
PARCETAMOL EM PÓ

Análise de Distribuição e Tamanho de Partículas por Difração a Laser e 
Imagem para fármaco solúvel em água - Paracetamol em pó.

- Estudo de distribuição de tamanho de partículas em meio solúvel e insolúvel

Caros amigos e amigas, hoje vou compartilhar um trabalho realizado de um fármaco bastante conhecido e um dos mais con-

sumidos, o Paracetamol.

Procedimento 1  -Resumido-  (Erro Analítico Gerado)

1 - Pesou-se em um vidro de relógio 15 gramas de Paracetamol em pó

2 - Adicionei  20 ml de água ltrada em um becker de vidro de 100ml

3- Após a dispersão da amostra, adicionei todo o conteúdo no sistema líquido do equipamento CILAS® modelo 1090

4- A cuba analítica de aço inox do equipamento, contém 400 ml de água 

5- Através do software Size Expert®, automaticamente o equipamento inicia o Processo de Análise.

Resultado (erro analítico):

PProcedimento 2  -Resumido-  (Resultado Correto Gerado)

1 - Pesou-se em um vidro de relógio 0,500 gramas de Paracetamol em pó

2 - Adicionei 20 ml de um solvente Apolar em um becker de vidro de 100ml

3 - Após a dispersão da amostra, adicionei todo conteúdo no sistema líquido do equipamento CILAS® modelo 1090

4 - A cuba analítica de aço inox do equipamento, contém 400 ml solvente Apolar 

5 -  Através do software Size Expert®, automaticamente o equipamento inicia o Processo de Análiseres

RESULTADO CORRETO

RESURESULTADO CORRETO EM TRIPLICA - SOBREPOSIÇÃO:

NOTA: OBSERVE QUE OS RESULTADOS DA DIFRAÇÃO À LASER OBTIDOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO 2, SÃO 
PRATICAMENTE IDÊNTICOS AOS RESULTADOS GERADOS NA ANÁLISE POR IMAGEM USANDO A TECNOLOGIA 
EXPERT SHAPE®

RESULTADO POR IMAGEM - EXPERT SHAPE®

OBTEMOS:

Dos procedimentos citados acima, segue os seguintes resultados:
A água é um solA água é um solvente Polar devido ao ângulo entre as ligações não serem lineares como já conhecemos, mantendo uma estru-
tura angular

ESTRUTURA QUÍMICA DA ÁGUA:

                                                                                  O solvente Apolar utilizado, torna o Paracetamol insolúvel no meio, tornando a
                                                                                  análise mais conável sem solubilizar as partículas.

ESTRUTURA QUÍMICA DO PARACETAMOL:

A Solubilidade sendo denida como relatado entre formas intermoleculares do soluto e do solvente, um dos fatores que muito 
inui na solubilidade de um composto é sua polaridade (Polar ou Apolar) estas sendo mais ou menos solúveis.

A solubilidade do Paracetamol se dá por uma grande quantidade de grupos funcionais polares, apesar de haver um anel 
aromático que é totalmente Apolar.

A alta solubilidade gera um resultado insatisfatório na análise granulométrica de uma fármaco como o Paracetamol, neste caso 
analisado em água.
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