindo-se ao estiramento da 

ligação O-H, em 1685 cm-1 está a banda de absorção referente ao estiramento 

da ligação C=O deste éster, em 1604 cm-1 apresenta-se a banda de absorção 

referente ao estiramento da ligação C=C do anel aromático, sua substituição na 

posição para resulta em uma banda de absorção de média intensidade em 835 

cm-1 referente à deformação fora do plano de ligação C-H do anel aromático, 
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em 1265 e 1166 cm-1 duas bandas de absorção referentes ao estiramento da 

ligação C-O do éster.  

Os perfis espectrofotométricos estão detalhados na Tabela 13. Wang e 

colaboradores (2012) relacionaram as principais bandas das três moléculas, 

porém não apresentaram o espectro. Nota-se que há diferença entre as 

intensidades das bandas de absorção das moléculas e leve deslocamento na 

região de vibração. Conforme se aumenta a cadeia carbônica esterificada (R), 

as intensidades são diminuídas sendo mais intensas para o metil p-cumarato e 

menores para o isopropil p-cumarato, porém são mantidas as bandas 

referentes aos grupos químicos característicos da sua estrutura geral. 

 

Tabela 13 - Grupos funcionais dos derivados do ácido p-cumárico e suas 

respectivas bandas de absorção na região do infravermelho. 

Metil 

Número de 

onda (cm-1) 

Etil 

Número de 

onda (cm-1) 

Isopropil 

Número de 

onda (cm-1) 

Atribuições 

3359 3271 3367 OH estiramento 

1683 1681 1685 C=O estiramento 

1631 1629 1604 C=C estiramento 

(anel aromático) 

831 829 835 CH deformação 

fora do plano (anel 

aromático) 

1192 e 1170 1184 e 1166 1265 e 1166 C-O-C estiramento 

 

5.4 Avaliação química qualitativa e quantitativa utilizando cromatografia 

a líquido de ultra eficiência. 

 

5.4.1 Desenvolvimento de metodologia analítica por UHPLC 

 

O planejamento fatorial foi executado na íntegra, no qual se avaliou o 

grau de influência que os fatores selecionados exercem sobre os parâmetros 

cromatográficos e se estes se encontram dentro das especificações. Desse 
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modo, foi possível escolher, dentre as condições avaliadas, aquela mais 

adequada para a separação dos derivados do ácido p-cumárico. 

As concentrações finais das amostras na solução secundária foram 

determinadas com base em seu perfil de absorção na região do ultravioleta, de 

forma a obter picos cromatográficos de intensidade equilibrada.  

 

Figura 16 - Gradiente exploratório da mistura dos éteres derivados do ácido p-

cumárico, de 5 a 100 % de acetonitrila em 20 minutos. 

 

 

O cromatograma obtido pelo método gradiente (Figura 16) apresentou 

três picos de boa intensidade, referentes respectivamente ao metil, etil e 

isopropil p-cumarato. A partir dos tempos de retenção, foi calculada a 

concentração de solvente orgânico necessário para eluição dos compostos, a 

proporção adequada encontrada foi em torno de 30% de solvente orgânico na 

composição da fase móvel. 

Os cromatogramas obtidos durante a execução dos 27 experimentos 

delineados pelo planejamento fatorial são mostrados na Figura 17. É possível 
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observar que, conforme é aumentado o comprimento da coluna cromatográfica, 

aumenta-se também o tempo de retenção e consequentemente o tempo de 

análise, levando a maior consumo de solvente orgânico. Apesar do perceptível 

aumento da resolução, o uso das colunas de 50 mm e 75 mm mostram-se 

inviáveis para a rotina laboratorial, com tempos totais de análise para, 

separação adequada dos três compostos, em torno de 15 min a 30 min para a 

coluna de 50 mm e de 30 min a 100 min para a coluna de 75 mm. 

Os parâmetros cromatográficos foram analisados para todas as corridas 

realizadas durante a execução do planejamento fatorial, os dados foram 

tratados e são mostrados graficamente em relação ao fluxo e proporção de 

solvente orgânico na fase móvel. Na Figura 18 estão demonstrados os valores 

de tempo de retenção, os valores de resolução estão representados na Figura 

19, o número de pratos teóricos na Figura 20 e fator de cauda na Figura 21 

para o metil p-cumarato (a), para o etil p-cumarato (b) e o isopropil p-cumarato 

(c). 

