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RESUMO 

O óleo de semente de uva possui propriedades benéficas para a pele e, por isso, ele é amplamente 
empregado em preparações cosméticas. No entanto, estes produtos podem ser alvos de adulterações, já 
que o óleo de semente de uva é um produto de alto custo, quando comparado a outros óleos vegetais, 
como o de soja. Neste trabalho, avaliou-se a autenticidade de cosméticos à base de óleo de semente de 
uva, através da composição em ácidos graxos (AGs) por cromatografia em fase gasosa com detector por 
ionização em chama (CG-DIC) e do perfil lipídico, usando a espectrometria de massas com infusão direta 
por electrospray (ESI-MS). Os resultados encontrados foram comparados ao óleo de semente de uva puro, 
obtido por prensagem a frio. Dentre as cinco amostras de cosméticos analisadas, todas apresentaram 
adulteração, a partir de adição de grandes quantidades de óleo de soja. Desta forma, revela-se a 
importância da realização de um controle de qualidade de cosméticos à base de óleo de semente de uva, 
que por serem suscetíveis à adulteração, podem sofrer comprometimento das suas qualidades terapêuticas 
e hidratantes, além de gerar prejuízos econômicos ao consumidor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adulteração de cosméticos; Óleo de soja; Perfil lipídico; Triacilglicerol; Ácidos graxos. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 
 Os óleos vegetais são usados como ingredientes ativos em diversos tipos de 
cosméticos, como cremes hidratantes, loções e óleos corporais, devido às suas 
propriedades benéficas na função e aparência da pele humana (BIALEK et al., 2016). O 
óleo de uva é um exemplo de óleo vegetal que vêm sendo cada vez mais utilizado em 
formulações cosméticas por possuir propriedades cicatrizantes, efeitos calmantes, anti-
inflamatórios, antibacterianos e antioxidantes (ZIELINSKA; NOWAK, 2014). Ele pode ser 
obtido a partir da prensagem das sementes de uva a frio e a sua quantidade pode variar 
de 5,85 a 22,40 %, dependendo da variedade da uva, fatores ambientais, do grau de 
maturação das sementes, dentre outros fatores (GARAVAGLIA et al., 2016; 
OIKONOMOU et al., 2018).  
 Devido à crescente utilização e comercialização desses produtos, a adulteração de 
cosméticos à base de óleos vegetais tem ocorrido no Brasil (PIZZO et al., 2018). Além 
disso, Villani e colaboradores (2015) realizaram uma pesquisa com 21 produtos 
comerciais de extrato de semente de uva e concluíram que 42% destes produtos estavam 
adulterados, demonstrando a necessidade de desenvolver métodos analíticos precisos, 
rápidos e simples, que sejam capazes de avaliar a autenticidade dos cosméticos. 
 A determinação da composição de ácidos graxos (AGs) por cromatografia em fase 
gasosa com detector por ionização em chama (CG-DIC) (CABRAL et al., 2013) e também 
a obtenção do perfil lipídico por espectrometria de massas com ionização por electrospray 
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(ESI-MS) através da infusão direta da amostra, são técnicas que podem ser utilizadas 
para verificar possíveis adulterações (CATHARINO et al., 2005; ALMEIDA et al., 2016; 
GALUCH et al., 2018), podendo ser empregadas na caracterização e também, na análise 
de adulteração de cosméticos que contém em sua composição, óleos vegetais.  
 Dentro deste contexto o objetivo do presente trabalho foi utilizar as técnicas CG-
DIC e a infusão direta por ESI-MS, na caracterização de cosméticos, do tipo óleo corporal, 
constituídos majoritariamente por óleo de semente de uva, para verificar adulterações 
com a adição de óleos vegetais de menor preço, como óleo de soja.  
  
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

2.1 AMOSTRAS 
 
Para a obtenção do óleo de semente de uva puro, uvas foram adquiridas, bem como 

o óleo de soja (amostra SO), no comércio de Maringá (Paraná, Brasil). Os óleos 
corporais, de diferentes marcas disponíveis no comércio brasileiro, constituídos apenas 
de óleo de semente de uva, extraído a frio (composição do rótulo), também foram 
adquiridos, formando as amostras U1, U2, U3, U4 e U5.  
 
