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RESUMO 
 
Perfumes são produtos constituídos essencialmente por álcool etílico, água e fragrâncias. 
Estas fragrâncias são responsáveis por caracterizar o odor agradável e ímpar de cada perfume. 
O comércio deste produto é muito lucrativo por ser algo utilizado por todos. Paralelo ao 
comércio legal de perfumes, sua falsificação vem aumentando nos últimos anos. Dentre as 
fragrâncias, destacou-se um grupo (limoneno, álcool benzílico, linalol, octanoato de metila, 
citral, citronelol, hidroxicitronelol, geraniol, eugenol, isoeugenol, álcool anis, álcool amil 
cinâmico, amil cinamal, álcool cinâmico, cumarina, cinamaldeido, alfa-isometil-ioneno, liral, 
lilial, farnesol, hexilcinamaldeido benzoato de benzila, cinamato de benzila, salicilato de 
benzila) que pode ocasionar alergia por contato, levando a uma dermatite. A legislação 
brasileira (RDC 3/2012 da ANVISA) e a européia (CE 1223/2009) determinam que quando 
estas concentrações excederem o limite de 0,01% (100 ppm) para produtos com enxágue e 
0,001% (10 ppm) para produtos sem enxágue, o fabricante fica obrigado a discriminar no 
rótulo sua presença. A primeira parte deste trabalho é a análise multivariada de perfumes, 
partindo do estudo comparativo entre 25 perfumes originais e 25 falsos, através das análises 
dos compostos orgânicos por infravermelho (IV), CG-DIC e espectroscopia na região do 
ultravioleta (UV); e inorgânicos por cromatografia de íons e fotometria de chama. Os dados 
gerados foram processados por um software estatístico, R Project, originando o PCA, SIMCA 
e LDA, com intuito de diferenciar o perfume original do falso. O estudo de espectroscopia 
UV mostrou que os produtos originais apresentam maior quantidade e intensidade de bandas 
quando comparado ao produto falso, o que pode ser um indicativo de maior teor de fragrância. 
O tratamento por quimiometria permitiu a separação eficiente em dois grupos. A análise de 
íons e etanol permitiu observar que os produtos falsos apresentam elevados teores de cloreto 
(38 mg L-1) e baixos de etanol (45 % m/v). Por outro lado, os produtos originais apresentaram 
em média baixo teor de cloreto (15 mg L-1) e elevado teor de etanol (83%). O estudo 
multivariado permitiu a distinção de produtos falsos e originais. A segunda parte do trabalho 
trata da validação de análise de fragrâncias alérgenas em perfumes, extraídas por 
microextração em fase sólida (MEFS) combinada com cromatógrafia gasosa - espectrometria 
de massas (CG-EM) do tipo quadripolo operando no modo SIM. Este método demonstrou 
bons resultados de linearidade, limite de detecção (0,05-271 µg.L-1), limite de quantificação 
(0,017-0,900 µg.L-1), precisão intermédiária (3,0-19,3%), repetibilidade (8,9-19,7%) e 
recuperação (59-115%) para a matriz estudada. A análise de perfumes autênticos mostrou que 
esses produtos apresentam concentração de fragrâncias alérgenas elevadas (LD-190 mg.L-1) e 
que necessitam ser descriminadas em seus rótulos. A análise de perfumes falsos demonstrou 
que estes produtos apresentam baixo teor de fragrâncias alérgenas (LD-56 mg.L-1) e que não 
possuem fragrâncias com massa molar mais elevada, como cinamaldeido e salicilato de 
benzila; isto pode ser um dos motivos que faz o produto contrafeito possuir baixa fixação de 
odor. 
 
Palavras-chave: Perfumes, falso, fragrâncias alérgenas, cromatografia gasosa. 
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ABSTRACT 
 

Perfumes are mainly made of ethilic alcohol, water and fragrances. These fragrances are 
responsible for caracterizarrem nice and unique odor of each perfume. The trade of this 
product perfumes is very lucrative for being product used by all. Parallel to the legal trade in 
perfumes, forgery see these products increasing in recent years. Among the fragrances, the 
highlight was a group of fragrances (limonene, benzyl alcohol, linalool, methyl octanoate, 
citral, citroneol, hidroxicitroleol, geraniol, eugenol, isoeugenol, anise alcohol, amyl cinnamic 
alcohol, amyl cinamal, cinnamic alcohol, coumarin, cinnamaldehyde, alpha-isometil ionene 
liral, lilial, farnesol hexilcinamaldeido benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate) 
that may cause allergy by contact, leading to dermatitis. Brazilian law (DRC 3/2012 
ANVISA) and European (EC 1223/2009) state that when these concentrations exceed the 
limit of 0.01% (100 ppm) for products rinse and 0.001% (10 ppm) for products with rinse, the 
manufacturer is obliged to discriminate underin its label their presence. The first part of this 
work is the multivariate analysis of perfumes, based on the comparative study of 25 original 
perfumes ecom 25 false through oxidase analysis dose organic compounds by IR, GC-FID 
and espectroóscopia in the UV region (UV) : and inorganic by ion chromatography and flame 
photometry. The data generated were processed by a estatistic software, the R Project, giving 
the PCA, SIMCA and LDA, aiming to differentiate the original edo fake perfume. UV 
spectroscopy study showed that the original product had major quantity and intensity of bands 
compared to the fake product, which may be indicative of higher fragrance content. The 
chemometric treatment allowed the efficient separation into two groups. The analysis of ions 
and ethanol allowed to observe the fake product has high chloride content (38 ppm) and low 
ethanol (45%); since the original product had a low content of ions (15 ppm) and high ethanol 
content (83%). The multivariate study allowed the distinction of counterfeit and original 
products. The second part comes Dae analysis validation of allergenic fragrances in perfumes, 
extraídaso by solid phase microextraction and analyse by gas chromatography coupled to 
mass espectrometric the quadrupole type operating in SIM mode, with small sample size (10 
μg.L -1). This method has shown good results of linearity, limit of detection (0,05 to 271 μg.L-
1), limit of quantitation (0,017 to 0,900 μg.L-1), intermediate precision (3,0 to 19.3%) , 
repeatability (8,9 to 19,7%) and recovery (59-115%) for the studied matrix. The authentic 
perfumes analysis showed that these products have a high allergenic fragrance concentration 
(LD-190 mg.L-1) and need to be discriminated on their labels. The fake perfume analysis 
showed that these products have low allergenic fragrances have (LD-56 mg L-1) and who have 
no fragrances with higher molecular weight, as cinnamaldehyde and benzyl salicylate; this 
may be one of the reasons It makes the counterfeit product having a low fixing odor. 
 
Keywords: Perfume, fake, allergen fragrance, gas chromatography. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O perfume é um produto de grande importância econômica na indústria de cosméticos, 
sendo constituído principalmente de fragrâncias naturais e/ou sintéticas. Sua fabricação requer 
uma combinação de diversos constituintes (HADAD et al., 2008). 

Devido à lucratividade deste setor, vem aumentando em diversos países um comércio 
paralelo de produtos falsificados (MARQUES et al., 2006). Este comércio é danoso à 
economia dos países produtores, pois diminui a arrecadação tributária e influencia de modo 
negativo o mercado de trabalho da indústria de dermocosméticos. 

Além de prejudicar a economia dos países, os produtos falsificados são um risco à 
saúde pública (CANO et al., 2011), pois na fabricação dos mesmos são usadas matérias-
primas de baixa qualidade e em concentrações inadequadas, o que pode provocar problemas 
como alergia (DAVIES et al., 2008; CADBY et al., 2011).  

Diversos estudos clínicos vêm demonstrando que a presença de alguns compostos em 
produtos dermocosméticos ocasionam uma reação alérgica de contato, principalmente na pele, 
provocando assim uma dermatite (DAVIES et al., 2008).  

Pesquisas recentes investigam como diferenciar perfumes originais de falsos. Alguns 
desses trabalhos como os de Poprawski et al. (2006) e de Cano et al. (2011) utilizaram um 
nariz eletrônico e ferramenta quimiométrica PCA para realizar a diferenciação supracitada. Os 
pesquisadores Hadad et al. (2008), Chingin et al. (2008) e Marques et al. (2006) foram alguns 
dos pioneiros no estudo com espectrometria de massas no modo ionização por eletrospray e 
PCA para distinguir falsificação de perfumes. Entretanto, os trabalhos citados na literatura 
usando o nariz eletrônico e espectrômetro de massa com ionização por eletrospray são 
técnicas bastante complexas e onerosas. 

Alguns constituintes da composição dos perfumes, em concentrações elevadas, podem 
provocar reação alérgica. Dentre esses compostos se destaca um grupo chamado de 
fragrâncias alérgenas que, segundo a resolução nº 3/2012 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA-2012), quando encontradas em concentrações excedentes a 0,001% (10 
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ppm, m/v) nos produtos sem enxágue e 0,01% (100 ppm, m/v) nos produtos com enxágue, é 
obrigatória a presença dessa informação no rótulo desses produtos.  

Devido ao fato da literatura apresentar poucos trabalhos sobre a distinção de perfumes 
originais dos falsos, nasceu a ideia de estudar, como parte desta tese, um método eficaz para 
promover a diferenciação de perfumes. Para isso, técnicas analíticas e ferramentas estatísticas 
foram combinadas para gerar um método de fácil interpretação. Outra parte da tese tratou de 
desenvolver uma metodologia analítica para identificar e quantificar fragrâncias alérgenas em 
perfumes, utilizando microextração em fase sólida e cromatografia gasosa acoplada a detector 
de massas (CG-EM) com pequena quantidade de amostra (10µg.L-1). 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivos Gerais 
 

 Classificar perfumes em originais ou falsos utilizando técnicas analíticas e 
ferramentas quimiométricas. Validar uma metodologia analítica para análise de fragrâncias 
alérgenas em perfumes por microextração em fase sólida (MEFS) e cromatografia gasosa 
acoplada a um detector de massa (CG-EM). 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Analisar compostos orgânicos dos perfumes por espectroscopia na região do 
infravermelho, região do UV-Vis, por cromatografia gasosa acoplada a detector de 
ionização de chama (CG-DIC) e cromatografia gasosa acoplada a um detector de 
massa (CG-EM). 
 

 Analisar compostos inorgânicos dos perfumes por cromatografia de íons e fotometria 
de chama. 
 

 Discriminar perfumes originais e falsos por ferramentas quimiométricas (PCA, 
SIMCA e LDA). 
 

 Validar uma metodologia por MEFS-CG-EM para análise de fragrâncias alérgenas em 
perfumes  
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3.REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Perfumes 
A palavra perfume é originada do latim “per fumm” que significa através da fumaça. 

Este produto originalmente era utilizado pelas elites: reis, sacerdotes, monarcas, imperadores, 
entre outros. No século XX, com a revolução industrial, os perfumes foram disseminados por 
todas as sociedades em diversas partes do mundo, e hoje em dia é um produto praticamente 
indispensável ao ser humano (PYBUS et al., 1999). 

O perfume geralmente é constituído de 78 % de álcool etílico (m/m) anidro. A 
legislação exige este tipo de álcool para evitar o seu uso em alimentos, bebidas e produtos 
farmacêuticos. Outros constituintes são: 12 % (m/m) de fragrâncias, 8,5 % (m/m) de água 
destilada e 0,5 % (m/m) de benzofenonas (usadas para prevenir a degradação do produto) e 
1% PPG (polipropilenoglicol), também utilizado como fixador das fragrâncias (PYBUS et al., 
1999; MARQUES, 2006). 

Um perfume apresenta-se dividido em três partes. A parte superior, mais volátil, é 
chamada de nota de saída, geralmente formada por fragrâncias cítricas; a segunda é a nota de 
corpo, onde se encontram fragrâncias florais; e a última é conhecida por nota de fundo, 
constituída por fragrâncias amadeiradas. Estas, por apresentarem massas molares mais 
elevadas, possuem função de fixador (MARQUES, 2006; MATA et al, 2005).  
Figura 1: Pirâmide de constituintes dos perfumes. 
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Fonte: (Maques, 2006) 

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos), a indústria brasileira de dermocosméticos apresentou um 
crescimento médio deflacionado composto próximo a 10% aa nos últimos 18 anos, tendo 
passado de um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre vendas, de R$ 4,9 bilhões 
em 1996 para R$ 38 bilhões em 2013 (ABIHPEC-2015). 

 
3.2 Fragrâncias alérgenas 
 

As fragrâncias são compostos orgânicos voláteis ou semi-voláteis que apresentam 
características odoríferas geralmente agradáveis. Por esse motivo são usadas em perfumes ou 
produtos perfumados dos mais diversos fins (MARQUES, 2006). Algumas dessas fragrâncias 
podem manifestar reação alérgica quando entram em contato direto com a pele (DAVIES et 
al., 2008). Estudos clínicos sobre essa reação alérgica fizeram a União Européia e o Brasil 
adotarem uma legislação mais rigorosa quanto a esses tipos de compostos, em 30 de 
novembro de 2009 e em 20 de janeiro de 2012, respectivamente (UE-2009; ANVISA-2012; 
LAMAS et al., 2010). 

A RDC (Resolução da Diretoria do Colegiado) 3/2012- ANVISA determina que 
quando o produto dermocosmético apresentar concentração de fragrâncias alérgenas superior 
a 0,001% (10 ppm) nos produtos sem enxágue, como perfumes, e 0,01% (100 ppm) em 
produtos com enxágue, como sabonete e shampoo, fica obrigatório o fabricante discriminar a 
presença desses componentes no rótulo do produto (ANVISA-2012). Esta resolução 
determinou que a partir de 1o de abril de 2013 os produtos de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes deveriam discriminar em sua embalagem a presença desses compostos. São 26 
fragrâncias consideradas alérgenas (tabela 1), das quais 24 são voláteis, permitindo análise 
por cromatografia gasosa. As outras duas são extratos naturais (extrato de musgo de árvore e 
musgo de carvalho). (LAMAS et al., 2010). 



20  

Tabela 1.Fragrâncias alérgenas, No CAS, PM, LogKowc, solubilidadae, P.E. e Estrututa.  
Compostoa 

 
No CASb PMc 

 
LogKowd Solubilidade 

(mg. L-1) 
   P.Ed 
  (oC) 

Estrutura 

Limoneno 5989-27-5 136 4,57 13,8 176 
 Álcool benzílico 100-51-6 108 1,05 40000 205 

 Linalol 78-70-6 154 3,28 1589 198 
 Octonoato de 2- 

metila 
111-12-6 154 2,6 - 219 

 Citral 5392-40-5 152 3,17 590 229 
 Geraniol 106-24-1 154 3,28 531 229 

 Citronelol 111-12-6 156 
 

3,38 
 

322 225 
 Cinamaldeido 104-55-2 132 2,22 1420 229 

 Hidroxicitronelal 
 

107-75-5 172 1,54 23800 241 

Álcool Anis 105-13-5 138 1,10 
 

2070 259 

 Álcool Cinâmico 104-54-1 
 

134 
 

1,93 
 

1800 250 

 Eugenol 
 

97-53-0 164 2,20 
 

<1000 256 

 Isoeugenol 97-54-1 164 2,45 984 267 
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Cumarina 91064-5 146 1,39 2500 298 

 Alfa-isometil 
ioneno 

127-51-5 206 
 

4,41 16 266 

 Lilial® 80-54-6 204 4,07 33 279 

 Amil cinamal 122-40-7 202 4,80 8,5 289 

 Liral® 3196-04-4 210 2,53 185 319 

 Álcool amil 
cinâmico 

 
101-85-9 204 4,37 

 
26 >200 

 Farnesol 
 

4602-84-0 222 5,31 267 283 
 Hexilcinamaldeido 101-86-0 216 

 
4,82 2,8 308 

 Benzoato de benzila 120-51-4 212 3,97 19,8 324 

 Salicilato de benzila 
 

118-58-1 228 
 

4,31 
 

<1000 320 

 Cinamato de 
benzila 

103-41-3 238 3,65 
 

9 371 

 Fonte: Tabela das Fragrâncias Alérgenas (LAMAS et al., 2011) 
a Nomenclatura usual. 
b Número de identificação universal para cada composto  químico adotado pela sociedade americana de química. c Peso molar do composto químico d Coeficiente de partição octanol e água  
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3.3 Análise de fragrâncias alérgenas  
O primeiro relato na literatura sobre análise de fragrâncias alérgenas foi o de Ragosti 

(1995), que trabalhou com a análise de 11 compostos em cosméticos. Nesse trabalho o autor 
identificou os componentes das fragrâncias por CG-EM. A quantificação foi realizada por 
sistema CG-DIC. Entretanto, eventuais problemas de possível co-eluição entre os compostos 
não foram resolvidos usando o sistema CG-DIC, uma vez que o mesmo não exibe qualquer 
especificidade para avaliar a percentagem de um determinado composto em mistura 
complexa. 

Ellendt et al.(2001) publicaram um trabalho sobre análise de fragrâncias alérgenas em 
desodorantes. Nesse estudo foram 24 compostos analisados utilizando CG-EM no modo SIM 
(monitoramento seletivo de íons) com dois fragmentos específicos para cada composto e 
utilizando como padrão interno citronelal. Esse trabalho permitiu a separação dos analitos, 
mas o tempo de corrida era bastante longo (80-120 min), e o citronelol é instável para ser 
usado como um padrão interno. 