Foi observado que o tempo de retenção é reduzido conforme é 

aumentado o fluxo da fase móvel e a proporção de acetonitrila. A resolução, 

por sua vez, apresentou tendência a aumentar conforme o fluxo e a 

concentração de acetonitrila são reduzidos. Sabendo-se que a resolução é a 

capacidade de separar adequadamente os constituintes de uma amostra, 

sendo calculado considerando a distância entre dois picos, o metil p-cumarato, 

apesar de ser o primeiro dos ésteres a eluir, no cromatograma da mistura 

ternária é observado um pico anterior ao referente a esta amostra, 

condicionando o cálculo de resolução a separação destes compostos. Os 

resultados encontrados foram os menores valores de resolução em 

comparação aos outros ésteres, assumindo que, o valor mínimo aceitável para 

este parâmetro é 1,5, condições cromatográficas com concentração de fase 

móvel superiores a 32% tornam-se inviáveis, por apresentar valores muito 

baixos de resolução. 
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Figura 17 - cromatogramas do metil (primeiro pico), etil (segundo pico) e 

isopropil p-cumarato (terceiro pico) obtidos durante a execução dos 27 

experimentos do planejamento fatorial, separados por comprimento da coluna: 

(a) 30 mm, (b) 50 mm e (c) 75 mm. 
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Tabela 14 - Condições experimentais aplicadas na execução das 27 análises 

resultantes do planejamento fatorial elaborado. 

   

Experimento Fluxo Fase móvel Coluna 

1 0.2 30_70 30 

2 0.3 30_70 30 

3 0.4 30_70 30 

4 0.2 35_65 30 

5 0.3 35_65 30 

6 0.4 35_65 30 

7 0.2 40_60 30 

8 0.3 40_60 30 

9 0.4 40_60 30 

10 0.2 30_70 50 

11 0.3 30_70 50 

12 0.4 30_70 50 

13 0.2 35_65 50 

14 0.3 35_65 50 

15 0.4 35_65 50 

16 0.2 40_60 50 

17 0.3 40_60 50 

18 0.4 40_60 50 

19 0.2 30_70 75 

20 0.3 30_70 75 

21 0.4 30_70 75 

22 0.2 35_65 75 

23 0.3 35_65 75 

24 0.4 35_65 75 

25 0.2 40_60 75 

26 0.3 40_60 75 

27 0.4 40_60 75 
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Figura 18 - Gráficos de Pareto e de superfície de resposta referentes aos 

tempos de retenção obtidos para o metil p-cumarato (a), etil p-cumarato (b) e 

isopropil p-cumarato (c) durante a execução do planejamento fatorial. 
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Figura 19 - Gráficos de Pareto e de superfície de resposta referentes aos 

valores de resolução obtidos para o metil p-cumarato (a), etil p-cumarato (b) e 

isopropil p-cumarato (c) durante a execução do planejamento fatorial. 
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Figura 20 - Gráficos de Pareto e de superfície de resposta referentes aos 

números de pratos teóricos obtidos para o metil p-cumarato (a), etil p-cumarato 

(b) e isopropil p-cumarato (c) durante a execução do planejamento fatorial. 
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Figura 21 - Gráficos de Pareto e de superfície de resposta referentes aos 

valores de fator de cauda obtidos para o metil p-cumarato (a), etil p-cumarato 

(b) e isopropil p-cumarato (c) durante a execução do planejamento fatorial. 

 

 

Nota-se um aumento no número de pratos teóricos conforme são 

diminuídos a concentração de solvente orgânico e o fluxo. Esse mesmo 

comportamento é observado para o fator de cauda. 
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Diante dos resultados encontrados, foi escolhida a melhor condição para 

análise simultânea dos ésteres derivados do ácido p-cumárico. As condições 

cromatográficas do método estão descritas na Tabela 15.  

Houve separação das substâncias em curto tempo de análise, e foi 

possível observar que o número de pratos teóricos e fator de cauda estão de 

acordo com as especificações (>2000 e <2, respectivamente), é possível 

observar a presença de cinco picos no cromatograma, três picos de alta 

intensidade referentes às amostras e dois picos iniciais de baixa intensidade, 

atribuídos a possíveis impurezas. A resolução dos três picos apresentou 

valores aceitáveis, considerando o ideal acima de 1,5, sendo a resolução entre 

o pico 2, referente a impureza denominada IP2, e o pico 3 referente ao metil p-

cumarato a menor. O metil p-cumarato mostrou baixa pureza, provavelmente 

causada pela presença de impurezas em uma das amostras.  