 

2.2 EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SEMENTE DE UVA  
 

Todas as sementes foram secas em estufa com circulação de ar à 50 º C durante 
14 h. Em seguida, as sementes foram trituradas até a obtenção de uma farinha fina. Para 
a extração mecânica do óleo das sementes de uva, foram utilizadas aproximadamente 
100 g de amostra, que foram inseridas em um cilindro de aço (Modelo metal PEM, PHP 
30 toneladas) sob pressão de 10 toneladas (RIBEIRO et al., 2016). O óleo extraído da 
semente de uva foi utilizado como referência de óleo puro e confiável, gerando a amostra 
de óleo de semente de uva puro (OP). 
 
2.3 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS POR CG-DIC  
 

Para a determinação da composição em AGs das amostras de cosméticos e do 
óleo de semente de uva puro, os AGs foram derivatizados a ésteres metílicos de ácidos 
graxos (EMAGs) com o emprego da metodologia proposta por Hartman e Lago (1973) e 
modificada por Maia e Rodriguez-Amaya (1993). 

Os EMAGs foram separados em um cromatógrafo a gás Thermo Scientific (Trace 
Ultra 3300), conforme Silveira et al. (2017). 

A identificação dos EMAGs foi feita a partir da comparação dos tempos de retenção 
com os padrões analíticos relativos (FAME Mix, C4-C24, Sigma-Aldrich), e os resultados 
foram expressos em porcentagem relativa do total de AGs, automaticamente processados 
utilizando o software ChromquestTM 5.0.  

 
2.4 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE TAGS POR INFUSÃO DIRETA POR ESI(+)-MS 
 

Para a obtenção do perfil lipídico por ESI-MS, as amostras foram preparadas e 
infundidas diretamente em um espectrômetro de massas triplo quadrupolo Xevo TQ-DTM 
(Waters, Massachusetts, USA) equipado com uma fonte de ionização por electrospray 
operando em modo positivo [ESI(+)-MS], compreendendo a faixa de m/z 100-1200, em 
triplicata. 
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O preparo das amostras e as condições de operação do equipamento para as 
análises por infusão direta por ESI(+)-MS foi realizada de acordo com Silveira et al. 
(2017). Os dados foram processados usando o software MassLynxTM 

 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA   

 
Os resultados referentes à análise da composição em AGs das amostras foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas utilizando o 
teste de Tukey, com nível de confiança de 95 %, utilizando o software PAST3 (HAMMER; 
HARPER; RYAN, 2001). 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
3.1 COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS POR CG-DIC 
 