Chaintreau et al. (2003) analisaram 24 fragrâncias alérgenas e mais 4 outras (fenil 
acetaldeído, estrangole, metileugenol e metil 2-nonenoato) em perfumes. Os autores 
trabalharam com CG-EM com vaporizador térmico programável e auto-amostrador. Foram 
utilizadas 4 colunas capilares diferentes apolares DB1 e DB5, de polaridade intermediária 
DB17 (J & W- Agilent Technologies) e polar Delta 3 (Mach- EREY –Nagel, Düren, 
Alemanha). Nesse trabalho foi utilizado CG-EM operando no modo SIM com três fragmentos 
para cada composto e os padrões internos foram 1,4 dibromo benzeno e 4,4 dibromobifenil. 
Dentre as colunas estudadas não ocorreu co-eluição usando as colunas DB5 (tempo de corrida 
45 min) e DB17 (tempo de corrida 55 min). 

Shellie et al. (2004) analisaram fragrâncias alérgenas em perfumes com 
cromatografica bidimensional acoplada a detector de ionização de chama (CGxCG-DIC) 
utilizando uma coluna apolar SPB- 1 (Supelco, Bellefonte, EUA) conectada a uma coluna 
polar de fase estacionária SPWAX -10 (Supelco, Bellefonte, EUA) com intuito de diminuir o 
tempo de análise e melhorar a separação dos picos. Esse trabalho reduziu o tempo de análise 
para 30 min e obteve resultados comparáveis aos trabalhos com GC-EM modo SCAN, porém 
não conseguiu eliminar as co-eluições de alguns compostos, além de ser uma técnica 
complexa. 
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Debonneville & Chaintreau (2004) continuaram o trabalho de Shellie et al. (2003), 
utilizando cromatografia gasosa bidiomencional acoplada com detector de massa (CG-CG-
EM) com uma coluna DB1 (Agilent) conectada a uma coluna polar SPWAX-10 (Supelco, 
Bellefonte, PA, USA), ou a uma DB 225 (Agilent). Os autores usaram modo SIM 
investigando um fragmento para cada composto, sendo utilizados como padrões internos 1,4 
dibromo benzeno e 4,4 dibromobifenil. Esse trabalho conseguiu resolver o problema da co-
eluição, muito comum em cromatografia gasosa quando se trabalha com o sistema GC-GC-
MS, mostrando que o sistema CG-EM no modo SIM é muito importante para a análise de 
fragrâncias alérgenas.  

Leijis et al. (2005) trabalharam com CG-EM no modo SIM com divisão de fluxo para 
duas colunas, apolar Varian CPSil 5 CB e polar Varian CPWAX 52 CB, para óleos 
perfumados. Eles utilizaram como pardão interno 1,4 dibromo benzeno e 4,4 dibromobifenil. 
Para todos os compostos foram analisados três (3) fragmentos. Esse trabalho resolveu o 
problema da co-eluição, devido ao modo SIM, quando se utilizam mais de 2 fragmentos, 
permitir a quantificação dos compostos.  

Nieder et al.(2006) analisaram as fragrâncias alérgenas em creme com tratamento da 
amostra por cromatografia de exclusão molecular e CG-EM no modo SIM. Utilizou 2H8 
naptaleno e o hexaclobenzeno como padrões internos. Esse trabalho permitiu a quantificação 
da maioria dos compostos, sendo promissor para a análise de cremes pela indústria 
dermocosmética.  

Lamas et al.(2009) publicaram o primeiro trabalho sobre microextração em fase sólida 
em modo head-space com CG-EM - íon trap no modo SIM para analisar 15 fragrâncias 
alérgenas em águas de banho para bebês. Esse trabalho abrangeu um estudo seletivo para 
cinco tipos de fibras (PDMS, PDMS/DVB, CAR/PDMS, PA e DVB/CAR/PDMS) para a 
análise destes compostos, adotando uma coluna polar DB-WAX (Agilen). A fibra selecionada 
foi a PDMS/DVB (polidimetilsiloxano-divinilbenzeno) e a extração envolveu uma amostra de 
10 mL em frasco (vial) de 22 mL em presença de 20 % de NaCl para melhorar a recuperação. 
Com esses resultados Lamas et al. (2009) conseguiram medir fragrâncias de concentrações 
em nível de µg.L-1. 

Becerril et al.(2010) utilizaram a mesma técnica para investigar 24 fragrâncias 
alérgenas em águas de piscina, água de banho para bebê e água de efluente. Eles encontraram 
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bons resultados trabalhando com a fibra PDMS/DVB empregando uma coluna apolar HP5 
(Agilent). 

Sanchez et al. (2010) trabalharam com 24 fragrâncias em dermocosméticos com um 
amostrador automático do tipo headspace, em combinação com um cromatógrafo gasoso 
equipado com um vaporizador de temperatura programável e espectrometria de massas com 
detector do tipo quadripolo no modo SIM equipado com uma coluna apolar DB-VRX 
(Agilent). Foram utilizadas duas técnicas de injeção diferentes: por vaporização do solvente e 
injeção de hot-split. Esse trabalho obteve bons resultados, porém há a necessidade de grande 
quantidade de amostra e os resultados são quantificados em mg L-1. A tabela 2 mostra os 
trabalhos da literatura sobre fragrâncias alérgenas. 
 
Tabela 2. Estudo sobre fragrâncias alérgenas na literatura 
Número de 
Composto 

      Matriz Extração Técnica 
analítica 

Nivel de 
concentração 

Referência 

11 Cosméticos 
(shampoo e creme) 

Extração 
com solvente 

CG-EM 
modo 
SCAN 
CG-DIC 

100-3000 mg 
L-1 

Rasgoti et 
al (1995) 

24 Desodorante Extração 
com solvente  

CG-EM 
Modo 
SIM 
 

100-500 mg L-
1 

Ellendt et 
al. (2001), 

28 Perfumes Injeção 
direta 

CG-EM 
Modo 
SCAN 

2-100 mg L-1 Chaintreau 
et al. (2003) 

24 Perfumes Injeção 
direta 

CGxCG-
DIC 

20-1000 mg L-
1 

Shellie et 
al. (2004), 
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Número de 
Composto 

Matriz Extração Técnica 
analítica 

Nivel de 
concentração 

Referência 

24  Fragrâncias Injeção 
direta 

CGxCG-
MS 

2-100 mg L-1 Debonnevill
e & 
Chaintreau 
(2004) 

24 Óleos  
Perfumados 

Injeção 
direta 

GC-MS 
modo SIM 

2-60 mg L-1 Leijis et al. 
(2005), 

24 Cremes Exclução 
Molecular 

GC-MS 
modo SIM 

0,6-10 mg L-1 Nieder et 
al.(2006) 

26 Óleos  
essenciais   

Extração 
com solvente 

HPLC 1-500 mg L-1 Villa et al 
(2007) 

20 
 

Brinquedos 
perfumado 

HS-MEFS CG-EM 
modo SIM 

10-100 mg L-1 Maasuck, et 
al (2010) 

12     Creme Extração 
em fase 
sólida 

CG-EM 
modo SIM 

10-150 mg L-1 Sgorbini et 
al .,(2010) 

26     Creme Disperção 
em fase 
sólida 
pressurizada 
por extração 
por liquido 

CG-EM 
modo SIM 

0,2-10 mg L-1 Lamas et al, 
(2010) 

24 In door air Headspace-
micro 
extração em 
fase sólida 

CG-EM 
modo SIM 

0,08-40 ng.mg-
1 

Lamas et al, 
(2010) 

24 In door air Extação por 
ultrassom 

CG-EM 
modo SIM 

00,25-20 mg 
L-1 

Lamas et al, 
(2010) 
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Número de 
Composto 

Matriz Extração Técnica 
analítica 

Nivel de 
concentração 

Referência 

14  Águas de  
banho para bebês. 

Head space- 
mcricro 
extração em 
fase sólida 

CG-EM 
modo SIM 

0,01-0,3 µg L-1 Lamas et al. 
(2010) 

26 Água de piscina e 
água de esgoto 

Microextra-
ção- 
emulsão 
assistida por 
ultrassom 

CG-EM 
modo SIM 

0,02-10 mg L-1 Becerril et 
al. (2010) 

24. Perfume, 
desodorante  
e creme 

Head space 
com 
amostrado 
automático  

CG-EM 
modo SIM 

0,060-640 mg 
L-1 

Sanchez et 
al. (2010), 

26 
. 

Água de piscina e 
água de esgoto 

Headspace-
micro 
extração em 
fase sólida 

CG-EM 
modo SIM 

0,01-0,3 µg L-1 Becerril et 
al. (2010) 

24 shampoos, leite 
corporal, leite 
hidratante, creme 
dental, cremes, 
sabonetes líquidos  

Dispersão-
micro 
extração em 
fase sólida 

CG-EM-
EM 

1-1000 µg L-1 Celeiro, et 
al (2014) 

24 Lenços umedecidos 
e papel higiênico 
molhado 

Extração 
líquido 
pres-surized 

CG-EM 
modo SIM 

2-2000 µg L-1 Celeiro et 
al., (2015) 

13 Água da  estação 
de tratamento de 
esgoto 

Headspace-
micro 
extração em 
fase sólida 

CG-EM 
modo SIM 

0,1-160 µg L-1 Godayol, et 
al (2015) 
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Neste trabalho utilizou-se a fibra PDMS/DVB, tal como Lamas et al. (2009), que 
empregou a técnica de micro extração em fase sólida usando CG-EM -quadripolo no modo 
SIM, utilizando quantidades mínimas de perfume (10 µL) para fazer análises das fragrâncias 
alérgenas em concentrações na unidade de µg.L-1. Essa concentração foi escolhida neste 
estudo devido a alguns perfumes apresentarem valores elevados de fragrâncias e para tentar 
preservar a integridade do equipamento. 
3.4 Validação de métodos cromatográficos 

Segundo LANÇAS (2009), validação é o ato ou efeito de validar, dar validade, tornar 
válido, tornar legítimo ou legal. Visa atenuar os fatores que levam a imprecisão ou inexatidão 
de um dado gerado. Desse modo, a fim de garantir que um novo método analítico gere 
informações confiáveis sobre a amostra, faz-se necessário uma avaliação denominada 
validação (RIBANI et al., 2004; LANÇAS, 2009). 

A validação de um procedimento analítico tem a finalidade de comprovar que o 
mesmo é adequado aos objetivos propostos, ou seja, que os parâmetros de validação avaliados 
atendem aos critérios de aceitação preconizados. Visa ainda garantir a qualidade metrológica 
dos resultados analíticos, conferindo-lhes rastreabilidade, comparabilidade e confiabilidade 
para a tomada de decisões. (MAPA, 2011). 

A validação metodológica deve ser conduzida de maneira a evidenciar e garantir que o 
método é adequado ao objetivo desejado. A validação metodológica é um requisito dos órgãos 
de acreditação, e deve ser subsidiada e melhorada através de processos de verificação do 
desempenho de método. Um processo de validação definido e documentado oferece às 
agências reguladoras evidências objetivas de que os métodos e os sistemas são adequados 
para o uso desejado (RIBANI et al., 2004; ANVISA, 2003; EUROPEAN COMMISSION, 
2010). Validar um método é um procedimento demorado, que requer um grande número de 
experimentos analíticos e cálculos estatísticos, o que aumenta o custo das análises (RIBEIRO 
et al., 2008). 

Os parâmetros analíticos normalmente determinados na validação de métodos de 
separação são: seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão e 
exatidão. Estes termos são designados como parâmetros de desempenho analítico, 
características de desempenho ou figuras analíticas de mérito (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 
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2004; LANÇAS, 2009; EUROPEAN COMMISSION, 2010; MAPA, 2011; INMETRO, 
2011). 

 
3.4.1 Seletividade 

Normalmente, a seletividade é o primeiro parâmetro de validação estudado, 
constituindo-se como um dos principais parâmetros que caracterizam e descrevem um método 
de análise principalmente em análise de traços, dado que se a mesma não for assegurada, a 
linearidade, a exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidas. (RIBANI et al., 2004; 
INMETRO, 2011). 

A seletividade de um método instrumental de separação é a capacidade de avaliar, de 
forma inequívoca, as substâncias em análise na presença de componentes que possam 
interferir na sua determinação em uma amostra complexa. Nos métodos cromatográficos, 
deve-se tomar as precauções necessárias para garantir a pureza dos picos cromatográficos. 
Sendo assim, a utilização de testes de pureza de pico (por exemplo, com auxílio de detector de 
arranjo de fotodiodos ou espectrometria de massas) são interessantes para demonstrar que o 
pico cromatográfico é atribuído a uma só substância (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; 
MAPA, 2011). 
3.4.2 Linearidade 

A linearidade corresponde à capacidade de o procedimento produzir sinais analíticos 
diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de uma determinada 
faixa de aplicação (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; RIBEIRO et al., 2008; MAPA, 
2011).  

A linearidade é avaliada por meio de uma curva de calibração (curva analítica) que 
pode ser construída pelos seguintes métodos: padronização externa, padronização interna, 
superposição de matriz ou adição de padrão. Recomenda-se que a curva analítica seja formada 
por no mínimo cinco níveis de concentração (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; 
INMETRO, 2011). A curva analítica descreve matematicamente por meio de uma equação de 
reta (Equação 1) a correlação entre o sinal analítico medido (área ou altura do pico) e a massa 
ou concentração da espécie a ser quantificada (RIBANI et al., 2004; RIBEIRO et al., 2008). 
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     (1) 

Onde: 
  = sinal analítico (absorbância, altura ou área do pico, etc.); 
  = concentração do analito; 
  = coeficiente angular; 
  = coeficiente linear; 
 

A estimativa dos coeficientes de uma curva analítica pode ser alcançada usando o 
método matemático conhecido como regressão linear. Além dos coeficientes de regressão a e 
b, também é possível calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação 
linear (R). Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto 
mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a 
incerteza dos coeficientes de regressão estimados. Visando avaliar se o modelo linear é 
adequado, podem ser executados testes estatísticos a fim de verificar a significância estatística 
da regressão linear e dos parâmetros a e b (RIBANI et al., 2004). 
Teste de significância dos parâmetros da curva de calibração 

Idealmente, as curvas de calibração deveriam passar pela origem, onde a curva de 
calibração obtida seria ideal com intercepto passando pelos pontos (0,0) dos eixos cartesianos, 
desse modo o coeficiente angular (a) seria numericamente igual a 1 e o coeficiente linear (b) 
igual a zero. 

A significância dos parâmetros (coeficientes angular e linear) pode ser avaliada 
usando um teste de hipótese aplicando o parâmetro t de Student para comparar os valores 
estimados para a inclinação (a’) e intercepto (b’) com os valores de referência a e b, levando 
em consideração as duas equações que seguem (DANZER; CURRIER, 1998; LIGIERO et. 
al., 2009). 

 (2) 
a

calc,a s
aat '
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onde: 
sa = desvio padrão da inclinação 
sb = desvio padrão do intercepto 
 

Paralelamente, obtêm-se os desvios da inclinação (sa) e do intercepto (sb) e faz-se o 
comparativo dos valores de tcalc com os valores de tʋ, 95% tabelado, considerando o número de 
graus de liberdade (ν = p - 2) para um modelo linear, onde p é o número de níveis de 
concentração da calibração. O teste pode ser avaliado para 95% de confiança. De modo que 
deve ser interpretado como mostrado abaixo: 

 Se o tcalc < tcrit,α,ν o valor do parâmetro de calibração não é significativamente diferente 
do valor teórico esperado, podendo ser eliminado; 

 Se o tcalc > tcrit,α,ν o valor do parâmetro de calibração é significativamente diferente do 
valor teórico esperado, não podendo ser descartado. 

 
 
3.4.3 Limite de detecção (LD) 

O limite de detecção (LD) é a menor concentração do analito que pode ser detectada, 
porém não necessariamente quantificada (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; INMETRO, 
2011). Quando são realizadas medidas em amostras com baixos níveis de concentração do 
analito, como por exemplo, análise de traços, é importante saber qual o menor valor de 
concentração do analito que pode ser detectado pelo método. (INMETRO, 2011). 

O limite de detecção é estimado por meio da análise de soluções de concentrações 
conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável. Dentre os meios mais 
usuais de se estimar o LD tem-se: o método visual, o método relação sinal-ruído e o método 

(3) 
b

calc,b s
bbt  '
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baseado nos parâmetros da curva analítica (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; RIBEIRO 
et al., 2008). 

Nos métodos instrumentais, tais como os métodos cromatográficos, o LD pode ser 
estimado como a concentração do analito que produz um sinal igual ou superior a três vezes a 
razão sinal / ruído do equipamento. Outra maneira de estimar o LD para os métodos que 
empregam curva de calibração é por meio do método que se baseia nos parâmetros da curva 
analítica, onde LD é estimado por intermédio da Equação 4 (ANVISA, 2003; ABNT, 2005; 
MAPA, 2011). 