 

Tabela 15 - Condições cromatográficas utilizadas no Método desenvolvido. 

Parâmetros Condições 

Fase móvel ACN + Ác. fórmico 0,1% : H2O ∞ + Ác.  fórmico 

0,1% (30:70) 

Fluxo da fase móvel 0,2 mL min-1 

Volume de injeção 5 μL 

Coluna  C18 2,2 μm; 2,0 x 30 mm 

Temperatura da coluna 25 °C 

Comprimento de onda de detecção 300 nm 

Tempo de corrida 10 min 
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Figura 22 - Cromatograma da mistura dos ésteres derivados do ácido p-

cumárico em coluna de 30 mm, taxa de fluxo de 0,2 mL min-1 e fase móvel 

contendo 30% de acetonitrila. 

 

 

Tabela 16 - Parâmetros cromatográficos obtidos no método final. 

MMoollééccuullaa  TTrr  ((mmiinn)) ÁÁrreeaa NN RReessoolluuççããoo KK PPuurreezzaa FFaattoorr  ddee  

ccaauuddaa 

Metil  
p-cumarato 

2,407 1309765 1541,528 1,946 0,225 0,683538 1,38 

Etil  
p-cumarato 

4,361 1507131 1869,923 6,023 1,219 1 1,116 

Isopropil  
p-cumarato 

8,039 1555079 1666,775 6,177 3,091 0,962713 0,948 

 

A fim de investigar a presença de possíveis contaminantes, 

responsáveis pela diminuição no valor de pureza do metil p-cumarato e 

determinar a qual amostra estes pertencem, os ésteres foram analisadas 

separadamente, nas mesmas concentrações que se encontram na mistura 

ternária aplicando o método desenvolvido.  

A Figura 23 apresenta os cromatogramas obtidos para a análise dos 

ésteres isolados. O metil p-cumarato, quando analisado separadamente, 
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apresentou único pico com tempo de retenção de 2,4 min e pureza 1,0. O etil p-

cumarato demonstrou comportamento semelhante ao do metil p-cumarato, 

sendo observado um pico com tempo de retenção em 4,3 minutos e pureza 

1,0. No cromatograma do isopropil p-cumarato isolado, foram observados três 

picos adicionais, atribuídos a impurezas provavelmente provenientes do 

processo de síntese, denominadas IP1, IP2 e IP3, com tempos de retenção de 

0,89 min; 1,9 min e 2,4 min, respectivamente. O tempo de retenção do isopropil 

p-cumarato foi de 8,1 min. Observou-se então que uma das impurezas do 

isopropil p-cumarato, denominada IP3, possui o mesmo tempo de retenção 

apresentado pelo metil p-cumarato na aplicação do método, de forma que, 

quando foi feita a análise das três substâncias em mistura ocorre a co-eluição 

de seus picos, causando a diminuição da pureza espectral do metil p-cumarato. 

Não foi possível determinar a quais compostos químicos estas impurezas 

correspondem, porém é possível sugerir, de acordo com a semelhança dos 

tempos de retenção, que a impureza IP3 trata-se da formação de metil p-

cumarato durante o processo de síntese do isopropil p-cumarato, sendo 

necessárias análises complementares como, por exemplo, a cromatografia 

liquida de alta eficiência acoplada a detector de massas (LC/MS).  

 

Figura 23 - Cromatogramas dos ésteres metil, etil e isopropil p-cumarato 

obtidos com o método desenvolvido.  
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5.5.2 - Estudo de degradação forçada 

 

Foi realizado estudo de degradação forçada para o metil p-cumarato e 

etil p-cumarato. As condições de estresse utilizadas para avaliar os efeitos de 

hidrólise em meio ácido, básico e neutro e foram ajustadas a fim de alcançar 

degradação das moléculas dentro do intervalo de 10% a 30 % da concentração 

inicial da amostra.  

O grau de degradação foi determinado pela observação da área dos 

picos cromatográficos comparando-os com a área do pico referente aos 

ésteres no tempo 0, sendo este considerado 100%. 

