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Introdução 

O estudo dos sistemas coloidais que constituem os 

protetores solares bem como o estudo de novos 

filtros solares é de grande relevância para o 

desenvolvimento e melhor desempenho na 

proteção solar
1
. Desta forma, este trabalho visa o 

estudo de associações do filtro orgânico 2-(4-

dietilamino-2-hidroxibenzoil)-benzoato de hexila 

(Uvinul-A-Plus
®
) e hidroxicarbonato de zinco com a 

finalidade de investigar as propriedades estruturais 

e ópticas destas, como filtros solares com amplo 

espectro de absorção da radiação UV, menor 

atividade alérgica e elevada estabilidade térmica e 

fotoquímica. Os associados foram obtidos tanto 

pela precipitação via termólise da uréia na presença 

de nitrato de zinco e solução etanólica de Uvinul-A-

Plus
®
 na temperatura de 90ºC durante 180 minutos 

em pH 6 (Amostra 1), como pelo repouso do 

hidroxicarbonato de zinco em uma solução saturada 

de Uvinul-A-Plus
® 

(Amostra 2) e/ou pela suspensão 

do hidroxicarbonato de zinco no filtro orgânico 

fundido (Amostra 3). As amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X (DRX), 

espectroscopia vibracional de absorção na região 

do infravermelho (FTIR), espectroscopia eletrônica 

de reflectância difusa no UV-VIS (RD) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Resultados e Discussão 

Os DRX das amostras indicam a formação da fase 
hidrozincita, entretanto observa-se para a amostra 1 
deslocamentos específicos de reflexão quando 
comparadas as demais, efeito de possível 
intercalação do Uvinul-A-Plus

®
 na estrutura do 

hidroxicarbonato de zinco (Figura 1). Os espectros 
vibracionais das amostras são semelhantes ao 
espectro do hidroxicarbonato de zinco, no entanto, 
a ausência de bandas características do filtro 
orgânico não evidencia a inexistência de interações 
entre o hidroxicarbonato de zinco e o Uvinul-A-
Plus

®
, pois as bandas deste filtro podem estar 

deslocadas e sobrepostas às bandas do 
hidroxicarbonato de zinco. A presença do filtro 
orgânico é evidenciada pela cor das amostras. Os 
espectros de reflectância difusa dos associados 
apresentam bordas de absorção deslocadas para 
maiores comprimentos de onda quando 

comparadas com a do hidroxicarbonato de zinco, 
indicando interações entre o Uvinul-A-Plus

®
 e 

hidroxicarbonato de zinco. Além disso, destaca-se 
que as amostras possuem elevada absorção da 
radiação UV (Figura 2). As micrografias dos 
associados mostram a presença de partículas 
aciculares e agregados tipos esferolitas de 
hidroxicabonato de zinco. 

 
Figura 1. Difratogramas das amostras. 

 
Figura 2. Espectros de reflectância difusa das amostras. 

Conclusões 

Os diferentes métodos utilizados possibilitam a 

obtenção de associados entre o filtro orgânico 

Uvinul-A-Plus
®
 e o hidroxicarbonato de zinco, sendo 

que estes apresentam potencial para serem 

utilizados como filtros solares em formulações 

devido ao amplo espectro de absorção da radiação 

ultravioleta. 
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