      (4) 
Onde:  
  = desvio padrão do coeficiente linear da curva analítica; 
  = coeficiente angular da curva analítica; 

 
3.4.4 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação (LQ) ou limite de determinação é definido como o menor 
nível de concentração que pode ser quantificado com precisão e exatidão aceitáveis sob as 
condições experimentais estabelecidas (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004; MAPA, 2011).  

Os mesmos critérios adotados para a estimativa do LD são empregados para estimar o 
LQ, utilizando a relação à relação sinal / ruído igual ou superior a dez, dessa maneira o LQ é 
estimado através da Equação 5 (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004). 

 

     (5) 
Onde:  
  = desvio padrão do coeficiente linear da curva analítica; 
  = coeficiente angular da curva analítica; 
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3.4.5 Precisão 

A precisão de um método analítico representa o grau de concordância entre resultados 
de testes individuais de análises repetidas de uma amostra. Ela está associada com erros 
aleatórios e é uma estimativa de dispersão de resultados entre ensaios independentes, 
repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em condições definidas, 
ou seja, tal parâmetro representa a proximidade dos resultados obtidos em torno de um valor 
médio. (ANVISA, 2003; RIBEIRO et al., 2008). 

A maneira mais comum de se expressar numericamente a precisão é por meio do 
coeficiente de variação (CV), entretanto, também é possível expressar tal parâmetro por meio 
do desvio padrão (s) e pelo intervalo de confiança da média. Sendo determinados 
respectivamente pelas Equações 6 e 7 (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004). 

 

     (6) 

Onde: 
  = estimativa do desvio padrão das medidas; 
  = concentração média; 
 
 
 

      (7) 

Onde: 
  = valor de cada uma das medidas individuais; 
  = valor médio das medidas individuais; 
  = número de medidas; 
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A precisão pode ser considerada e determinada por meio de três maneiras diferentes: 
repetitividade, precisão intermediária e da reprodutibilidade (ANVISA, 2003; MAPA, 2011; 
INMETRO, 2011). 

3.4.6 Repetitividade 
A repetitividade também designada de repetibilidade, precisão intra-ensaio ou precisão 

intracorrida refere-se à capacidade do método de gerar os mesmos resultados ao longo de um 
curto intervalo de tempo, em condições idênticas denominadas condições de repetitividade: 
mesmo procedimento de medição, mesmo observador, mesmo instrumento utilizado sob as 
mesmas condições, mesmo local e repetições no menor espaço de tempo possível (RIBANI et 
al., 2004; INMETRO, 2011). 

Segundo a ANVISA, a repetitividade do método deve ser examinada por, no mínimo, 
9 determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 concentrações, baixa, 
média e alta, com 3 replicatas de cada ou 6 replicadas a um nível de concentração (ANVISA, 
2003). O INMETRO sugere que sejam realizadas 7 ou mais determinações para o cálculo da 
estimativa do desvio padrão (INMETRO, 2011). 

3.4.7 Precisão intermediária 
A precisão intermediária (precisão intercorridas) avalia à concordância entre os 

resultados intralaboratorial, avaliando assim as variações devido a eventos aleatórios que 
normalmente ocorrem durante o uso de um método, tais como diferentes dias, diferentes 
analistas, diferentes equipamentos ou uma combinação destes fatores. A ANVISA recomenda 
um mínimo de dois dias diferentes e com analistas diferentes para a determinação da precisão 
intermediária. A validação deste parâmetro visa verificar se no mesmo laboratório o método 
fornecerá os mesmos resultados (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 2004) 

A precisão intermediária fornece uma noção mais geral da precisão em comparação 
com a repetitividade, dado a possibilidade de variação em um maior número de fatores. Sendo 
assim, a precisão intermediária é apontada como mais representativa da variabilidade dos 
resultados em um único laboratório, portanto mais aconselhável de ser adotada como 
parâmetro de precisão (RIBANI et al., 2004). 
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3.4.8 Reprodutibilidade 
O termo reprodutibilidade (precisão interlaboratorial) define a precisão dos resultados 

obtidos para uma determinada análise realizada por diferentes analistas em diferentes 
laboratórios, todavia seguindo a mesma metodologia (RIBEIRO et al., 2008). 

A reprodutibilidade refere-se aos resultados dos estudos colaborativos entre 
laboratórios distintos, deve ser considerada em situações como a padronização de 
procedimentos analíticos a serem incluídos, por exemplo, em farmacopeias (ANVISA, 2003; 
RIBANI et al., 2004). 

3.4.9 Exatidão 
A exatidão às vezes designada de veracidade é um parâmetro de validação que 

representa o grau de proximidade entre o valor medido e um valor de referência considerado 
como verdadeiro. É importante salientar que um valor exato ou verdadeiro é um valor obtido 
por uma medição perfeita e este valor é indeterminado por natureza (RIBANI et al., 2004; 
RIBEIRO et al., 2008). 

Os procedimentos normalmente utilizados para avaliar a exatidão de um método são: 
uso de materiais de referência certificados (MRC), comparação de métodos, ensaios de 
recuperação e adição de padrão. A avaliação da exatidão por intermédio da recuperação é o 
método mais empregado.Tal fato é decorrente da dificuldade de obtenção de materiais de 
referência certificados (MRC). Além disso, um segundo método analítico nem sempre está 
disponível, impossibilitando assim a comparação de métodos (RIBANI et al., 2004; 
INMETRO, 2011; HARRIS, 2012).  

3.4.10 Recuperação (R) 
A recuperação (fator de recuperação) é definida como a proporção da quantidade do 

analito de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material teste, que é 
extraída e passível de quantificação (RIBANI et al., 2004). A recuperação mede a tendência 
total do procedimento analítico e, portanto, é uma expressão de sua exatidão (MAPA, 2011). 

A recuperação do analito pode ser estimada pela análise de amostras fortificadas com 
quantidades conhecidas do mesmo. As amostras podem ser fortificadas com o analito em pelo 
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menos três diferentes concentrações: baixa, média e alta, da faixa de uso do método.  Quando 
a recuperação é obtida por meio de fortificações de matriz branca, a porcentagem de 
recuperação é calculada através da Equação 8 (ANVISA, 2003; ABNT, 2005; INMETRO, 
2011; MAPA, 2011). 

      (8) 
Onde:  

= concentração do analito medida na amostra fortificada; 
= concentração do analito medida na amostra não fortificada (branco da amostra); 
 = concentração do analito adicionado ao branco da amostra (concentração 

teórica); 

3.5.Análise Quimiometria 
A quimiometria é uma ferramenta que busca a interação entre a química, a matemática 

e a estatística, facilitando a interpretação e o aperfeiçoamento de resultados. Uma das partes 
da quimiometria é a análise exploratória de dados que se aproximam num espaço 
multidimensional. Para obter a análise exploratória dos dados, os mesmos são organizados em 
planilhas, ou seja: uma matriz do tipo n x m (GONDINHO, 2009). 

3.5.1 Pré tratamento dos dados 
Com a finalidade de aumentar a correlação entre a resposta instrumental em relação ao 

analito, busca-se um pré-tratamento dos dados, com o intuito de diminuir as distorções 
ocorridas pelas análises químicas. (POPPI, 1989) 

Para minimizar esses problemas têm sido utilizados diversos métodos de pré- 
processamento, como normalização, correção da linha de base, cálculos de derivada, 
escalonamento, correção multiplicada em sinais, entre outros (MARTENS et al., 1989). Dos 
pre-tratamentos mais aplicados podemos utilizar os descritos a seguir. 
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3.5.1.1 Filtro de Savistsky- Golay 
Basicamente, o filtro de Savistsky- Golay ajusta um polinômio a certa janela com um 

número fixo de pontos do espectro. O valor dado pelo polinômio no ponto de interesse 
corresponde ao valor filtrado. Em seguida, há um deslocamento de um ponto nesta janela, 
ajustando a outro polinômio (da mesma ordem), e assim sucessivamente ocorre deslocamento 
até o final do espectro. Os filtros exponenciais e de média deslizante consideram 
aproximações lineares ao sinal. Contudo, alguns sinais podem ser melhor modelados com 
aproximações quadráticas ou cúbicas (POPPI, 1989). 

3.5.1.2. Normalização 
A normalização dos dados consiste em dividir cada variável pelo seu valor médio. 

Dessa forma, para cada linha da matriz de dados é obtido seu respectivo valor médio, através 
da soma de todas as variáveis e divisão pelo número total das mesmas, e a seguir, divide-se 
cada variável desta mesma linha pelo valor médio encontrado. Para as demais linhas da matriz 
é feito o mesmo procedimento (BEEBE et al.,1998). 

3.5.1.3. Dados centrados na média  
Baseia-se em fazer com que para cada variável, seus valores tenham média zero. Para 

centrar os dados na média, obtêm-se para cada coluna o valor médio e, em seguida, subtrai-se 
esse valor de cada variável dessa mesma coluna. Dessa forma ocorre a mudança do sistema de 
coordenadas para o centro dos dados (THOMAS, 1994). 

3.5.1.4 Aplicação de derivada 
A aplicação de derivada de primeira ou segunda ordem sobre os dados espectrais 

brutos é um procedimento que pode destacar ombros espectrais, bem como minimizar o efeito 
de inclinações provocadas na linha de base dos espectros (MARTENS et al., 1994). 

A aplicação de derivação aos espectros fornece informações contidas ao longo dos 
diferentes comprimentos de onda as quais tornam-se geralmente acentuadas. Não só os sinais 
espectrais, mas também os ruídos tornam-se acentuados; portanto, deve-se ter cuidado com a 
qualidade dos espectros com os quais se deseja aplicar o cálculo das derivadas (THOMAS, 
1994). 
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3.5.2. Métodos multivariados 
Existem diversos tipos de técnicas estatísticas multivariadas, com as mais diversas 

aplicações. Dentre estas se destacam dois métodos principais: os métodos exploratórios e os 
métodos de calibração multivariados. A utilização de um método ou outro depende da 
natureza do analito e da finalidade (MALINOWSKI, 1991). Assim, serão destacados os 
métodos estudados neste trabalho, tais como: as técnicas exploratórias PCA (Análise Principal 
de Componentes), e as técnicas de calibração multivariada SIMCA (software independente de 
modelagem de classes por analogia) e LDA (Análise linear discriminante). 

3.5.2.1 PCA 
A PCA resulta na construção de um conjunto de vetores, ortogonais entre si, chamados 

de componentes principais. Estes novos componentes são combinações lineares das variáveis 
originais, construídas em ordem decrescente de variância, resultando no agrupamento de 
variáveis altamente correlacionadas. Assim, as análises por componentes principais reduzem a 
dimensionalidades do conjunto de dados original de forma que as informações mais 
relevantes ficam concentradas nas primeiras componentes. Dessa forma as primeiras 
componentes principais são suficientes para descrever as informações do sistema 
(BERETON, 2002).  

3.5.2.2 SIMCA 
Nesse método, são desenvolvidos modelos baseados na análise PCA para cada classe. 

Ele é um método de classificação que considera informações da distribuição da população, 
estimando o grau de confiança da classificação e podendo prever novas amostras como 
pertencentes ou não a uma classe. Na construção do modelo de classificação SIMCA, calcula-
se para cada classe, em separado, o desvio padrão dos resíduos. Para o espaço descrito pelas 
componentes principais, são calculadas as variâncias das amostras em cada eixo. Esses dois 
parâmetros são usados na classificação de novas amostras (SHARAF et al., 1986; MASSART 
et al., 1998). 

3.5.2.3 LDA 
A LDA é um método baseado na determinação de funções discriminantes lineares. 

Essa técnica tenta encontrar uma função linear através da maximização das distâncias entre 
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classes e minimização da distância intra-classes. Esse método procura uma melhor separação 
dos dados, de modo que quando os dados são projetados em plano de classes sejam separados 
(BERETON, 2002). 

A LDA pode ser considerada, assim como a PCA, um método de redução de 
dimensões. Contudo, enquanto a PCA seleciona um menor número de variáveis que 
representam e retêm a máxima variância dos dados, utilizando um número reduzido de 
variáveis representativas do total do sistema, a LDA seleciona aquelas variáveis que 
representam a separação máxima entre classes avaliadas. (BERETON, 2002). 

 

3.5.3. Aplicação de análise multivariada 
A análise multivariada pode ser aplicada para distinguir amostras de acordo com suas 

características. Utilizando uma ou mais análises químicas, pode-se gerar uma série de 
informações que podem ser processadas por análise multivariada; com isso pode-se identificar 
a classe em que a amostra se enquandra de acordo com suas características químicas.  

3.6.3.1 Análise multivariada em perfumes 
 

Perfume é um produto de grande importância econômica para a indústria de 
cosméticos. Seus principais constituintes são fragrâncias naturais e/ou sintéticas. Devido a 
rentabilidade desse setor, um comércio paralelo de produtos falsificados surgiu em muitos 
países.  

Nesse contexto, os estudos recentes têm investigado perfumes falsos utilizando várias 
técnicas analíticas. Poprawski et al. (2006) e Cano et al. (2011) usaram um "nariz eletrônico" 
para diferenciar as amostras verdadeiras das falsas. Hadad et al.(2008), Chingin et al.(2008) e 
Marques et al. (2006) utilizaram espectrometria de massas com ionização por eletrospray para 
distinguir  produtos originais de falsificados. Embora eficazes, essas técnicas são muito 
complexas e dispendiosas. 

A espectrofotometria UV-Vis é uma ferramenta analítica alternativa a outros métodos 
instrumentais já disponíveis em laboratórios de pesquisa, uma vez que esta técnica tem sido 
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utilizada com eficiência para classificar, identificar e distinguir produtos originais de cópias 
falsas. O tratamento tradicional de dados não conduz a uma resposta satisfatória, mas quando 
processado por meio de técnicas quimiométricas, é possível obter algumas conclusões 
importantes (VERAS et al., 2012; FERNANDES et al., 2012). 

A literatura relata estudos sobre espectrofotometria UV-Vis e técnicas quimiométricas 
para classificação de biodiesel (VERAS et al., 2012), vinhos (NASCIMENTO et al., 2010; 
URBANO et al., 2012), aguardentes (SILVA et al., 2012), tequila (BARBOSA-GARCIA et 
al., 2007), café (SOUTO et al, 2007) e tabaco (GIOKAS et al., 2011), bem como para a 
investigação de adulteração e falsificação de tequila (CONTRERAS et al., 2012), adulteração 
de suco (BOGGIA et al, 2013) e adulteração de biodiesel (FERNANDES et al.,  2014). 

Outra alternativa para identificar a falsificação de produtos pode ser a análise de íons 
utilizando análises quimiométricas. O método multivariado aplicado às técnicas de análise 
química é uma ferramenta importante, e tem por finalidade reconhecer padrões de 
classificação de grupos distintos, no presente caso, produtos originais de falsos. 

Pesquisas abordam investigação de íons e análise multivariada a fim de classificar 
pimentas e ervas (KARADAS et al., 2012), chá (MOREDA-PINERO, et al., 2003; 
FERNADEZ - CARCERE et al., 2001), plantas medicinais brasileiras (DINIZ et al., 2001), 
plantas medicinais chinesas (KOLASANI et al., 2011), drogas vegetais (ARUMUGAM et al., 
2012), café (BARBOSA et al., 2014), heroína (LIU et al., 2014; CHAN et al., 2014), ecstasy 
(WADELL et al., 20O4), vinho (GONZALVEZ et al., 2009), mel (YUCEL et al., 2013) 
(CHUDZINSKA et al., 2010) e óleo de motor (KIM et al., 2009). A tabela 3 mostra os 
estudos da literatura sobre distinção de perfumes e outra matrizes onde foram estudados 
compostos orgânicos e inorgânicos com a finalidade de classificar as matrizes em grupos. 
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Tabela 3. Estudos de como diferenciar perfumes e outras matrizes. 
Composto Matriz Técnica 

analítica 
Quimiometria  Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgânico 

Perfume Nariz 
eletrônico 

PCA POPRAWSKI et al. 
,2006 

Perfume Nariz 
eletrônico 

PCA CANO et al., 2011 
Perfume Espectrometria 

de massas com 
ionização por 
eletrospray 

PCA HADAD et al.,2008 

Perfume Espectrometria 
de massas com 
ionização por 
eletrospray 

PCA CHINGIN et al.,2008 

Perfume Espectrometria 
de massas com 
ionização por 
eletrospray 

PCA MARQUES et al., 
2006 

Biodiesel Espectroscópia 
UV-Vis 

PCA, HCA e 
SIMCA 

VERAS et al., 2012 
Biodiesel Espectroscópia 

UV-Vis 
SIMCA, KNN, 
PLS-DA e 
SPA-LDA 

FERNANDES et al, 
2014 

Vinho Espectroscópia 
UV-Vis 

PCA, HCA e 
SIMCA 

NASCIMENTO et al., 
2010; 

Vinho Espectroscópia 
UV-Vis 

PCA e SIMCA URBANO et al., 2012 
Aguardentes Espectroscópia 

UV-Vis 
PCA, HCA e 
LDA 

SILVA et al., 2012 
Tequila Espectroscópia 

UV-Vis 
PCA e PLS-DA BARBOSA-GARCIA 

et al., 2007 
Tequila Espectroscópia 

UV-Vis 
PCA e LDA CONTRERAS et al., 

2012 
Café Espectroscópia 

UV-Vis 
PCA, SIMCA, 
LDA, SPA-
LDA 

SOUTO et al, 2007 

 Suco Espectroscópia 
UV-Vis 

PCA BOGGIA et al, 2013 
Tabaco Espectroscópia 

UV-Vis 
PCA e LDA GIOKAS et al, 2011 

Inorgânico pimentas e 
ervas 

ICP-MS 
ICP-OES 

PCA e LDA KARADAS et al., 
2012 

Composto Matriz Técnica Quimiometria  Referência 
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analítica  Plantas 
medicinais 
brasileiras 

Espectrômetro 
de absorção 
atômica com 
chama. 