Os ensaios de hidrólise em meio neutro foram realizados conforme 

descrito no Informe Técnico nº 1, de 15 de julho de 2008 da Resolução RE nº 

1, para as amostras de metil e etil p-cumarato. Foram colhidas alíquotas nos 

tempos 0, ½,1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 horas. Para a hidrólise em meio neutro não 

houve redução na área do pico ou formação de outros picos durante as 7 horas 

(T7) analisadas, os cromatogramas obtidos para o metil p-cumarato são 

mostrados na Figura 24 e os obtidos para o etil p-cumarato na Figura 25. 

 

Figura 24 - Cromatogramas do metil p-cumarato em condições de hidrólise 

neutra, no tempo 0 (T0), 7 horas (T7). 
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Figura 25 - Cromatogramas do etil p-cumarato em condições de hidrólise 

neutra, no tempo 0 (T0), 7 horas (T7). 

 

 

Para a avaliação da susceptibilidade do metil p-cumarato à hidrólise em 

meio ácido, foi testada a condição indicada no Informe Técnico nº 1, de 15 de 

julho de 2008 da Resolução RE nº 1, utilizando uma solução a 0,1 M de ácido 

clorídrico. Porém, como não houve alteração na área do pico principal da 

amostra durante as 7 horas de ensaio, decidiu-se então dobrar a concentração 

do ácido (0,2 M de HCl). Entretanto, esta condição também não resultou em 

alteração no cromatograma da amostra ou formação de outros picos durante o 

teste. Diante disto, o metil p-cumarato pode ser considerado estável em meio 

ácido, não sofrendo hidrólise (Figura 26). 
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Figura 26 - Cromatogramas do metil p-cumarato em condições de hidrólise 

ácida. 

 

 

A mesma concentração de ácido clorídrico utilizada no estudo do metil p-

cumarato para avaliar sua degradação foi empregada no estudo do etil p-

cumarato, porém, ao contrário do observado anteriormente, a amostra de etil p-

cumarato apresentou degradação (Figura 27), evidenciada pela diminuição da 

área sob o pico da amostra e formação de dois picos adicionais, denominados 

PD1 (tempo de retenção 0,84 min) e PD2 (tempo de retenção 2,4 min), 

possivelmente PD2 trata-se da formação do metil p-cumarato a partir de 

produtos residuais na amostra, favorecidos pela natureza ácida do meio. Sendo 

as concentrações relativas encontradas para cada alíquota: T30 100%, T60 

99,27%, T120 97,87%, T180 96,68% e T240 60,39%, considerando como 100% a 

concentração encontrada em T0. Houve rápida degradação após três horas de 

análise, tendo sido a degradação final alcançada 39,61%, neste ponto foram 

encerradas as retiradas de alíquotas, a fim de evitar a degradação dos 

produtos de degradação formados.  
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Figura 27 - Cromatogramas do etil p-cumarato em condições de hidrólise 

ácida. 

 

 

O Informe Técnico nº 1 determina a concentração de 0,1 M de NaOH 

para avaliar a suscetibilidade de as amostras sofrerem hidrólise em meio 

básico. Esta condição foi empregada para o metil p-cumarato, porém 

demonstrou ser muito agressiva, levando a degradação de mais de 85 % da 

amostra em meia hora (T1/2). Assim, foi decidido diminuir a concentração final 

da solução de degradação para 0,05 M de NaOH. Nesta nova condição, foram 

obtidas as seguintes porcentagens relativas para cada tempo: em T30 96,7 %, 

T60 90,58 %, T120 78,92 %, T180 71,13 %, considerando como 100 % a 

concentração encontrada em T0. Ao alcançar 71,13 % da concentração inicial, 

o teste foi encerrado, não sendo recolhidas as alíquotas até 7 horas, pois 

degradações superiores a 30% podem levar a formação de produtos de 

degradação dos produtos de degradação já formados, simulando algo que não 

seria visto em condições normais na natureza. Além da diminuição na área do 

pico referente à amostra observa-se também surgimento de dois outros picos 

(PD1 e PD2), atribuídos aos produtos de degradação formados na reação 

(Figura 28), estes picos encontram-se coeluidos, demonstrando que o método 

precisa ser ajustado para melhor separação e identificação dos produtos de 

degradação. 
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Figura 28 - Cromatogramas do metil p-cumarato em condições de hidrólise 

alcalina. 

