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Introdução 

 A ampla diversidade de corantes, 
precursores, acopladores, aditivos e etc. tornam o 
processo de tintura de cabelos bastante complexo. 
No entanto, a tintura de cabelos baseada em 
processos permanentes usualmente envolve aminas 
aromáticas como agentes precursores e outros 
acopladores que reagem entre si no fio de cabelo 
via adição de outros fortes oxidantes. Deste modo, 
após um processo rotineiro de tintura, pode-se 
encontrar no efluente diferentes produtos químicos 
imprescindíveis para desenvolvimento da cor, 
persistência e estabilidade, além de grande 
diversidade de aminas aromáticas com toxicidade 
ou mutagenicidade questionável
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quando não tratados convenientemente podem ser 
lançados em efluentes, esgotos, águas superficiais 
e chegar a água de beber. 
 O objetivo do presente trabalho é 
desenvolver um método analítico com alta 
sensibilidade para determinação de 4 aminas 
aromáticas altamente usadas em tinturas de cabelo 
comerciais utilizando Cromatografia líquida de ultra 
performance (UHPLC) acoplada a um detector de 
espectrometria de massas (MS/MS). 

Resultados e Discussão 

 A identificação de 4 aminas aromáticas p-
toluenediamina (PTD), N-monoacetil-p-
fenilenediamina (MAPPD), p-aminofenol (PAP), p-
fenilenediamina (PPD) por UHPLC-MS/MS foi 
realizada utilizando-se: injeção modo on-line usando 
coluna de pre-concentração Thermo PFP (5mm x 
2,1mm diâmetro interno (d.i.) e tamanho de partícula 
de 3,6µm) e uma coluna analítica: Acquity BEH C18 
column (50mm × 2,1mm d.i, tamanho de partícula 
de 1,7µm) em modo positivo. Fase móvel 100% 
água com fluxo de 1,0 mL/min foi usado para 
carregamento da coluna de pré-concentração. O 
volume de amostra injetada foi 250 µL. Fase móvel 
otimizada foi: (A) metanol com 0,1% de ácido 
fórmico, (B) água com 0,1% ácido fórmico com fluxo 
de 0,2 mL/min em modo gradiente(0-3 min:20% A; 
3-6 min: 20-100%A; 6-6,1 min: 100% A, 6,1-9,0 min: 
retorno 100%. A Tabela 1 apresenta os principais 
parâmetros obtidos dos cromatogramas em 
condições otimizadas. 

Tabela 1: Parâmetros analíticos obtidos por UHPLC-
MS/MS. 
Aminas m/z Fragmentos L.Q.

1 
% Rec.

2 

PTD 123,1 109,1 e 78,1 7,99 94 

MAPPD 151,1 109,1 e 92,1 9,09 102 

PAP 110,1 65,1 e 93,1 24,5 94 

PPD 109,1 92,1 e 65,1 145 98 
1
L.Q.: limite de quantificação (ppt); 

2
Percentagem de recuperação 

 Curvas analíticas lineares foram construídas 
no intervalo de 0,31 a 0,0048 ppb em água usando 
a metodologia proposta segundo a equação: (PTD): 
I (cps)= 49274,86 + 983610,47 C (ppb).; (PPD); I 
(cps)= -168492 + 13235,94 C. (ppb); (PAP): I (cps)= 
1201,5 + 107759,1 C.(ppb); (MAPPD) I (cps)= 
2403,47 + 702575,34 C.(ppb). 
 Amostras de água sem sinal das aminas 
foram submetidas a fortificação com concentração 
de 0,65 ppb e submetidas a adição do padrão. Os 
valores obtidos ficaram entre 94 a 102%, os quais 
são satisfatórios para determinação destes 
compostos em água superficial. 

 A metodologia proposta foi aplicada na 

análise destas aminas aromáticas em amostra de 

água superficial coletada no rio Onyar, 

Girona/Espanha segundo normas da Anvisa (MCT 

03). Nas amostras realizadas em triplicata foram 

detectadas as seguintes aminas de interesse: p-

fenilenediamina (0,13 ppb), p-toluenediamina (5,81 

ppb) e p-aminofenol (10,2 ppb), sugerindo que estes 

compostos são contaminantes nas águas do rio. 

Conclusão 

Estes resultados confirmam a ocorrência 
das aminas p-fenilenediamina, p-toluenediamina e 
p-aminofenol em águas superficiais sugerindo que o 
método analítico de UHPLC-MS/MS se mostrou 
altamente satisfatório para a determinação destes 
compostos em baixa concentração nestas matrizes. 
O método analítico se mostrou altamente 
satisfatório para o controle destes compostos, em 
baixa concentração. 
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