PCA e HCA DINIZ et al., 2001 

 Chá ICP-MS 
ICP-OES 

PCA, SIMCA e 
LDA 

MOREDA-PINERO, 
et al., 2003 

 Chá  ICP-OES PCA e LDA FERNADEZ- 
CARCERE et al., 
2001 

Inorgânico Plantas 
medicinais 
chinesas 

Espectrômetro 
de absorção 
atômica com 
chama. 

PCA e HCA KOLASANI et al., 
2011 

Café  ICP-MS Rede neural BARBOSA et al., 
2014 

Heroína ICP-MS PCA LIU et al., 2014 
Heroína ICP-MS PCA CHAN et al., 2014 
Ecstasy ICP-OES PCA e HCA. WADELL et al., 

20O4 
Vinho ICP-OES PCA e HCA GONZALVEZ et al., 

2009 
Mel ICP-OES PCA YUCEL et al., 2013 
Mel ICP-MS PCA CHUDZINSKA et al., 

2010 
Óleo do 
motor 

ICP-OES LDA KIM et al., 2009 
Drogas 
vegetais 

ICP-OES PCA e HCA ARUMUGAM et al., 
2012 

 
 
 
 
 

4 PARTE EXPERIMENTAL 

4. 1 Reagentes e acessórios 
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Os seguintes reagentes foram utilizados: água Milli-Q, NaCl (Vetec) e Etanol, n-
butanol e álcool isoamílico (Merck, grau analítico). Utilizaram-se padrões de 1 mL de 
fragrâncias alérgenas de concentração 1000 µg.L-1 (Acunstandart), tabela 4, como também 
fibra de filme polidimetilsiloxiano - divinilbenzeno PDMS-DVB (65µm, 60µm), holder e vial 
de 40 mL (Sulpeco), padrões de cloreto (Ultra Scientific), padrões de sódio e potássio (20 mg 
L-1, Digimed).  

Tabela 4: Pureza dos padrões de fragrâncias alérgenas segundo fornecedor Acstandart 
 . 

Composto Pureza (%, m/m) 
Limoneno 100 

Álcool benzílico 99,9 
Linalol 97,2 

Octanoato de 2 metila 100 
Citral 95,4 

Geraniol 95,0 
Citronelol 96,6 

Cinamaldeido 98,4 
Hidroxicitronelal 99,8 

Álcool Anis 99,8 
Álcool cinâmico 94,8 

Eugenol 99,6 
Isoeugenol 100 
Cumarina 100 

Alfa-isometil-ioneno 100 
Lilial® 100 

Amil cinamal 98,3 
Lyral® 100 

Álcool Amil cinâmico 42 
Farnesol 98 

Hexil cinamaldeido 100 
Benzoato de benzila 99,9 
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Salicilato de benzila 100 
Cinamato de benzila 100 

 

4.2 Amostras 
 

Foram adquiridas 25 amostras de perfumes originais diferentes, sendo 10 unidades da 
marca A (O Boticário, loja North Shopping, em Fortaleza-CE) e 15 unidades da marca B 
(Natura, em um revendedor autorizado no Centro da cidade de Fortaleza-CE), ao passo que os 
seus pares falsificados foram adquiridos por duas fontes: parte no comércio informal do 
Centro de Fortaleza-CE e outra parte cedida pela PEFOCE (Perícia Forense do Estado do 
Ceará) em fevereiro de 2012, conforme a tabela 5. 
Tabela 5: Tipo de perfumes, marca e origem 

Tipo de perfume* Marca Origem 
F1-F10 A Comércio informal 
F11-F25 B PEFOCE 
O1-O10 A Revendedor autorizado 
O11-O25 B Revendedor autorizado 

                      *Perfumes (F) Falso e (O) Original. 
 

4.3 Instrumentação e sofware 
 

As análises de etanol foram realizadas em um cromatógrafo gasoso com um detector 
de ionização de chama (Shimadzu, GC-17A-FID). O ânion cloreto foi analisado em um 
cromatógrafo de íons (ICS 3000, Dionex). Os Cátions sódio e potássio foram analisados 
utilizando um fotômetro de chama (DM-61, Digimed). As medidas espectrofotométricas 
foram efetuadas num espectrofotômetro UV-Vis (UV-Vis 1800, Shimadzu). As fragrâncias 
alérgenas foram analisadas em um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de 
massa do tipo quadripolo (CG-EM) da marca Shimatzu modelo QP-2010 Plus. Os dados 
foram processados pelo Origin 8.0 (OriginLab Corporation, Northampton, EUA) e o software 
livre estatístico R Project (Viena, Áustria). 



44  

4.4 Análise de compostos inorgânicos 

4.4.1 Análise de cloreto (Cromatografia de íons) 
 As análises de cloreto foram realizadas em cromatógrafo de íons equipado com uma 

coluna AS18 (250 mm x 4 milímetros DI), com detector de condutividade e um supressor de 
ionização ASRS II (4 mm). O volume de injeção foi de 25 uL e o gradiente de eluição, a uma 
taxa de 1 mL.min-1, foi de KOH 22 mM (7 min) a 40 mM (5 min). A curva analítica foi 
elaborada usando padrão externo em concentrações de 0,1; 0,4; 1,2; 10,0 e 20,0 mg L-1, com 
uma equação y = 0,3416 x + 0.0432 e R2 = 0,9997. As amostras foram diluídas em uma 
proporção de 1:10 em água milli-Q. Uma análise do branco foi feita antes de cada amostra . 
Todas as análises foram realizadas duplicata. 

4.3.2 Análises de sódio e potássio 
 

As análises de cátions  sódio e de potássio foram realizadas em cromatógrafo de íons 
equipado com um coluna CS12A (250 mm x 2 milímetros .D.I), com detector de 
condutividade e um supressor de ionização ASI (4 mm). O volume de injecção foi de 2,5 mL 
e o gradiente de eluição com uma taxa de 0,25 mL / min. O gradiente de eluição foi de H2SO4 
9 mM (10 min). 

As curvas analíticas foram obtidas usando o método do padrão externo em 
concentrações variando de 0,3, 0,4, 0,7, 2,0, 4,0, 7,0 e 20 mg / L (de sódio) e 0,7, 1,0, 1,7, 5,0, 
10,0, 17,0 e 50 mg / L (de potássio ). Equação e figuras de mérito obtidos foram por y de 
sódio = 1.1493x + 0,0386, coeficiente de correlação (R2 = 0,9994), LD (0,003 mg / L) e LQ 
(0,03 mg / L) e de potássio, y = 0.735x - 0,0945. O coeficiente de correlação (R2 = 0,9998), 
LD (0,004 mg / L) e LQ (0,04 mg / L). As amostras foram diluídas numa razão de 1:10 em 
água ultra-pura, com uma análise em branco anterior.Todas as análises foram realizadas 
duplicata. 

4.5 Análise de compostos orgânicos 

4.5.1 Análise de infravermelho 
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As análises das amostras de perfumes foram realizadas diretamente sem diluição com 
uma alíquota de 10 mL em um espectrofotômetro ABB Bomem, modelo FTLA2000-102, 
com janela espectral de 400 a 4000 cm -1, localizado no laboratório de Bioinorgânica do 
Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. 

4.5.2 Análise de UV-Vis  
 
 As amostras de perfumes foram diluídas em uma proporção de 5 µL para 10 mL de 
etanol (1:2000 , v/v). Uma solução (10 mg L -1) foi preparada (em etanol) a partir das soluções 
padrão de fragrâncias (1000 mg L- 1). Etanol grau analítico foi utilizado como branco. 
 As análises espectrofotométricas foram realizadas utilizando uma célula óptica de 
quartzo (1 cm) para uma faixa de varredura de 190-800 nm. Três leituras para a mesma 
amostra foram realizadas e um espectro médio foi obtido. Após isso, a faixa de 200-380 nm 
(ultravioleta) foi selecionada para o estudo quimiométrico. Os dados de espectrofotometria 
(ABS x nm) geraram uma matriz 50x181 que foi processada por análise multivariada. 

4.5.3 Análise do teor de álcool etílico por CG-DIC 
 

As análises de álcool etílico foram realizadas utilizando um cromatógrafo gasoso 
equipado com uma coluna cromatográfica DB-5 (30 m x 0,25 mm D.I x filme com espessura 
0,25 μm com fase estacionária de 5% fenil e 95% dimetilsiloxano). A programação de 
temperatura para o forno foi iniciada de 40 ºC por 3 min e elevada em 5º C.min-1 até 65 ºC e 
com um aumento de 50 ºC.min-1 até 200 ºC. As temperaturas do injetor e do detector foram de 
200ºC e 300ºC, respectivamente. A injeção direta das amostras foi realizada no modo split 
com razão 1:30, injetando-se 1μL de amostra. A pressão do gás de arraste (hidrogênio 4.5 
FID, White-Martins) na cabeça da coluna foi de 60 kPa. Os fluxos dos gases para alimentação 
do detector foram: 30 mL.min-1 para o hidrogênio, 300 mL.min-1 para o ar sintético e 1,0 mL 
min-1 para o gás de arraste. A análise foi baseada no médoto desenvolvido por PEREIRA et al. 
(2011). 



46  

Para a obtenção da curva de calibração com padrão interno foi preparada uma solução 
estoque de álcool etílico (1000 mg.L-1) que foi diluída em sete pontos de concentração em 
mg.L-1 (10, 25, 50, 75, 100, 150 e 200), utilizando como solvente o álcool n-butanol. A curva 
analítica foi construída tendo como padrão interno álcool isoamílico 100 mg.L-1. As amostras 
de pefumes foram diluídas inicialmente na proporção de 1:100 com balão de 10 mL e em 
seguida por uma diluição 1:100 em balão de 10 mL. Todas as amostras foram analisadas 
duplicata. 

4.6 Análise multivariada 

4.6.1 Análise multivariada para estudo de íons e etanol 
 
Os dados gerados foram processados pelo software estatístico livre R Project para 

análise estatística multivariada. A análise de componentes principais foi realizada a partir da 
matriz de correlação com os dados autoescalonados.  

Além das técnicas estatísticas mencionadas, ampliou-se o presente arcabouço 
metodológico para a análise de discriminante cujo interesse primário é obter uma 
classificação direta de um elemento em determinado grupo, por meio de uma função linear.  
 Assim como uma regressão, os pesos das variáveis na função discriminante 
maximizam a distância entre as categorias, ou seja, buscam encontrar uma equação que 
possua forte poder de discriminação entre os grupos. Os coeficientes β padronizados da 
equação auxiliam na força da variável no escore. Bons previsores tendem a ter maiores pesos 
na função.  
 A análise discriminante calcula um novo eixo, que é a combinação linear das 
variáveis, que melhor separa o conjunto de dados dentro das categorias; essa função é a 
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função discriminante. Este novo eixo passa através dos centróides, de tal maneira que não há 
sobreposição dos grupos.  
 O centróide representa o valor médio da função discriminante em cada grupo da 
variável dependente. Quando a variável dependente possui duas categorias, ponto de corte é a 
média ponderada dos centróides do grupo. Se o valor calculado da função discriminante para 
cada elemento (ou novo elemento) for menor que o ponto de corte, o elemento é classificado 
como 1 (a primeira categoria); caso contrário, como 2 (a segunda categoria). 
 
4.6.2 Análise multivariada para análise em espectrofometria UV 
 
 Os espectros de absorção- UV obtidos foram processados usando um filtro Savitzky-
Golay e tratados por derivada de primeira ordem utilizando o software livre R Project. Os 
dados gerados foram analisados através de uma técnica não-supervisionada (PCA) e por 
outras duas técnicas supervisionadas (LDA e SIMCA), todas realizadas usando o software R 
Project. Dados PCA foram auto-ajustados e o algoritmo utilizado foi SVD. No modelo 
SIMCA foram usadas amostras dos perfumes originais e falsos para as etapas de treinamento 
e de validação, como é mostrado na tabela 6. 
 
Tabela 6: Divisão das amostras para treinamento e validação de modelo SIMCA. 

Classes Treinamento* Validação* 
Falso 12 12 

Original 12 12 
Total 24 24 

* Um original e uma amostra de perfumes falsificados foram classificados como casos anómalos.   
 A análise discriminante tem como finalidade identificar e classificar um elemento 
em um determinado grupo de perfumes originais e falsificados, por meio de um conjunto de 
variáveis, ou mesmo parte desse conjunto, através de suas combinações lineares, ou seja, é 
uma técnica estatística que tenta selecionar a melhor variável capaz de diferenciar os grupos, 
de modo que uma melhor classificação dos elementos de uma dada população possa ser feita. 
Na análise discriminante existe a possibilidade de se encontrar mais que uma única função 
que representa modelo estatístico; tais funções são necessárias para a classificação de cada 
elemento ou um novo que surja. Em contraste com o ajuste logístico, onde o interesse se 
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baseia em determinar uma função cuja saída em um intervalo estreito em 0 e 1, a análise 
discriminante permite uma classificação direta de um elemento em uma determinada 
categoria. 
 Com um ajuste, o peso das variáveis da função discriminante maximiza a distância 
entre as categorias. O maior interesse é o de maximizar as distâncias entre as categorias, ou 
seja, encontrar uma equação que possua força suficiente para discriminar amostras originais e 
falsas dentro dos grupos. Coeficientes β da equação padronizada contribuiem para a força da 
variável na pontuação; bons preditores tendem a ser mais fortes nesta função. 
 A análise discriminante permite o cálculo de um novo eixo, que é a contribuição 
linear das variáveis, e que melhor separa o conjunto de dados dentro das categorias. Essa 
função é a função discriminante. Esse novo eixo passa através dos centróides de tal maneira 
que não há sobreposição dos grupos. 
 O centróide representa o valor médio da função discriminante de cada grupo da 
variável dependente. Quando a variável dependente possui duas categorias, o ponto de corte é 
a média ponderada dos centros dos grupos. Se o valor calculado da função discriminante para 
cada elemento (ou um novo elemento) é mais baixa do que o ponto de corte, o elemento irá 
ser classificado como 1 (primeira categoria); caso contrário, como 2 (segunda categoria). 

4.6.3 Análise de fragrâncias alérgenas em perfume  
 

Para a construção da curva analítica foi utilizada a técnica head space (HS) 
microextração em fase sólida (MEFS) com análise por cromatografia gasosa acoplada a 
detector de massas (GC-EM). Preparou-se uma solução multielementar estoque em metanol 
de 10.000 µg.L-1 das fragrâncias alérgenas e diluiu-se à 100 µg.L-1 em água milli-Q. Em 
seguida, a partir da solução 10.000 µg.L-1 foram preparadas soluções de 15, 20, 25, 30, 40 e 
50 µg.L-1.  A partir da solução 100 µg.L-1 foram preparadas soluções na faixa de 1 a 10 µg.L-1, 

todas em balões de 10 mL utilizando água milli-Q.  
A extração dos compostos foi realizada utilizando-se 10 mL de solução, adicionando-

se 2 g de NaCl e transferindo-se para um vial de 40 mL, como mostrado na figura 2. O frasco 
lacrado permaneceu 5 min em equilíbrio sobre agitação a 100o C. Após esse período, a fibra 
ficou exposta em um head space (HS) por 20 min, (temperatura interna ao vial 95o C ). Logo 
após a extração dos analitos, a fibra foi recolhida e levada ao injetor permanecendo por 15 
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min para total dessorção dos analitos. Esse método baseia-se no procedimento adotado por 
Lamas et al. (2009), mas com algumas alterações. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor. 

4.6.4 Condições cromatográficas (CG-EM) para análise de fragrâncias alérgenas em 
perfumes 

 
Neste estudo foi utilizado um sistema composto de um cromatógrafo gasoso acoplado a 

um espectrômetro de massa do tipo quadripolo (CG-EM) da marca Shimatzu modelo QP-
2010 Plus, operando no modo SIM (monitoramento seletivo de íon), como mostrado na figura 
3. Esse modo permite que se tenha uma maior seletividade do analito. Como apenas poucos 
fragmentos são selecionados, aumenta sua sensibilidade (SANCHEZ et al., 2010). Os 
fragmentos escolhidos foram determinados pela injeção individual de cada padrão no CG-EM 
no modo SCAN. Esse modo faz uma varredura de todos os fragmentos gerados pelo 
espectrômetro de massas dentro de uma faixa selecionada (m/z 40-400). Em seguida, os 
fragmentos com relação m/z gerados no modo SCAN foram selecionados para desenvolver 
um método SIM. Os fragmentos selecionados no método SIM foram comparados com os da 
literatura (LAMAS et al., 2010; BECERRIL et al., 2010). Após isso, um método SIM foi 
desenvolvido para a solução multi-elementar das fragrâncias. As tabelas 7-9 mostram, 
respectivamente, o programa de temperatura, as condições do sistema CG-EM, os tempos e os 
fragmentos analisados (modo SIM), bem como os tempos de retenção dos compostos 
estudados e seus fragmentos. 

