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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi investigar o melhor protocolo de purificação para o complexo for-
mado pela inclusão do p-metoxicinamato de octila (MCO) em β-ciclodextrina (β-CD). O complexo de in-
clusão β-ciclodextrina / p-metoxicinamato de octila (β-CD/MCO) após obtenção pelo método de kneading
precisa ser purificado para retirar o MCO que não foi inserido na cavidade da β-CD durante o processo.
Os testes de purificação foram realizados com soluções aquosas de metanol a 70% e 50% e etanol a 50%.
Os complexos β-CD/MCO purificados foram analisados em RMN 1H. Os melhores resultados foram obti-
dos com o metanol a 50% pois foi a amostra cujo Δδ obteve maiores valores.
SUMMARY. “Inclusion of the Sunscreen Octyl Methoxycinnamate in the β-Cyclodextrin and Inclusion Complex
Purification Assessment by NMR 1H”. The aim of this work was to determine the best purification protocol for
the complex formed by the inclusion of octyl methoxycinnamate (OMC) in the β-cyclodextrin (β-CD) cavity.
The β-cyclodextrin/octyl methoxycinnamate (β-CD/OMC) inclusion complex obtained needs to be purified re-
moving the sunscreen excess not included in the β-CD cavity. The purification tests were carried out using 70 %
and 50% methanol aqueous solutions and 50% ethanol aqueous solution. The purified β-CD/OMC complexes
were assessed by NMR 1H. The best results were obtained by purification with 50% methanol solution as it
showed higher magnitude Δδ.

INTRODUÇÃO
Atualmente existe uma procura cada vez

maior por preparações solares mais estáveis sob
a luz solar e que ofereçam proteção prolongada
à pele 1-3. A inclusão de filtros solares, como o
butilmetoxidibenzoilmetano e o metoxicinamato
de octila, em ciclodextrinas aumenta a solubili-
dade e a fotoestabilidade destes filtros solares
conforme estudos de fotodegradação e de solu-
bilidade conduzidos em formulações contendo
estes filtros solares livres e complexados com ci-
clodextrinas 4,5.

A β-ciclodextrina (β-CD) é um oligossacarí-
deo cíclico formado por sete moléculas de gli-
cose. Quanto à forma são moléculas toróides
em forma de balde ou de cone, possuem uma
estrutura rígida com uma cavidade central. Devi-
do ao arranjo das hidroxilas, a superfície interna

é hidrofóbica e a superfície externa é hidrofílica.
Esse arranjo permite as ciclodextrinas acomoda-
rem uma outra molécula dentro dessa cavidade
formando um complexo de inclusão 6-8. 

O p-metoxicinamato de octila é um filtro so-
lar químico que absorve na faixa do UVB com
máximo de absorção em 310 nm.. É um líquido
oleoso, transparente, levemente amarelado, ino-
doro, insolúvel em água e solúvel em etanol e
óleo mineral 10,11.

Em trabalho de Coelho et al. 12 o complexo
de inclusão entre a β-CD e o filtro solar MCO
foi obtido pelo método de kneading e caracteri-
zado por análise térmica diferencial (ATD), mas
não foi definido nenhum método para a purifi-
cação que retirasse o excesso de filtro solar não
complexado sem alterar o incluso obtido des-
viando o equilíbrio da cavidade da β-CD para o
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solvente utilizado na purificação. A purificação
é importante para que na preparação final te-
nhamos apenas o filtro incluso na β-CD, dimi-
nuindo a concentração do filtro livre que não
entrou na cavidade durante o processo de inclu-
são. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi
investigar o melhor protocolo de purificação do
complexo de inclusão β-CD/MCO utilizando di-
ferentes solventes para retirar o excesso de
MCO não complexado com a β-CD durante o
processo de kneading. Os complexos de inclu-
são β-CD/MCO após purificação foram avalia-
dos por RMN 1H em duas dimensões e através
dos valores de deslocamento químico dos hi-
drogênios verificou-se qual o melhor solvente
para a purificação do complexo de inclusão β-
CD/MCO.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

A β-ciclodextrina grau farmacêutico foi ad-
quirida da Wacker, o p-metoxicinamato de octi-
la grau farmacêutico foi adquirido da Spectrum,
o DMSO-d6 foi da Sigma, o Metanol P.A. e o
etanol 96° GL foram da Vetec.

Inclusão do p-metoxicinamato de octila em
β-ciclodextrina.

O método de kneading consiste na mistura
da β-CD com a substância que se deseja incluir
formando uma pasta 13,14. Em um gral de porce-
lana foram misturados por cinco minutos com o
auxílio de um pistilo 14,6 g de β-CD e 7,4 g de
MCO adicionando-se a esta mistura 1,0 ml de
etanol a 70 % adquirindo o conjunto um aspec-
to de granulado. O produto resultante (22,0 g
de massa total) foi transferido para um moinho
de bolas constituído de um cilindro de 11cm de
comprimento por 8 cm de diâmetro possuindo
uma carga de bolas de porcelana (1,0 cm de
diâmetro médio) igual a 27 g. A mistura foi dei-
xada no moinho por 1 h sendo posteriormente
descarregada, purificada e seca em estufa.