 

 

A amostra de etil p-cumarato foi submetida à mesma condição de 

hidrólise alcalina aplicada ao metil p-cumarato, porém esta se mostrou muito 

agressiva para a amostra causando degradação superior a 80% no tempo 0, 

diante disto, foi reduzida a concentração da solução de degradação para 0,025 

M, e também foi reduzido o tempo de retirada da primeira alíquota para 15 min 

(T1/4). Na nova condição aplicada, foram obtidas as seguintes concentrações 

nos tempos T15 98,9 %, T30 70,6 % e T60 59,5 % considerando como 100 % a 

concentração encontrada em T0. Na Figura 29, é possível observar a formação 

de dois picos adicionais atribuídos a produtos de degradação e redução do pico 

referente à amostra, tendo PD2 tempo de retenção 2,4 min, pondo ser atribuída 

a formação de metil p-cumarato durante a degradação. Este compostamento 

está demonstrado na Figura 29. 
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Figura 29 - Cromatogramas do etil p-cumarato em condições de hidrólise 

alcalina. 

 

 

Figura 30 - Cromatogramas do metil p-cumarato em meio oxidativo. 

 

 

A exposição ao meio oxidativo também não demonstrou sinais de 

degradação das moléculas. Não foi observada diminuição nas áreas dos picos 

referentes às amostras, bem como surgimento de novos picos, esse 

comportamento se manteve em todas as alíquotas analisadas até o T7, estando 
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ilustrado na Figura 30 para o metil p-cumarato e na Figura 31 para o etil p-

cumarato. 

 

Figura 31 - Cromatogramas do etil p-cumarato em meio oxidativo. 
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6.0 CONCLUSÃO 

 

As técnicas termoanalíticas desmonstraram eficiência na caracterização 

e diferenciação dos ésteres derivados do ácido p-cumárico, podendo traçar 

perfis distintos entre eles, de forma robusta e sensível, utilizando pouca 

amostra, sem uso de solventes orgânicos ou outro preparo prévio, podendo ser 

empregadas para fins de controle de qualidade de matérias primas e 

medicamentos que possam ser produzidos tendo estas moléculas como 

princípio ativo. A espectroscopia na região do infravermelho também 

demonstrou perfil distinto entre eles, podendo também ser empregada para sua 

identificação. 

Estes ésteres possuem boa estabilidade térmica, sendo o metil p-

cumarato estável até 178 °C, o etil p-cumarato possui estabilidade até 111 °C, 

enquanto o isopropil até 100 °C. No que se refere às cinéticas de degradação 

térmica, segundo o modelo de Ozawa, o metil, etil e isopropil p-cumarato 

apresentaram ordens de reação 0,5; 0,7; e 0,9 e as energias de ativação foram 

71,05 kJ / mol, 164,64 kJ / mol e 153,11 kJ / mol, respectivamente, de acordo 

com isto a ordem decrescente de estabilidade dos ésteres é etil, isopropil e 

metil p-cumarato. O modelo Fitting por sua vez resultou nos valores para o 

metil p-cumarato n 1.656, E 317.799 kJ mol-1, para o etil p-cumarato n 1.742, E 

240.367 kJ mol-1, o isopropil p-cumarato por sua vez n 1.822, E 246.537 kJ 

mol-1, segundo os resultados obtidos a ordem decrescente de estabilidade 

sugerida é etil, isopropil e metil p-cumarato.  

O planejamento fatorial representa uma importante ferramenta no 

desenvolvimento de metodologia analítica, racionalizando as condições 

experimentais e reduzindo o número de experimentos. Foi desenvolvido 

método para análise qualitativa e quantitativa simultânea dos ésteres derivados 

do ácido p-cumarato, bem como de seus produtos de degradação. O estudo de 

degradação forçada por sua vez, demonstrou que o metil p-cumarato não sofre 

hidrólise em meios ácidos e neutros, como também resiste a condições 

oxidativas, sofrendo hidrólise em meio alcalino. O etil p-cumarato por sua vez 

mostrou sensibilidade à hidrólise em meio ácido e meio alcalino, sendo 

possível observar possível formação de metil p-cumarato durante as reações 

de degradação, a molécula demonstrou-se resistente à hidrólise em meio 
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neutro e a condições oxidativas. O estudo de degradação forçada não foi 

aplicado ao isopropil p-cumarato devido as interferências causadas pelas 

impurezas encontradas na amostra. 
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