Figura 2. Sistema de extração HS-MEFS. 
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Fonte: O autor. 
 
Tabela 7: Condições cromatográficas do método CG-EM. 
Injetor 240º C 
Modo SIM 
Split 1/30 
Interfase 280º C 
Fonte de íons 220º C 
Programação de temperatura 45º C por 2 min,  

8º C/min até 100 º C,15º C/min até 150 º C, 
20º C/min até 200 º C,8º C/min até 100 º C, 
permanecendo por 5 min.  
Tempo total 24,50 min 

Tempo de corte do solvente  5,5 min 
 
Tabela 8: Condições do método no Modo SIM. 

Tempo(min) Fragmento (m/z) 
5,50-9,42  68, 67, 93, 79, 108, e 77 
9,42-10,83 71, 43 e 41 
10,83-18,97  41, 95, 67, 69, 44, 68, 84, 131, 103, 132, 59, 

43, 71, 92, 91, 78, 164, 149, 118, 146, 89, 77, 
135, 107, 150, 189, 147, 115, 129, 117, 104, 

Figura 3:Cromatógrafo gasoso acoplado a detector de massa do tipo quadripolo. 
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79, 93, 133, 105, 65, 138, 109 e 94 
18,97-24,50 91,131e 77 

 
Tabela 9: Tempo de retenção e fragmentos dos analitos. 

Composto Tempo de 
Retenção 
(min) 

Fragmento de 
Identificação 
(m/z) 

Fragmento de 
Quanficação 
(m/z) 

Linalol 10,75 41; 43; 71 41; 43; 71 
 

Octonoato de 2- metila 
 

12,25 67; 95 95 
 

Citronelol 12,59 41; 67; 69 41;67;69 
 
Citral 
 

 
12,80  
 
 13,10 

 
84; 94 
 
84; 94 

 
84;94 
 
84;94 
 

Geraniol 12,90 41; 69 41;69 
 
Cinamaldeido  
 

 
13,15 

 
77; 131 

 
131 

Hidroxicitronelol 
 

12,75 59;95 59 
Álcool Anis 12,60 

 
138; 109  138  

Álcool Cinâmico 15,25 
 

91;92 91 
Eugenol 
 

13,20 103 103 
Isoeugenol  14,09 164 164 

 
Cumarina 
 

15,60 89;118; 146 89 ;118;146 
Alfa-isometil  
Ioneno 
 

15,25 107;135; 150 107; 135; 150 

Lilial® 15,64 131;189 131; 189 
 

Amil cinamal 
 

16,67 91; 115; 117 91; 115; 117 
Lyral® 
 

15,25 59;79 79 
 

Álcool amil cinámico 
 

16,98 91;115; 133 133 
Farnesol 
 

17,10 
17,25 

69;93 69; 93 
 
Hexilcinamaldeido 

 
17,55 

 
129 

 
129 
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Salicilato de benzila 
 

18,75 65, 91 91 
Cinamato de benzila 21,00 77; 91; 131 77; 91; 131 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Validação do método de análise para fragrâncias alérgenas em perfume  

5.1.1 Seletividade 
   

No método cromatográfico desenvolvido utilizou-se modo SIM, cuja relevância foi 
previamente descrita, sobretudo, por trabalhos da literatura os quais demonstram que para 
análise de fragrâncias alérgenas o sistema CG- EM operando no SIM é o mais apropriado 
(Ragosti et al., 1995; Elendt et al., 2001; Chaintrau et al., 2003; Shellie et al., 2004). 

De acordo com os dados, na figura 4, esperava-se que fossem observados 21 picos no 
total; no entanto, devido à co-eluição observaram-se 16 picos. A co-eluição envolveu os pares 
citronelol e álcool anis; citral a e hidroxiciotronelol; citral b, cinamaldeido e eugenol; álcool 
cinâmico, alfa- isometil ioneno e Lyral ®; cumarina e lilial®. Conforme visto no 
cromatograma da figura 4, no modo SCAN não foram resolvidos os problemas de co-eluição. 
Para resolver este problema o método foi executado no modo SIM, e os resultados são 
mostrados nas figuras 26-44 em anexo.  
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Figura 4: Cromatograma da análise das 21 fragrâncias alérgenas pelo modo SCAN:1-Linalol, 2-octanoato de 2-
metila, 3- citronelol, 4- citral (a e b), 5-geraniol, 6-cinamaldeido, 7-hidroxicitronelal, 8- álcool anis, 9- álcool 
cinâmico, 10- eugenol, 11-isoeugenol, 12-cumarina, 13- alfa-isometil ioneno, 14-lilial®, 15-amilcinamal, 16-
liral, 17- álcool amil cinâmico, 18-farnesol (a e b), 19- hexilcinamaldeido, 20-salicilato de benzila e 21 cinamato 
de benzila. 

 
Concormitatemente, a análise do branco do solvente (metanol). Na figura 5, permite 

observar que nas condiçoes pré-estabelecidas nenhum componente foi detectado mostrando a 
seletividade para a análise.  

5.12. Linearidade  
 
Na tabela 10, são dadas as curvas analíticas dos compostos referentes as 21 fragrâncias 

alérgenas e seus respectivos coeficientes de correlação (R). Todas as curvas apresentam um 
valor de coeficiente adequado às normas da Anvisa (R > 0,99). Três compostos: limoneno, 
álcool benzílico e benzoato de benzila não apresentaram curvas satisfatórias, provavelmente 
devido ao fenômeno de volatilidade, devido a isso não foi feito estudo para esses três 

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5

0.5
1.0

(x1,000,000)TIC

Figura 5. Cromatograma do branco da fragrâncias alergénas. 
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compostos. A curva analítica obtida pelo método do padrão externo apresentou uma boa 
linearidade (1-50 µg.L-1).  

Resultados obtidos por Lamas et al.(2009) demonstraram que a aplicação da técnica 
de concentração de vapor (head space) por microextração em fase sólida (HS-MEFS) para 
esses compostos não requereu o uso de padrão interno. Além disso, o uso da técnica head 
space com microextração em fase sólida permitiu detectar esses compostos a nível de µg L-1 
dentro de uma faixa linear muito satisfatória (1-50 µg L-1). O constraste foi observado quando 
se trabalhou apenas com head space conforme demonstrou o trabalho de Sánchez et al. 
(2010), o qual mesmo trabalhando com auto-amostrador e com vaporização com temperatura 
programável, não conseguiu obter uma faixa de linearidade a nível de µg L-1.  

Esse estudo envolve um processo de extração por HS-MEFS. Essa técnica é importante, 
pois utiliza pouco solvente, sendo menos prejudicial ao meio ambiente por não gerar 
resíduos. Os resultados obtidos são importantes do ponto de vista analítico, pois quando 
se trabalha com nível de concentração em µg L-1 consegue-se quantificar pequenas 
quantidades de solutos em amostra analíticas, minimizando o efeito matriz, além 
preservar a integridade do aparelho.Tabela 10: Curvas analíticas obtidas pelo método do padrão 
externo e coeficientes de correlação (R) obtidos para faixa de concentração de 1 a 50 µg.L-1.  
 

Composto Equação da reta R   
       

Faixa de 
concentração 
(LQ-50µg.L-1)        

  
Linalol 
 

y= 20630x+146779     0,995                   0,247-50 
Octonoato de 2- metila 
 

y =  10615x – 52042 0,993 0,142-50 
Citronelol y =  70166x -67715 0,995 0,027-50 
 
Citral 
                      

 
y =  67374x +123450 
 

 
0,996 

 
0,057-50 

Geraniol y =  49185x -67703 0,996 0,135-50 
 
Cinamaldeido  
 

 
y =  3064,5x - 6021,9 

 
0,995 

 
0,878-50 

Hidroxicitronelol 
 

y = 966,41x +1917,2 0,995 0,797-50 
Álcool Anis y = 1577,1x -1289,7 

 
0,999  0,243-50 

Álcool Cinâmico y = 18865x -56292 
 

0,997 0,143-50 
Eugenol 
 

y = 1628x -2761,9 0,997 0,900-50 
Isoeugenol  y =  2702,7x -2161,7 0,996 0,215-50 
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Onde x=Área do pico(millivolt/cm)  y=Concentração do Padrão (µg.L-1) 

5.1.2 Teste de significância de parâmetros das curvas de calibração 
 
  Idealmente, as linhas de regressão obtidas para a curva de calibração devem passar 
pela origem, ou seja,  passar pelo ponto (0,0) dos eixos cartesianos (x e y), a fim de avaliar a 
significância estatística dos parâmetros da equação da reta a e b ( y=ax+b) (DANZER et al., 
1998; PIMENTEL, et al., 1996). 

O teste de significância dos parâmetros de calibração das curvas (coeficiente angular e 
linear) se baseou no teste estatístico t. Para avaliar a significância estatística dos coeficientes 
linear e angular das equações lineares obtidas, foram utilizadas as equações 9 e 10 (DANZER 
et al., 1998; aPIMENTEL, et al., 1996). 

 
Cumarina 
 

 
y =  50028x-111773 

 
0,995 

 
0,674-50 

Alfa-isometil  
Ioneno 
 

y =  142109x -358103  0,995 0,670-50 

Lilial® y =  4379,2x - 7989,7 0,995 0,338-50 
 
Amil cinamal 
 

 
y = 128994x -251554 

 
0,995 

 
0,017-50 

Lyral® 
 

y =  5565x- 14563 0,995 0,810-50 
Álcool amil cinámico 
 

y =  2172,9x -947,43  0,996 0,840-50 
Farnesol 
 

y =  4608,5 -3574,6 0,997 0,248-50 
 
Hexilcinamaldeido 
 

 
y = 11347x – 26483 

 
0,996 

 
0,702-50 

Salicilato de benzila 
 

 y = 14622x- 21988 0,999 0,904-50 
Cinamato de benzila y = 1787,8x -2566,9 0,995 0,701-50 
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                                                                                                                      (9) 

Onde, α= 1 
                                                                                                                      (10)      

Onde, β=0   
 

O valor de t calculado (tcalc) foi comparado com o valor de t crítico tabelado (tcrit), para 
o nível de confiança de 95 % e para os graus de liberdade referentes a cada calibração (gl = N 
– 2). Quando tcalc é menor do que tcrit, a hipótese de que a diferença entre o parâmetro de 
calibração obtido experimentalmente e o valor teoricamente esperado é insignificante 
estatisticamente, é aceita, sendo então o parâmetro de calibração experimental considerado 
como igual ao valor teórico (α =1 ou β = 0). Os resultados são dados na tabela 11. 

 
 
Tabela 11: Resultados do teste de significância estatística dos parâmetros das curvas de calibração. Sa = desvio 
padrão do declive; Sb = desvio-padrão da intercepção; tcalc, A = valor t calculado para o declive; tcalc, B = 
valor t calculado para a interceptação. 

Composto Sa tcalc.a Sb tcalc.b Gl tgl;95% Teste t Curva ajustada 
Linalol 1167,4 17,67 35984,3 4,08 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 

tcalc.B ˃ tcrit 

y = 20630x +146779 

Octanoato de 2 
metila 

 
737,3 14,40 22904,9 

 
2,27 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 

tcalc.B ˂ tcrit 
y = 10615x 

Citrolelol 3848,9 18,23 102211,3 0,66 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 70166x 

Citral 6,6x10-7 4513155 
 

1,4 1,17 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 67374x 
 

Geraniol 1997,1 24,63 56743,10 1,19 5 2,57 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 49185x 

Cinamaldeído 1,6x10-5 193689,8 1,3 1,62 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 3064,5x 

Hidroxicitronelal 
 

53,0 18,20 1564,9 1,22 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 966.41x  

Álcool anis 7,9 198,57 256,6 2,03 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 1577,1x 
 

Álcool cinâmico 849,0 22,22 21646,7 2,60 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 18865x 
 

Eugenol 
 

76,1 21,39 2055,7 1,34 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 1628x 

A
Acalc s

at ,

B
Bcalc s

bt ,
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Isoeugenol 1,6x10-5 183659,1 2,00 0,77 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 2702,7x 

Cumarina 3478,0 14,38 93984,1 1,19 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 50028x 

Alfa- isometil 
ioneno 

 
4,2x10-7 7163847 1,4 1,95 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 

tcalc.B ˂ tcrit 
y = 142109x 

Lilial® 271,8 16,10 6929,9 1,15 3 3,18 
 

tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 4379,2x 

Amil cinamaldeído 7364,2 17,52 198996,5 1,26 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 128994x 

Lyral® 
 

1,3x10-5 
 

290242,3 1,37 2,08 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 5565x 

Álcool amil 
cinâmico 

81,6 26,61 2399,2 0,39 5 2,57 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˃ tcrit 

y = 2172,9x 

Farnesol 7,6x10-6 391873,2 1,04 0,86 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 4608,5x 

Hexilcinamaldeído 4,0x10-6 758154,8 1,27 1,98 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 11347x 

Salicilato de benzila 3,4x10-6 891759,7 1,33 1,47 4 2,78 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

y = 14622x 

Cinamato de benzila 101,7 17,57 2812,3 0,91 3 3,18 tcalc.A ˃ tcrit 
tcalc.B ˂ tcrit 

        y = 1787,8x 

 
Como pôde ser observado na tabela 11, os resultados da análise estatística de 

significância dos parâmetros de regressão mostraram que todos os coeficientes angulares são 
significativos, já que tcalc,a ˃ tcrit . Porém os interceptos (coeficiente linear), com exceção da 
curva do composto do linalool, não são significativos, tendo em vista que tcalc,b ˂ tcrit , sendo 
portanto considerados como estatisticamente iguais a β, e que possui valor de referência zero. 
Dessa forma, as equações das curvas de calibração ajustadas com nível de confiança de 95% 
são vistas na tabela 11.  

5.1.3 Precisão 
 

As análises dos valores de coeficiente de variação (CV, %) de repetibilidade e precisão 
intermediária apresentaram valores que variaram de 2,6 a 19,2 %, como visto na tabela 12. 
Segundo a ANVISA, um valor aceitável é em torno de 5%; no entanto, devido a ordem de 
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grandeza desses compostos na amostra se dar em nível de µg.L-1 outras referências 
(ANVISA-2003; RIBANNI et al,2004; ABNT, 2005) também aceitam um valor de 
coeficiente de variação até 20%. Sendo assim, nossos resultados podem ser considerados 
aceitáveis, pois segundo a norma da ABNT- NBR 14029, a qual preconiza que para uma 
análise química na grandeza de 10 -100 μg.L-1 o valor de coeficiente de variação entre 23 a 
32% é aceito, embora essa norma seja para análise de pesticidas nesse nível de concentração.  

Comparando os nosso resultados de precisão intermediária aos da literatura, os quais 
geralmente apresentam uma precisão intermediária com valores inferiores a 10%. No entanto 
os valores obtidos neste estudo (1, 10 e 30µg.L-1) não seguem um quantitativamente um 
padrão de precisão intermediária como esperado porém isso também foi verificado em outros 
trabalhos (BECERRIL et al., 2010). 

Analisando os valores de coeficiente de variação (CV, %) para o estudo de 
repetibilidade na tabela 12, pode-se observar que os valores foram superiores a 15%. Esses 
valores são aceitáveis de acordo com a norma 14029 da ABNT-NBR. Entretanto, quando 
comparados aos dados da literatura (BECERRIL et al., 2010) observa-se que os valores de CV 
obtidos são inferiores a 10%, porém esses resultados são para uma concentração de 20 µg.L-1. 
Portanto, como no referido trabalho a concentração dos compostos estudados foi 30µg.L-1, 
então a diferença nos valores de CV pode ser devido a isso. 
Tabela 12: Precisão intermediária e repetibilidades para análise das fragrâncias alérgenas. 
 