Purificação do Complexo β-CD/MCO
formado

O complexo β-CD/MCO formado pelo knea-
ding foi dividido em 3 partes e cada uma foi pu-
rificada com uma solução aquosa de etanol a
50%, metanol a 50% e metanol a 70%. A purifi-
cação foi realizada utilizando-se funil de bün-
chen com papel de filtro e kitassato acoplados à
bomba de vácuo para forçar a passagem do sol-
vente pelo complexo β-CD/MCO. O complexo
foi, então, colocado sobre o papel de filtro. Adi-

cionando-se, posteriormente, cerca de 20 ml do
solvente sobre o complexo com a bomba de vá-
cuo ligada até a completa passagem do solvente
através do papel de filtro. Após esta operação
deixamos o complexo secar em estufa à 55 °C
durante 30 min.

Caracterização do complexo de Inclusão
por RMN 1H.

Após a purificação do complexo formado
com os três solventes supracitados as amostras
foram analisadas por RMN 1H em duas dimen-
sões para a caracterização do complexo. Os es-
pectros foram registrados em um espectrômetro
de 400 Mz, as amostras foram solubilizadas a
uma concentração de 10 mM em DMSO-d6. Fo-
ram avaliadas as diferenças entre os desloca-
mentos químicos dos prótons do MCO livre e
incluso em β-CD, resultante da purificação com
etanol 50%, metanol 50% e a 70%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidos espectros de RMN 1H do

MCO, da β-CD e dos três complexos β-CD/MCO
purificados com soluções diferentes (Fig. 1). Os
efeitos nos deslocamentos químicos nos prótons
do MCO estão resumidos na Tabela 1. Os deslo-
camentos químicos Δδ dos hidrogênios da dupla
ligação do sistema trans e do anel aromático fo-
ram comparados no MCO livre e nos complexos
de inclusão β-CD/MCO purificados com diferen-
tes solventes.

Complexos de inclusão formados entre a β-
CD e o MCO foram caracterizados anteriormen-
te por Scalia et al. 4 e Chan et al. 15 , verificando-
se que a porção aromática do filtro solar locali-
zava-se dentro da cavidade da ciclodextrina
com o grupamento éster próximo à superfície
externa do macrociclo. Sendo assim, no presen-
te trabalho iremos utilizar somente os prótons
do anel aromático e da dupla ligação presentes
na molécula do filtro solar MCO (Fig. 1) para
caracterizar e diferenciar os complexos de inclu-
são β-CD/MCO purificados.

Devido à formação do complexo de inclu-
são, estes hidrogênios que estão dentro da cavi-
dade da β-CD ficam com menor liberdade de
movimentos ocorrendo aumento nos seus deslo-
camentos químicos. Sendo assim, quanto maior
o valor da diferença entre os deslocamentos
químicos dos hidrogênios do MCO livre e do in-
cluso em β-CD mais eficiente é a inclusão, já
que maior é a interação do MCO com a cavida-
de da β-CD.

Todos os sinais dos prótons aromáticos e da
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dupla ligação estão deslocados ascendentemen-
te no campo indicando que nas três amostras há
formação de complexo β-CD/MCO sendo que
estes deslocamentos são maiores no complexo
purificado com o metanol a 50% apresentando
esta amostra os maiores valores de Δδ.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados mostrados pe-

los espectros de RMN 1H e pelos valores de Δδ,
o solvente para a purificação do complexo de
inclusão, formado entre o filtro solar p-metoxici-
namato de octila e a β-ciclodextrina, dentre os
três testados, que mostrou maior valor de Δδ foi
o metanol a 50%; sendo, portanto, este o sol-
vente que permitiu a retirada do excesso do fil-
tro provocando menor alteração no equilíbrio
do complexo de inclusão β-CD/MCO.

Complexo β-CD/MCO (valores de Δδ = δ complexo - δ MCO) em ppm
Prótons

Metanol 70% Etanol 50% Metanol 50% 

H3H5 0,037 0,032 0,040
H2H6 0,015 0,017 0,019

1’ - 0,004 - 0,007 0,003
2’ 0,027 0,022 0,034

Tabela 1. Diferenças de deslocamento químico (Δδ) do p-metoxicinamato de octila quando os complexos de in-
clusão são purificados com diferentes solventes, valores em ppm.

Figura 1. Espectros de RMN 1H de MCO puro e do
complexo de inclusão purificado com as diferentes
soluções solventes: metanol a 50%, etanol a 50% e
metanol a 70%.
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