Composto  Precisão 
Intermediária 

 Repetibilidade 
  

1 µg.L-1 
 
10 µg.L-1 

 
30 µg.L-1 
 

    30 µg.L-1 

     
Linalol 4,4 (6,4)a 2,6 (12)b 19,3 (4,6)c 

 
     16,3 (1)d 

Octonoato de 2- 
metila 
 

9,7 (8,6)a 6,9 (12)b 13,6 (8,6)c 
 

       8,6 (1)d 

Citronelol 1,6 (8,7)a 3,1 (7,9)b 10,2 (6,5)c       14,0 (9,6)d 
     
Citral 
 
Geraniol 

8,2 (1,2) a 
 
14,9 (6,6)a 

6,2 (3,4)b 
 
8,3 (5,3)b 

10,9 (2,9)c 
 
13,3 (2,5)c 

 

      15,6 (0,8)d 
 
      13,9 (0,6)d 
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Cinamaldeido  
 

13,3 (7,7)a 5,6 (12)b 7,5 (4,3)c        13,0 (1)d 
Hidroxicitronelol 
 

15,3 (4,3)a 4,1 (11)b 16,4 (3,7)c        15,2 (3,6)d 
Álcool Anis 15,8 (3,6)a 

 
11,9  (11)b 18,4 (6,0)c        15,4 (7,1)d 

Álcool Cinâmico 4,4 (5,3) a 
 

5,7 (5,4)b 10,9 (7,5)c         16,2 (5,9)d 
Eugenol 
 

15,4 (6,5)a 10,7 (6,6)b 4,8 (3,9)c         15,7 (2,8)d 
Isoeugenol  6,6 (6,3) a 13,9 (0,6)b 3,7 (2,4)c 

 
6,7 (3)d 

Cumarina 
 

6,5 (7,1) a 13,5 (7,7)b 9,8 (3,7)c       17,5 (4,3)d 
Alfa-isometil  
Ioneno 
 

3,1 (7,0) a 5,4 (2,5)b 11,2 (0,8)c          13,8 (0,9)d 

Lilial® 3,0 (4,8) a 11,3 (4,8)b 8,7 (3,0)c          16,3 (1,6)d 
 
Amil cinamal 
 

 
9,5 (4,6) a 

 
16,9 (8,9)b 

  
6,3 (3,7)c 

        
        19,7  (2,5)d 

Lyral® 
 

18,0 (11)a 7,4 (17)b 12,5 (3,2)c 
 

      8,9 (1,4)d 
Álcool amil 
cinámico 
 

14,3 (5,9)a 11,4 (5,5)b 15,5 (4,3)c          14,4 (0,8)d 

Farnesol 
 

10,2 (7,1)a 11,2 (6,3)b 13,9 (1,9)c         16,8 (1,4)d 
 
Hexilcinamaldeido 
 

 
3,6 (4,0) a 

 
5,9 (8,8)b 

 
13,2 (3,3)c 

 
16,1 (2,5)d 

 
Salicilato de 
benzila 
 

16,8 (11) a 17,9 (3,2)b 7,3 (9,2)c      15,6 (7,6)d 

Cinamato de 
benzila 

13,6 (12)a 12,0 (15)b 12,8 (5,3)c        19,2 (6,8)d 
     

a  Precisão intermedária  5 µg.L-1 (N=5) (BECERRIL et al ., 2010)     b  Precisão intermedária  10 µg.L-1 (N=5) 
(BECERRIL et al ., 2010)              

c  Precisão intermedária  20 µg.L-1 (N=5) (BECERRIL et al ., 2010)  d Repetibilidade 20 µg.L-1( maior 
concentração) (N=3)  

 

5.1.4 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 
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Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram calculados a partir de replicadas 
(n=7) do menor ponto da curva (1 µg.L-1) e seguem a resolução da ANVISA (ANVISA-
2003). Esses resultados encontram-se na tabela 13 e apresentam-se semelhantes aos trabalhos 
da literatura (BECERRIL et al., 2010), embora os limites da literatura tenham sido realizados 
por série de diluições até a relação sinal-ruído 3:1 para LD e relação 1:10 para LQ. 

 
Tabela 13: Limite de detecção e limite de quantificação do método proposto. 

Composto LD ( µg.L-1) LQ(µg.L-1)               
 
Linalol 
 

0,074(0,009) c        0,247 (0,031) c         
Octanoato de 2 metila 
 

0,043(0,130) c              0,142(0,420) c               
Citronelol 0,008(0,021) c               0,027(0,069) c               
 
Citral 
 

 
0,017(0,042) c               
 

 
0,057(0,140) c               

Geraniol 0,040(0,048) c               0,135(0,160) c               
 
Cinamaldeído  
 

 
0,245(0,060) c               

 
0,878(0,200) c               

Hidroxicitronelal 
 

0,239(0,200) c               0,797(0,6760) c               
Álcool Anis 0,712(0,940) c               

 
0,234(0,310) c               

Álcool cinâmico 0,043(0,140) c               
 

0,143(0,460) c               
Eugenol 
 

0,270(0,012) c               
 

0,900(0,040) c               
Isoeugenol  0,064(0,038) c               0,215(0,130) c               
 
Cumarina 
 

 
0,202(0,190) c               

 
0,674(0,630) c       

Alfa metil ionene 
 

0,201(0,001) c               0,670(0,003) c               
Lilial® 0,101(0,004) c               0,338(0,013) c               
 
Amil cinamaldeido  
 

 
0,005(0,001) c               

 
0,017(0,004) c               

Lyral® 
 

0,243(0,055) c               0,810(0,180) c               
Álcool amilcinâmico  
 

0,252(0,300) c               0,840(1,000) c               
Farnesol 
 

0,074(0,002) c               0,248(0,007) c               
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a,b Os limites de detecção e de quantificação foram calculados 7 vezes o menor ponto da curva. c(BECERRIL et 
al ., 2010)   
 

5.1.5 Recuperação 
 

 Os dados de recuperação obtidos foram satisfatórios para a maioria dos 21 compostos 
analisados, de acordo com a norma 14029 ABNT-NBR, a qual sugere para um valor de 10-
100 µg/L uma faixa de recuperação na ordem de 60-115%, confome a tabela 14 (ANVISA-
2003; RIBANNI et al.,2004; ABNT, 2005). 

A maioria dos resultados obtidos está dentro da faixa aceitável de acordo as normas 
em vigor. O único composto que apresentou recuperação inadequada foi o álcool cinâmico, 
nas concentrações 10 µg.L-1; mas quando considera-se seu desvio padrão relativo seu valor é 
aceitável. 

A comparação dos valores de recuperação obtidos com os dados da literatura 
(BECERRIL et al., 2010) indica que os valores do presente trabalho são inferiores, isso 
podendo ser explicado devido à natureza complexa da composição dos perfumes, o que pode 
interferir na taxa de recuperação dos compostos estudados.  

 
Tabela 14: Recuperação das fragrâncias alérgenas em perfume. Composto Recuperação (média ± C.V) 

5 µg.L-1  10 µg.L-1 30 µg.L-1 
Linalol 70 (±13,1) (90) a  111 (±8,3)  75( ±8,4)(90)b 
Octanoa de metila 72 (±11,3) (115) a 88 (±4,9)  92 (±5,7)(87)b 
Citronelol 90 (±5,80) (90) a 80 (±11,5) 107 (±6,3) (83)b 
Citral 70 (±6,7) (70)a 88 (±7,4) 98 (±9,7) (85)b 

Hexilcinamaldeido 
 

0,211(0,002) c             0,702(0,007) c               
Salicilato de benzila 
 

0,271(0,009) c               0,904(0,029) c               
Cinamato de benzila 0,210(0,008) c               0,701(0,025) c               
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Geraniol 86 (±8,4) (106)a 73 (±13,6) 76 (±6,2) (104)b 
Cinamaldeído 83 (±7,9) (100 )a  77 (±10,5)  94 (±8,2) (101)b 
Hidroxicitronelol 69 (7,5) (136) a 87 (±9,1) 105 (±6,6) (99)b 
 Álcool anis 78 (±12,1) (117)a 

  
86 (±7,2) 82 (±12,4) (121)b 

Álcool cinâmico 86 (±8,7) (86)a 59 (±4,5) 66 (±10,3) (103)b 
Eugenol 78 (±9,5) (78) a 76 (±5,7) 103 (±8,1) (102)b 
Isoeugenol  89 (±13,2)(89) a  82 (4,8) 110 (±4,8) (79)b 
Cumarina 103 (±7,1) (103) a  94 (±6,9)  88 (±12,9) (116)b 
Alfa isometil ioneno 73 (±4,9) (73)a 113 (±4,2)  109 (±8,4)(73)b 
 
Lilial® 

 
87 (±7,7) (83) a  

 
66 (±11,2)  

 
89 (±3,9) (87)b 

 
Amil cinamaldeído 

 
86 (±9,4)( –)a 

 
114 (±8,2)  

 
101 (±11,9)(86)b 

 
Lyral® 

 
72 (±6,9) (83)a 

 
115 (±9,0)  

 
112 (±7,9) (96)b 

Álcool amil cinâmico 81 (±4,7) )( –)a  90 (±6,6)  87 (±7,4) (88)b 
Farnesol 80 (±7,3) (78)a 111 (±8,9)  78 (±4,9)(120)b 
Hexilcinamaldeido   92 (±5,9) (105)a  85 (±5,4)  98 (±9,6) (88)b 
Salicilato de benzila 71 (±8,7) (107)a  93 (8,5)  102 (±5,3) (122)b 

Cinamato de benzila 103 (±6,8) (103)a  99 (10,1)  88 (±8,1) (79)b 
  () CV: Coeficiente de variação(N=3); a Recuperação   em amostra de  5µg/L em água de piscina(BECERRIL et 
al ., 2010)b Recuperação em amostra de  20 µg/L em água de água de banho de  bebê (BECERRIL et al ., 2010)  

5.1.6 Análise dos perfumes 
 
 No resultado das análises de perfumes, na tabela 15, pode ser observada a presença de 
algumas das fragrâncias alérgenas em concentrações elevadas, podendo ocasionar alergia, 
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fazendo-se necessário ser discriminado em seu rótulo para informar ao consumidor e cumprir 
a RDC No3-2012 (ANVISA-2012). 

Dentre os perfumes estudados, observou-se que as marcas originais A e B apresentam 
alguns compostos em concentrações elevadas como linalol, geraniol, citral,  alfa-metil ioneno, 
liral e lilial. Os perfumes falsos apresentam menor quantidade de fragrâncias quando 
comparados aos produtos originais, não apresentando fragrâncias com alta massa molar, como 
salicilato de benzila e hexilcinamaldeido. Isto pode sugerir um baixo poder de fixação dos 
perfumes falsos. 
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Tabela 15:Análise dos pefumes. 

Composto Linalol 
(mg.L-1) 

Ooctanato 
de 

2- metila(mg.L-1) 
Citronelol 
(mg.L-1) 

Citral 
(mg.L-1) 

Geraniol 
(mg.L-1) 

 
Cinamaldeído 

(mg.L-1) 
 

 
Hidroxi 

Citronelol 
(mg.L-1) 

 

Álcool 
Anis 

(mg.L-1) 
Álcool 

Cinâmico 
(mg.L-1) 

Eugenol 
(mg.L-1) 

Isoeugenol
(mg.L-1) 

 
Cumarina 
(mg.L-1) 

 
PA1 <LD <LD <LD <LD 58,9 <LD 31,5 <LD 16,2 22,2 28,2 <LD 
PA2 50,2 <LD 8,60 19,8 60,5 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 21,0 
PA3 30,9 <LD <LD 12,30 82,5 <LD 15,2 <LD <LD 13,7 25,6 47,9 
PA4 8,80 <LD 7,40 <LD 11,0 <LD 9,00 <LD <LD 19,1 <LD 13,5 
PA5 41,6 <LD <LD 9,90 52,1 8,9 <LD <LD 9,00 182,5 24,8 81,1 
PA6 42,1 <LD <LD 42,1 77,8 <LD 32,9 <LD <LD <LD <LD 42,9 
PA7 14,1 <LD 9,10 <LD 1,10 2,10 25,9 <LD <LD <LD <LD <LD 
PA8 11,5 <LD <LD 19,0 42,4 1,90 13,0 <LD <LD 9,10 66,5 10,3 
PA9 <LD <LD 4,70 1,40 22,0 38,7 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

PA10 12,7 <LD 5,50 7,00 22,2 1,30 34,2 <LD <LD <LD <LD <LD 
PB1 46,4 <LD 8,70 10,0 77,4 1,70 11,7 <LD <LD <LD <LD <LD 
PB2 <LD <LD 19,8 6,00 46,5 <LD 7,00 <LD 12,3 <LD <LD 41,7 
PB3 35,4 <LD 13,7 1,10 21,3 <LD <LD <LD <LD 11,0 <LD <LD 
PB4 30,0 <LD 11,2 8,30 31,0 6,30 9,00 <LD <LD 10,4 <LD <LD 
PB5 36,3 <LD <LD 17,2 86,5 1,60 14,1 <LD 13,5 19,0 <LD 34,5 

PAF1 31,4 <LD 6,70 8,20 56,5 <LD <LD <LD <LD 1,20 1,40 <LD 
PAF2 14,7 <LD 8,00 3,50 28,2 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF3 <LD <LD 1,00 1,40 19,2 <LD 1,30 <LD <LD <LD 1,30 5,60 
PAF4 <LD <LD 10,6 <LD 23,4 <LD <LD <LD <LD 1,90 1,10 <LD 
PAF5 17,7 <LD 13,7 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 1,80 
PAF6 2,20 <LD <LD <LD 46,8 <LD 10,6 <LD <LD 8,30 <LD <LD 
PAF7 17,6 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF8 34,9 <LD <LD 7,20 34,0 <LD <LD <LD <LD 1,60 <LD <LD 
PAF9 12,6 <LD <LD <LD 19,2 <LD 2,60 <LD <LD 2,30 <LD <LD 
PAF10 8,40 <LD 6,60 <LD 28,8 <LD <LD <LD <LD 1,70 <LD <LD 
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Composto Alfa isometil 
ioneno(mg.L-1) 

Lilial® 
(mg.L-1) 

Amil 
Cinamaldeido 

(mg.L-1) 
Lyral® 
(mg.L-1) 

Álcool 
Amilcinâmico 

(mg.L-1) 
Farnesol 
(mg.L-1) 

Hexilccinamaldeido 
(mg.L-1) 

Salicilato 
de benzila 
(mg.L-1) 

Cinamato  
de benzila 
(mg.L-1) 

PA1 36,1 164,7 <LD 31,0 <LD 30,7 <LD <LD <LD 
PA2 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 39,1 <LD <LD 
PA3 <LD 128,5 <LD 16,6 <LD 31,1 <LD 7,10 <LD 
PA4 <LD <LD <LD 7,00 <LD 8,20 12,6 1,30 <LD 
PA5 32,7 162,8 <LD 29,9 <LD <LD <LD <LD <LD 
PA6 1,50 76,1 <LD <LD 22,1 <LD 16,4 2,30 <LD 
PA7 <LD 43,5 <LD <LD 2,40 34,6 <LD 37,4 <LD 
PA8 <LD 15,0 <LD <LD <LD <LD 2,60 <LD <LD 
PA9 <LD 9,40 <LD 12,9 14,90 <LD 3,20 55,7 <LD 
PA10 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PB1 13,1 106,6 <LD 11,3 8,30 <LD <LD 190 <LD 
PB2 17,4 51,2 <LD 26,5 14,1 <LD 1,60 14,2 <LD 
PB3 9,40 48,8 <LD <LD 9,10 <LD <LD 3,30 <LD 
PB4 11,2 46,4 <LD 12,6 7,50 <LD <LD 30,1 <LD 
PB5 <LD 8,70 <LD <LD 12,5 <LD 12,80 <LD <LD 

PAF1 3,00 3,50 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF2 1,50 2,60 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF3 <LD 8,80 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF4 2,30 22,7 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF5 <LD 9,60 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF6 <LD 6,90 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF7 <LD 1,90 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF8 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 
PAF9 2,80 4,70 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

PAF10 <LD 4,70 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 



66  

Analisando algumas fragrâncias alérgenas em alguns perfumes originais (PA) e 
falsicados (PAF) da marca A, nas figuras 6, 7 e 8, pode-se observar a diferença de 
concentração  nas fragrâncias podendo evidenciar que os produtos falsos apresentam menor 
concentração quando comparado ao perfume original. 
Figura 6:Comparação entre concentração de fragrâncias alégenas perfume original (PA3) e falso (PAF3). 

  
Figura 7. Comparação entre concentração de fragrâncias alégenas perfume original (PA5) e falso (PFA5).  
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Figura 8. Comparação entre concentração de fragrâncias alégenas perfume original (PA8) e falso (PAF8) 

 
 

5.2 Análise multivarada de perfumes  

5.2.1Análise infravermelho 
 

Na análise de infravermelho dos perfumes nas figuras 9, 10 e 11 observou-se em todos 
os espectros uma banda larga centrada em aproximadamente 3400 cm-1 referente à 
deformação axial O-H, uma banda intensa em 2960 cm-1 e outra média em 2850 cm-1 
referentes às deformações axial C-H de carbono sp3, uma banda média em 1680 cm-1 referente 
à deformação axial C=C, uma banda média em 1500 cm-1 referente à deformação angular C-H 
e uma banda em 1050 cm-1 referente à deformação axial C-O de álcool primário (PAVIA et 
al., 2012; SILVERSTIEN et al., 2007). 

Os espectros de infravermelho de perfumes originais e falsificados se assemelham 
bastante nas funções de álcool etílico e na presença de compostos com insaturação que pode 
ser indicativo das fragrâncias, pela presença marcante destes dois constituintes na composição 
dos perfumes. Não se pode distinguir entre perfumes originais e falsos apenas com 
sobreposição dos pares (original-falsicado), devido a eles apresentarem os mesmos grupos 
funcionais. O dados gerados de infravermelho foram processados com software estatístico 
livre Factormine R com intuito de tentar separar os perfumes falsos dos originais. 
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Figura 9: Espectros IV dos perfumes original e falso 1. 
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Figura 10: Espectro de IV perfumes original e falso 2. 
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Figura 11:Espectro de IV perfumes original e falso 3. 
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Os dados obtidos nos espectros de infravermelho foram processados pelo software 

livre R Projetc para obter os gráficos de PCA, HCA e gráfico de escores. O gráfico PCA 
mostrado na figura 12 explica 86,87% (PC 1 71,88% e PC 2 14,89%) do conjunto de dados 
dos espectros de infravermelho dos perfumes. Também é possível observar que os perfumes 
originais foram agrupados em dois grupos: um com 9 perfumes, sendo um deles falsificado 
(F8), e outro com 2 perfumes. Quando comparado o par original-falso, todos encontram-se 
parcialmente separados, exceto o par do perfumes 1, que apresenta um certa proximidade. 
Para análise quimiométrica foi utilizada toda a faixa do espectro na região do infravermelho. 
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Figura 12: PCA dos dados de infravermelho dos perfumes. 
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 O gráfico HCA dos dados de infravermelho dos perfumes, na figura 13, não permitiu a 
distinção entre perfumes originais e falsos.   
 
Figura 13:HCA dos dados de infravermelho dos perfumes. 
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Na análise de PCA, todas as bandas são bastante significativas para os perfumes 

originais e há uma presença de bandas entre 1037 e 1095 cm-1 marcante nos perfumes 
falsificados. Dando destaque às bandas 1500cm-1 referentes a de formação angular C-H e ao 
conjunto de bandas entre 800 e 1500cm-1, região conhecida pela “impressão digital’ do 
espectro de infravermelho que é importante para diferenciar perfumes originais dos falsos 
(PAVIA et al., 2012; SILVERSTIEN et al., 2007). 
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A técnica analítica de infravermelho mostra resultados satisfatórios para distinção 
entre perfumes falsos e originais quando se utiliza a ferramenta estatistica PCA. O HCA não 
mostrou resultados siginificantes para a separação do par original-falsificado. 

Os trabalhos da literautra apresentam apenas PCA para distinguir perfumes falsos de 
originais. Alguns trabalhos relatam o uso de um “nariz eletrônico”, ao passo que outros citam 
o uso de espectrometria de massa do tipo Eletrospay (HADDAD et al., 2008; MARQUES, et 
al., 2006; CANO, et al., 2011; POPRAWSKI, et al., 2006). A vantagem da técnica de 
infravermelho quando comparada às outras duas técnicas é que a mesma é menos onerosa e 
menos complexa, porém como desvantagem há o fato de ela requerer o uso de grande 
quantidade de amostra (10 mL de perfumes). 

5.2.2 Análise Multivariada de perfumes por espectroscopia UV 
 
 A figura 14 mostra o espectro de UV dos perfumes originais na região de 200-380 nm. 
Pode ser visto que o perfume original exibe uma banda significativa a 205 nm e várias outras 
bandas menores variando na faixa de 210-380 nm, especialmente as bandas em cerca de 220, 
230, 250, 280, 310 e 360 nm. 

Essas absorções no espectro de UV podem ser devidas à diversidade de compostos 
químicos presentes nas fragrâncias dos perfumes. Os compostos podem ser classificados em 
terpenóides, musks, derivados alifáticos e derivados aromáticos, que são caracterizados pela 
presença de ligações duplas insaturadas carbono-carbono conjugado ou não conjugado e / ou a 
presença de carbonila.(PYBUS et al., 1999). As bandas observadas na faixa de 200 -380 nm 
estão de acordo com aquelas encontrados no espectro de UV de soluções individuais (10 mg 
L-1 em etanol), tais como limoneno, linalol, citral, eugenol, cumarina, eugenol, isoeugenol e 
derivados cinâmicos, como observado nas figuras 15, 16 e 17. 
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Figura 14: Os espectros de UV dos perfumes originais. 

 
 

Figura 15: Espectro UV do limoneno, linalool e Citral. 
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Figura 16:Espectro UV do eugenol, isoeugenol e cumarina. 

 
Figura 17: Espectros UV dos derivados cinâmicos. 
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Figura 18: Os espectros de UV dos perfumes falsos. 

 

A figura 18 mostra os espectros de perfumes falsos que apresentam um menor número 
de bandas e com menor intensidade. As principais bandas foram encontradas em 205 e 220 
nm, mas com menor intensidade que nos produtos originais. As outras bandas tendem a não 
aparecer devido ao efeito de diluição (1: 2000). Quando os perfumes originais, figura 14, são 
comparados com os falsos, pode-se observar que os produtos originais apresentam um perfil 
espectral na região UV distintos dos produtos falsos. Os produtos originais possuem maior 
número de bandas com maior intensidade e os falsos mostram menor quantidade de bandas 
com menor intensidade. Esta pode ser uma forma indireta de medir o teor de fragrâncias, 
sugerindo, assim, que os perfumes falsificados apresentam um menor teor de fragrâncias. 

Por outro lado, a análise dos espectros das amostras original (O4) e falsa (F4) no 
mesmo fator de diluição (1: 2000) mostrada na figura 19, pode mostrar que a amostra original 
exibe três bandas (203, 222 e 278 nm), enquanto que a amostra falsa apresenta uma banda de 
menor intensidade em 203 nm. Alterando o fator de diluição (1: 100) da amostra falsa (F4), 
uma banda de 222 nm foi observada com menor intensidade, quando comparada com a 
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amostra original. O espectro do etanol apresenta uma baixa absorção, indicando que a 
absorção da amostra é referida às fragrâncias presentes nos perfumes. 
Figura 19 :Espectros UV de amostras originais (O4), falsificação (F4), diluída (F4) e etanol. 

  

Os dados de espectrofotometria UV das 50 amostras (25 originais e 25 falsas) foram 
tratados pelo software R Project, dando origem ao PCA, SIMCA e LDA. As técnicas 
quimiométricas  permitiram diferenciar e classificar de forma eficiente as amostras analisadas. 

 
O PCA realizado com dados de UV para as 50 amostras estudadas resultou em três 

componentes principais que explicam 96,97% do conjunto de dados: para PC1 (88.53%), PC2 
(7,01%) e PC3 (1,38%). Os resultados dessa análise estão apresentados na Figura 20. De 
acordo com esses resultados, um certo grau de separação entre as amostras originais e falsas 
foi alcançado. 

 Figure 20: PCA dos dados UV para perfumes originais e falsos. 
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O agrupamento dos produtos falsos se deu com tal conformação devido às poucas 
absorções e menor intensidade de seu conjunto de fragrâncias; já os perfumes originais 
apresentam absorções em maior quantidade e intensidade, como visto em seus espectros, o 
que sugere que eles têm maior quantidade de fragrâncias, tendo cada produto um conjunto 
peculiar com características únicas.  

A análise supervisionada SIMCA foi construída para cada uma das duas categorias dos 
perfumes: originais e falsificados. A construção desse modelo usou a primeira componente 
principal do PCA. Na figura 21, é possível observar as variáveis que mais contribuem para a 
construção do modelo, especialmente o comprimento de onda de 203 nm. A figura 22a 
representa o gáfico Cooman’s plot, e este representa a distância entre as classes originais e 
falsas, com 95% de confiança estatística. As amostras originais são classificadas com bastante 
exatidão. No caso de amostras falsas, embora quase todas pareçam ser classificadas nas duas 
classes, há uma distância significativa a partir do modelo de classe original. 
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Figura 21: Poder discriminate SIMCA. 

 

As figuras 22b e 22c mostram os gráficos de resíduos de cada modelo. O gráfico Q2 
(distâncias para o centro do modelo) versus valores de T2 (resíduos do modelo) revela as 
diferenças entre as amostras de perfumes originais e dos perfumes falsificados. Esse resultado 
para a classe de perfumes falsos demonstrou sensibilidade à técnica usada para distinguir o 
falso a partir de amostras originais.  
Figura 22: (a) Distância entre classes. (b) Resíduos Originais. (c) Resíduos falsos. Colocar em português 

 

 

Variáveis 

Resíduo originais Resíduo originais Resíduo falsos 

Classe dos originais 
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A tabela 16 apresenta o resumo dos resultados da análise supervisionada, onde se tem 
duas classes de perfumes: originais e falsos. Das 24 amostras originais, apenas uma não foi 
classificada e todas as amostras falsas foram classificadas corretamente. 
Tabela 16:Resultados do modelo SIMCA. 

Classes Amostras Variância 
(%) 

Classificação 
correta 

Mix de 
classificação 

Não 
classificado 

Origin 24 80.81 23 0 1 
Fake 24 86.71 24 0 0 

 
No estudo LDA, o interesse é encontrar um modelo estatístico que melhor represente a 

classificação sobre perfumes. A amostra é constituída de 50 observações, onde 25 são 
oriundas de perfumes falsificados e outras 25 amostras são perfumes originais.  O objetivo 
desse estudo é encontrar uma maneira de evidenciar a procedência de determinados perfumes 
utilizando técnicas estatísticas. As variáveis em estudo foram calculadas por meio da 
espectrofotometria na região do UV. Através deste conjunto de variáveis busca-se selecionar 
as que melhor representam o poder discriminatório dos perfumes falsificados e originais.  
 Como existe um conjunto de variáveis que podem ser discriminadoras entre os grupos, 
estima-se uma função que tenha todos esses indicadores ou utiliza-se apenas algumas dessas 
variáveis, ou seja, aquelas que tenham maior poder discriminatório. Por meio do método 
Stepwise busca-se selecionar as variáveis com maior poder de explicação ou de discriminação. 
 Para verificar a confiabilidade do modelo optou-se, por meio do processo de 
aleatorização do computador, em separar a amostra em duas subamostras: de tamanho 28 para 
a primeira e 22 para a segunda. A primeira sub-amostra será utilizada para criar a função 
discriminante; já a segunda será para teste e avaliação do modelo, com novos elementos não 
utilizados na primeira subamostra. Esse procedimento é conhecido como cross-validation pela 
literatura.  
 Em uma análise discriminante precisa-se verificar a existência de diferença de médias 
entre grupos para prosseguir com a análise, além de identificar quais variáveis possuem 
melhor poder de discriminação dentre as variáveis em estudo.  A análise discriminante 
permite, a partir da análise de componetes principais, buscar uma equação com finalidade de  
uma maior separação entre os grupos como  mostra a figura 23. 
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Figura 23: Gráfico análise PCA (a)  e LDA (b) Conferir  numeração de figuras 

 
Fonte: BERETON, 2002 
 Por meio dos dados calculou-se para todas as 181 variáveis as estatísticas de 
Wilks'Lambda (quanto mais próximo de zero, melhor a discriminação) e o teste F-ANOVA, 
empregando nível de significância de 5%. As variáveis V200 a V337 foram significativas, 
podendo ser candidatas a entrarem no modelo. O restante das variáveis V338 a V380 não 
possuem poder discriminatório, portanto foram excluídas.  
 O passo seguinte foi a verificação da multicolinearidade das variáveis ainda em 
análise. Verificou-se que as variáveis possuem correlações positivas significativas 
comparadas duas a duas. Nesse sentido, pode-se esperar que poucas variáveis ou apenas uma 
explique a relação, por causa da forte correlação positiva entre os espectros.  
 Com relação às suposições de igualdade entre as matrizes de covariância do modelo, 
verificou-se que no teste M de Box o p-valor calculado foi de 0,026. Mesmo que a 
significância tenha sido menor que 0,05 continuou-se com o estudo. Estima-se que com uma 
amostra de tamanho maior o resultado poderia ter sido melhor.  
 Através do método Stepwise identificou-se que apenas a variável V203 possui o 
melhor poder discriminatório. Assim, chegou-se ao modelo: 

 
                                                 (11) 

  
 Além dessas funções, calcularam-se também as funções de classificação que podem 
ser vistas na tabela 17. A interpretação desses coeficientes sugere que ao analisar-se um 
perfume desconhecido e sendo calculado o valor de absorção específica na região do UV, há 
evidências de que quanto maior absorção no comprimento de onda 203 nm, maior a tendência 
que o mesmo seja original. Pela função discriminatória (11) é possível calcular um índice (Z), 

a) b) 
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que quando é maior que 1,105 a classificação do perfume será original, caso seja menor, será 
falso.  
Tabela 17:Função discriminante e coeficientes da função de classificação. 

Variáveis 
Funções 

discriminantes 
Funções de 

classificação 
Não-

padronizado 
Grupo 1: 

Falsos 
Grupo2: 
Original 

V203 3,661 19,002 3,859 
Constante -3,270 -14,092 -1,323 

              
 
 Por fim, a avaliação do modelo mostrou-se bem satisfatória. Visto que os casos 
analisados da primeira subamostra foram 96,4% corretamente classificados. Pelo método de 
cross-validated (teste de Lachembruch) foram classificadas corretamente em 95,5% na 
primeira subamostra. Já utilizando a segunda subamostra, a subamostra teste, o modelo 
conseguiu classificar 96,4% dos casos não selecionados. Com relação ao poder explicativo do 
modelo, o valor encontrado foi de aproximadamente 82%, mostrando que há uma boa 
explicação da variabilidade da variável dependente, e tal modelo inclui apenas a variável 
V203. Pode-se, então, considerar que esse modelo tem capacidade para realizar, em um bom 
nível, a classificação de perfumes de procedência desconhecida.  
 Ao se analisar os resultados dos modelos quimiométricos supervisionados SIMCA e 
LDA, observa-se que a absorção em 203 nm desempenha um papel importante para distinguir  
perfumes originais de falsificados. Absorções neste comprimento de onda sugerem a presença 
de compostos que possuem insaturação entre os carbonos não conjugados, como pode ser 
observado nos espectros de limoneno e linalol. 

O estudo realizado por Hadad et al. (2008) distinguiu com sucesso os perfumes 
originais dos produtos falsificados. No estudo realizado por Marques et al. (2006), pode-se 
diferenciar perfumes falsos, originais e inspiração. Ambos os estudos utilizaram 
espectrometria de massa do tipo eletrospray e a ferramenta PCA. 

Poprawski et al. (2006), trabalhou para distinguir perfumes falsos de originais usando 
um "nariz eletrônico". Cano et al. (2011) trabalhou com a mesma técnica para analisar 
perfumes originais, inspirações e falsos. Estes dois estudos foram capazes de separar a 
amostra por meio  da análise multivariada PCA. 
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O estudo aqui apresentado é capaz de realizar uma análise rápida e de baixo custo, 
quando comparado com espectrometria de massa do tipo eletrospray e 'nariz eletrônico'. O 
trabalho permite a separação dos produtos por ferramentas quimiométricas PCA, SIMCA e 
LDA; para fins de conhecimento, este é o primeiro estudo que refere o uso de 
espectrofotometria de UV para este tipo de amostra. 

Esse trabalho resultou no artigo intitulado “Multivariate Analysis of Perfumes by UV 
Spectrophotometry” aceito pelo Journal Brazilian Chemical Society em abril de 2015. 

 

5.2.1. Análise de íons, etanol e estudo quimiométrico 
 
 A análise por cromatografia de íons permitiu a quantificação dos íons. Notou-se que 
nos perfumes falsos, em geral, os cátions estavam presentes em concentrações 
moderadamente elevadas, quando em comparação com o perfume original, como pode ser 
observado no gráfico de box-plot de sódio e de potássio na figura 23 e tabela 18. 
 Na análise de cloreto por cromatografia de íons, verificou-se que todos os perfumes 
falsos mostraram concentrações de cloreto mais elevadas do que os perfumes originais. Este 
teor elevado de cloreto, como mostrado no gráfico de box-plot de cloreto na figura 24 e tabela 
18, pode ser devido à quantidade e/ou qualidade da água ou do tipo de álcool usado na 
fabricação dos perfumes falsos. 
 Os resultados da análise de íons sugere que podem ser utilizados como marcadores 
para a identificação de perfumes falsos, especialmente o cloreto. Para fins de conhecimento, 
este é o primeiro relato de análise de íons sendo usados para identificação de perfumes 
falsificados. 

 Na análise de etanol em perfumes, observou-se que os perfumes originais 
apresentaram concentrações mais elevadas do que os falsos, como pode ser visto no gráfico de 
box-plot de etanol na figura 24 e tabela 18. Devido a esse constituinte ser o principal 
composto em perfumes, pode ser um indicador da qualidade do produto final. Um teor de 
etanol baixo juntamente com quantidades elevadas de íons em perfumes falsificados na 
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amostra estudada sugere uma possível relação, e que eles podem influenciar a qualidade e 
durabilidade do produto. 

 
Tabela 18:Os resultados da análise de íons e etanol e seu desvio padrão (DP) em Perfumes (F) falso e (O) 
originais. 

Perfume Cl- (DP) Na+(DP) K+(DP) Etanol (DP) 
O1 2,90 ± 0,01    21,9 ± 3,19     4,20 ± 0,03 87,4 ± 4,24 
F1 62,0 ± 0,41 11,6 ± 0,86     4,50 ± 0,44 60,4 ± 3,54 
O2 1,90 ± 0,54 7,87 ± 0,12     3,12 ± 0,13 83,5 ± 7,07 
F2 26,0 ± 0,63 6,64 ± 0,08     3,18 ± 0,43 40,5 ± 1,41 
O3 10,6 ± 0,13    11,5 ± 0,27 2,65 ± 0,01 83,8 ± 7,07 
F3 36,9 ± 0,93    0,54 ± 0,01     5,09 ± 0,73 39,7 ± 5,66 
O4 3,70 ± 0,06 16,2 ± 0,27     5,40 ± 0,07 86,2 ± 6,36 
F4 28,2 ± 0,46 2,29 ± 0,04 4,07 ± 0,31 44,4 ± 4,95 
O5 1,40 ± 0,00 18,1 ± 0,98     3,12 ± 0,03 84,3 ± 8,13 
F5 15,8 ± 0,30    0,84 ± 0,02     4,79 ± 0,21 49,8 ± 4,24 
O6 1,60 ± 0,10 19,3 ± 1,69 7,07 ± 0,05 89,2 ± 4,24 
F6 36,5 ± 0,14 3,36 ± 0,03     4,61 ± 0,30 57,7 ± 4,95 
O7 2,90 ± 0,30    12,8 ± 0,25     4,69 ± 0,07 87,8 ± 2,12 
F7 25,8 ±  0,60 1,84 ± 0,04     3,11 ± 0,51 56,7 ± 5,66 
O8 2,10 ± 057 18,5 ± 1,24 5,90 ± 0,24 87,8 ±5,66 
F8 42,5 ±1,97 2,61 ± 0,15 7,74 ± 0,18 45,8 ± 4,95 
O9 1,20 ±0,01 26,6 ± 0,22 4,33 ± 0,03 90,5 ± 4,24 
F9 45,4 ±0,62  1,61 ± 0,01     6,83 ± 0,59 43,0 ± 4,24  

O10 3,30 ±0,19 15,6 ± 0,52 3,41 ± 0,61 83,4 ± 5,66 
F10 17,5 ±0,16 1,02 ± 0,04 5,09 ± 0,21 47,6 ± 2,83 
O11 1,.8 ±0,06 6,53 ± 0,11 13,6 ± 0,01 79,2 ± 2,08 
F11 63,4 ±0,27 7,56 ± 0,01 3,90 ± 0,59 43,3 ± 1,51 
O12 2,00 ±0,15 8,59 ± 0,09 4,36 ± 0,77 82,7 ± 1,36 
F12 27,5 ± 0,13 1,63 ± 0,40     3,08 ± 0,22 44,1 ± 4,42 
O13 10,1 ± 0,65    5,73 ± 1,17 16,5 ± 0,13 85,5 ±7,03 
F13 78,4 ± 0,12    9,40 ± 0,08 4,07 ± 0,97 45,1 ± 6,80 
O14 10,6 ± 0,18    16,9 ± 1,15 2,62 ± 0,22 76,8 ±  2,.85 
F14 46,4 ± 1,10 0,52 ± 0,14     4,35 ± 0,15 43,8 ± 3,05 
O15 7,50 ± 0,11    22,1 ± 0,15     2,93 ± 0,19 79,1 ± 6,74 
F15 41,3 ± 0,19    0,71 ± 0,12     5,32 ± 0,27 34,6 ± 2,77 
,O16 6,60 ± 0,01    7,17 ± 0,16 16,5 ± 0,27 79,5 ± 6,83 
F16 22,1 ± 0,37 9,40 ± 0,17 4,23 ± 0,03 42,7 ± 0,52 
O17 10,8 ± 0,31    0,71 ± 0,03 2,92 ± 0,05 80,5 ± 3,97 
F17 23,8 ± 0,60 2,90 ± 0,01 4,13 ± 0,08 27,4 ± 6,92 
O18 12,4 ± 0,11 24,1 ± 0,35 16,4 ± 0,86 78,2 ± 2,07 
F18 46,9 ± 0,61 9,33 ± 0,55 4,83 ± 0,33 32,7 ± 0,73 
O19 12,0 ± 3,09 6,90 ± 0,05 12,5 ± 2,67 78,5 ± 8,16 
F19 51,6 ± 1,50 6,87 ± 1,70 3,46 ± 0,58 28,3 ± 5,90 
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O20 13,3 ± 0,73 12,9 ± 0,20 19,1 ± 0,17 82,8 ± 3,43 
F20 32,2 ± 0,26 11,7 ± 0,10     4,05 ± 0,02 49,7 ± 1,99 
O21 2,40 ± 0,01 14,9 ± 1,37     17,1 ± 0,03 85,9 ±0,71 
F21 52,0 ± 0,48 9,77 ± 0,02 3,92 ± 0,25 45,5 ± 2,42 
O22 15,4 ± 0,99 8,78 ± 0,04 17,3 ± 0,15 79,1 ± 3,78 
F22 26,0 ± 0,04 9,91 ± 0,10 3,10 ± 0,03 45,8 ± 1,99 
O23 10,2 ± 0,28 12,9 ± 0,19 3,54± 0,02 81,6 ± 4,97 
F23 43,2 ± 0,24 1,11 ± 0,01 3,73 ± 0,01 42,0 ± 2,46 
O24 14,4 ± 0,20 5,28 ± 1,01 17,1± 0,02 76,3 ± 0,13 
F24 24,1 ± 0,20 9,77 ± 0,01 2,69 ± 0,00 35,3 ± 1,34 
O25 2,10 ± 0,19 17,6 ± 0,27 13,7 ± 0,83 86,6 ± 2,47 
F25 7,.0 ± 0,56 8,90 ± 0,01 4,00 ± 0,53 45,2 ± 0,18 

            * mg.L-1 

Figura 24:. Gráfico Box-Plot para análises Etanol, Na+, K+ e Cl- em Perfumes Falso (F) e Original (O). 
 

 
Fonte: o Autor 
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PCA 
 Na figura 24, as duas componentes principais explicam 96,74% do conjunto de dados, 
sendo PC1(60,08%), PC2 (22,82%) e PC3 (12,84%). Pode-se observar que os perfumes 
originais são aglomerados em um pequeno grupo à esquerda da PC1 e os perfumes 
falsificados estão em um grupo mais disperso colocado quase inteiramente a direita da PC1. 
Os perfumes originais estão mais agrupados devido a uma certa uniformidade em relação a 
uma quantidade menor de íons e uma maior percentagem de etanol, seguindo um controle de 
qualidade. Por outro lado, os perfumes falsos são mais dispersos, uma vez que não 
apresentam nenhum controle de qualidade, como esperado. 

Figura 25:PCA com os resultados de análises de íons e etanol em perfumes, pré-
processamento por autoscalonamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 26:Gráfico de Loadings para os dados de íons e etanol. 
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 De acordo com o tratamento quimiométrico, o íon cloreto e o etanol foram importantes 
para a formação dos grupos dos perfumes originais e falsos, como é mostrado na figura 25. 
Essas duas componentes podem ser diretamente relacionadas, pois quanto menor for o teor de 
etanol nos perfumes, tanto maior será a concentração de íon de cloreto. As análises de cloreto 
e etanol podem servir como marcadores para indício de falsificação de perfumes, de acordo 
com o estudo estatístico PCA. 

O estudo realizado por Hadad et al. (2008) distinguiu com sucesso os perfumes 
originais dos produtos falsificados. No estudo realizado por Marques et al. (2006), pôde-se 
diferenciar perfumes originais, perfumes falsos e inspirações. Ambos os estudos utilizaram o 
tipo de espectrometria de massa de eletrospray e alcançaram a separação por PCA. 

Poprawski et al. (2006) trabalhou para distinguir perfumes falsos a partir de perfumes 
originais, usando um "nariz eletrônico". Cano et al. (2011) trabalhou com a mesma técnica 
para analisar perfumes originais, falsos e inspirações. Estes dois estudos foram capazes de 
separar as amostras por meio da PCA. 

No presente estudo, a separação de produtos em falsos e originais também é 
conseguida através da PCA, como foi nas obras citadas acima. Aqui, no entanto, em contraste 
com a literatura apresentada, o conjunto de técnicas usado apresenta vantagens: é mais 
simples e de mais fácil interpretação.  

LDA 
 No estudo LDA, há o interesse de encontrar um modelo estatístico em que a 
classificação de perfumes possa ser melhor avaliada. Foram analisadas 50 amostras, metade 
delas de perfumes falsos e outra metade de perfumes originais. Este estudo centra-se na 
tentativa de fornecer evidências sobre a origem dos perfumes usando técnicas estatísticas. As 
variáveis de interesse recolhidas foram: Cl-, Na+, K+ e o etanol. Por este conjunto de dados, 
uma pesquisa para selecionar as variáveis que melhor representam a força de discriminação 
entre os perfumes falsificados e originais é realizada. 
 Como não há um conjunto de variáveis que possam distinguir os grupos, uma função 
que tem todos estes marcadores, ou pelo menos alguns deles, pode ser estimada, ou seja, 
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aqueles que possuem uma força discriminadora. Por meio do método Stepwise, as variáveis de 
maior força de explicação ou discriminação são selecionadas. 
 De modo a verificar a confiabilidade do modelo que se escolheu, usou-se um processo 
computadorizado aleatório para separar a amostra em duas sub-amostras, cada uma com o 
tamanho de 25. A primeira sub-amostra foi utilizada para criar a função discriminante, 
enquanto a segunda foi utilizada para testar e avaliar o modelo. Este procedimento é 
conhecido como  cross-validation . 
 Quando uma estrutura de análise discriminante é confrontada, é necessário verificar a 
existência das diferenças médias entre os grupos para que a análise possa ser realizada, bem 
como verificar quais as variáveis que possuem maior força de discriminar entre as variáveis 
estudadas. Como se pode ver na tabela 19, a variável de K+ é a única que apresenta uma 
pequena diferença entre os grupos; portanto, não há provas de que não possa atuar como uma 
boa variável discriminante. Pode-se observar que o etanol apresenta a melhor intensidade de 
discriminar entre os grupos, devido ao baixo valor estatístico de Wilks'Lambda (quanto mais 
próximo o seu valor de zero, melhor a discriminação). Também é possível observar na tabela 
19 (o teste de F-ANOVA), com um nível de significância de 5%, que existem diferenças 
significativas entre as médias do grupo das variáveis de Cl- e Na+, bem como o etanol . As 
correlações entre as variáveis foram analisadas a fim de determinar possíveis problemas 
relacionados com a multi-colinearidade, e também para antecipar as variáveis que podem 
afetar o método Stepwise e, consequentemente, evitar fazer parte da função. Portanto, 
observou-se que a combinação entre K+ e Na+ tem um elevado valor de correlação (0,52). 
Tabela 19:Teste de igualdade da media dos grupos.   Citar o Artigo 

Variável 
Grrupos médios Teste de igualdade da media dos grupos. 

Grupo 1: 
Falso 

(n=15)  
Grupo 2: 
Original 
(n=10) 

Wilks' 
Lambda F gl 1 gl 2 P-Valor 

Cl- 35,780 6,680 0,335 45,586 1 23 0,000 
Na+ 21,613 14,420 0,805 5,556 1 23 0,027 
K+ 12,107 12,890 0,997 0,078 1 23 0,783 

Etanol 41,767 83,710 0,112 183,127 1 23 0,000 
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Pelo método Stepwise , as variáveis Cl-, Na+ e K+ foram excluídas do modelo, ficando 
como única variável remanescente o etanol. Desta forma, o seguinte modelo foi afirmado: 

 
                                                  (12) 

Além destas funções, outras funções de classificação foram também determinadas, 
como pode ser visto na tabela 20. A interpretação desses coeficientes sugere que quando um 
perfume desconhecido é analisado e seu teor de etanol determinado,  este teor elevado é 
indício ser um perfume original. Pela função discriminante (12), é possível calcular um índice 
que quando maior do que 1,105 indica perfumes originais, e quando menor, indica que tais 
perfumes são falsos. 
 
Tabela 20: Função discriminate e funções de classificação. 

Variáveis 
Funções 

Discriminantes 
Funções de  

Classificação Centroides Não- 
Padronizado 

Grupo 1: 
Falso 

Group 2: 
Original 

Etanol 0,132 0,725 1,452 -2,210 
Constante -7,711 -15,643 -61,702 3,315 
Ponto de corte: 1,105 

 

 Finalmente, a avaliação do modelo foi conseguida com sucesso. Na primeira sub-
amostra analisada, 100% das amostras foram corretamente atribuídas. Pelo método de cross-
validated (Lachembruch-teste), mais uma vez 100% das amostras foram corretamente 
atribuídas. Com o teste da segunda sub-amostra, o modelo permitiu a classificação de 100% 
dos casos não selecionados. A força explicativa calculada foi de cerca de 89%, o que 
demonstra que existe uma boa explicação da variabilidade da variável dependente, e isto pode 
ser explicado pelo modelo, no qual o etanol é incluído. 

 Um ponto principal deste estudo foi a evidência da grande capacidade que tem o 
método apresentado para diferenciar os perfumes de diferentes origens, com um elevado grau 
de confiabilidade. 
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 De acordo com os resultados da análise química e da técnica quimiométrica PCA pode 
ser sugerido que a elevada concentração do íon cloreto e o baixo teor de etanol pode ser uma 
indicação de falsificação. Na técnica supervisionada LDA, apenas o teor de etanol apresentou 
importância estatística para discriminar se o perfume é falso para o conjunto de amostras 
estudadas. 

Este trabalho resultou no artigo intitulado “Multivariate classification of original and 
fake perfumes by ion analysis and ethanol content” publicado colocar as referencias  da 
revista ao Journal Scienc Forensic. 
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6. CONCLUSÕES 
 

O método analítico envolvido para análise das fragrâncias alérgenas por microextração 
em fase sólida e cromatografia gasosoa acoplada a espectrômetro de massa apresentou bons 
resultados de linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, repetibilidade, precisão 
intermediária e recuperação. Todos os parâmetros citados estão de acordo com as normas 
vigentes.  

Os resultados das análises dos perfumes originais mostraram alguns compostos que 
precisam ser discriminados nos rótulos desses produtos. Os perfumes falsos apresentam 
menor concentração de fragrância quando comparados aos produtos originais e não 
apresentam fragrâncias com massa molar mais elevada. 

A investigação pela técnica de infravermelho mostrou que os perfumes dos dois 
grupos (falsos e originais) apresentam as mesmas funções orgânicas, mas quando tratados 
com ferramentas estatísticas, principalmente PCA, uma separação parcial dos grupos é obtida. 

O estudo de espectroscopia UV dos perfumes demonstrou um perfil espectral bem 
distinto, sugerindo que os perfumes originais têm uma maior quantidade de fragrâncias que os 
produtos falsos. As análises por ferramentas quimiométricas mostraram excelentes resultados 
utilizando PCA, SIMCA e LDA, sendo eficazes para distinguir os perfumes originais dos 
falsos. 

Na análises de íons observou-se que os perfumes falsos apresentaram concentrações 
de íon cloreto superiores aos dos produtos originais. Na análise de etanol revelou-se que os 
produtos originais mostram um elevado teor deste composto, enquanto que os produtos 
falsificados têm quantidades baixas. As análises multivariadas PCA e LDA mostraram bons 
resultados na distinção dos produtos originais dos falsos. 
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ANEXOS 
Os fragmentos para cada composto analisados pelo modo SIM: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26:Tempo de retenção do linalol (Fragmentos 41,43 e 71). 

Figura 27:Tempo de retenção do octonoato de 2-metila (Fragmentos 95). 

Figura 28:Tempo de retenção do Citronelol (Fragmentos 41,67,69) 
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Figura 29:Tempo de retenção do Citral (Fragmentos 84,94). Figura 29:Tempo de retenção do Geraniol (Fragmentos 41e 69). 

Figura 29:Tempo de retenção do Cinamaldeido (Fragmentos 131). 

Figura 30:Tempo de retenção do Hidroxicitronelol (Fragmento 59). 

Figura 31:Tempo de retenção do álcool anis (Fragmentos 131). 
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Figura 32:Tempo de retenção do álcool cinâmico (Fragmentos 91). 
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Figura 33:Tempo de retenção do Eugenol (Fragmentos 103). 

Figura 34:Tempo de retenção do Isoeugenol (Fragmentos 164). 

Figura 35: Tempo de retenção do Cumarina (Fragmentos 89, 118 2 146). 
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Figura 36:Tempo de retenção ionone (Fragmentos 135,107 e 150). 

Figura 37:Tempo de retenção do lilial (Fragmentos 131 e 189). 

Figura 38:Tempo de retenção do Amilcinamal (Fragmentos 91,115 e 117). 
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Figura 39:Tempo de retenção do lyral  (Fragmentos 79) 

Figura 40:Tempo de retenção do álcool amilcinâmico (Fragmento 133). 

Figura 41: Tempo de retenção do Farneol (Fragmento 69). 
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Figura 43:Tempo de retenção do salicilato de benzila (Fragmento 91). 

 
 
 

 
 
 

Figura 42: Tempo de retenção do hexilcinamaldeido (Fragmento 129). 

Figura 44:Tempo de retenção do cinamato de benzila (Fragmento 77, 91 e 131). 



110  

Figura 45:Curva de calibração para análise de álcool etílico por CG-DIC. 

 
 
 
 
 