 A composição em AGs dos cosméticos constituídos de óleo de semente de uva 
está apresentada na Tabela 1.  
 O ácido linoleico (L, 18:2n-6), um AG da família ômega-6, foi o AG predominante 
na composição de dos óleos, estando presente de 41,08 a 61,57%, seguido pelo AG 
monoinsaturado oleico (O, 18:1n-9, 21,42 - 37,42%) e dos AGs saturados: palmítico (P, 
16:0; 5.81 - 11,38%) e esteárico (S, 18:0; 3,03 - 4,00%). 
 De acordo com o Codex Standard for Named Vegetable Oils (CX-STAN 210-1999), 
o conteúdo de L em óleos de semente de uva pode variar de 58,0 a 78,0%; o conteúdo de 
O pode variar de 12,0 a 28,0%; o conteúdo de P pode variar de 5,5 a 11,0%; e o conteúdo 
de S pode variar de 3,0 a 6,5%. Já para o ácido linolênico (Ln, 18: 3n-3), o  teor máximo 
permitido é de 1% (CODEX ALIMENTARIUS, 1999). 
 Neste trabalho, apenas a amostra de óleo extraído da semente de uva (OP) 
apresentou todos os AGs dentro do valor estabelecido pelo Codex Alimentarius (CA). 
Para as amostras U1, U2, U3, U4 e U5, o teor de L estava fora do intervalo estabelecido 
pelo CA. Em todas as amostras, a composição de Ln variou entre 0,13 e 6,33%. A maior 
quantidade de Ln foi encontrada na amostra U2 (6,33%) seguida por U4 (6,62%), U1 
(5,66%), U3 (5,46%), U5 (5,13%) e OP (0,13%). Pode-se observar, portanto, que as 
amostras U1, U2, U3, U4 e U5 apresentaram teor de Ln acima do permitido pelo CA. 
Além disso, pode-se verificar que a composição Ln das amostras U1, U2, U3, U4 e U5 
foram similares à composição Ln das amostras de óleo de soja, indicando que estes 
cosméticos estão possivelmente adulterados. Além disso, os resultados da composição 
em AGs obtidos pela amostra de OP são próximos aos resultados obtidos em estudos 
realizados por outros autores. Já para as demais amostras (U1, U2, U3, U4 e U5), os 
resultados são distintos dos dados relatados por outros autores (BEVERIDGE et al., 2005; 
CREW et al., 2006; LACHMAN et al., 2015; SHINAGAWA et al., 2018). 
 Geralmente, os teores de Ln nos óleos de sementes de uva são menores que os 
dos óleos de soja. Além disso, baixos níveis de Ln são desejados em óleos cosméticos, 
pois favorecem a estabilidade oxidativa de sistemas celulares, o que é importante para a 
proteção da saúde e prevenção do desenvolvimento de diversas (GÖKTÜRK BAYDAR et 
al., 2007)  
 Crew et al. (2006) descrevem a composição de 30 óleos de sementes de uva 
obtidos da França, Itália e Espanha entre o período de 2002 e 2003. Os resultados deste 
estudo, mostraram que o maior AG encontrado foi o L, variando de 69,3 a 74,6%; 63,1 a 
69,0% e 61,3 a 70,2%; seguido pelo O, que variou de 14,0 a 17,6%; 17,2 a 20,9% e 16,2 
a 20,0%; P variou de 6,6 a 8,4%; 7,9 a 9,6%; 7,1 a 11,6% e o conteúdo de Ln variou de 
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0,4 a 1,8%; 0,4 a 0,8% e 0,3 a 0,6% (França, Itália e Espanha, respectivamente). Em um 
outro estudo realizado por Shinagawa et al. (2018), em que avaliam a composição de AGs 
do óleo de semente de uva prensado a frio entre o período de julho de 2012 à agosto de 
2013, os resultados indicaram que todas as amostras analisadas apresentaram maiores 
concentrações de L (72,19 - 75,02%), seguido por O (14,80 - 17,34%), P (9,72 - 10,22%) 
e Ln (0,21 - 0,49%).  
  
Tabela 1: Composição em ácidos graxos das amostras de cosméticos, de óleo de soja e de óleo 
de semente de uva 

Amostra
s 

16:0 16:1n-7 18:0 18:1n-9 18:2n-6 18:3n-3 

U1 
10,91 ± 
0,03AB 

0,09 ± 
0,00BC 4,00 ± 0,04A 

26,90 ± 
0,12B 

50,65 ± 
0,13D 

5,95 ± 
0,03BCD 

U2 
10,71 ± 
0,60CD 0,09 ± 0,0BC 

3,96 ± 
0,05AB 

22,80 ± 
0,40E 

53,95 ± 
0,36B 6,99 ± 0,50A 

U3 
10,56 ± 
0,02CD 0,08 ± 0,0C 3,95 ± 

0,09AB 

27,23 ± 
0,02A 

50,40 ± 
0,03D 

5,97 ± 
0,15CDE 

U4 10,40 ± 0,03D 0,11 ± 0,0B 3,08 ± 
0,01CD 

24,75 ± 
0,02C 

53,42 ± 
0,10C 7,11 ± 0,08A 

U5 
11,21 ± 0,03A 

0,10 ± 
0,00BC 

3,20 ± 
0,03CD 

24,70 ± 
0,05D 

53,46 ± 
0,04C 5,59 ± 0,03E 

OP 
10,99 ± 
0,01AB 0,38 ± 0,00A 3,03 ± 0,02D 22,00 ±  

0,03E 

61,57 ± 
0,03A 0,80 ±  0,01F 

UVA 
Codex 

5,5-11,0 ND-1.2 3,0-6,5 12,0-28,0 58,0-78,0 ND-1,0 

SO 
Codex 

8,0-13,5 ND-0.2 2,0-5,4 17-30 48,0-59,0 4,5-11 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Resultados expressos como média ± DP (desvio padrão) de três 
replicatas. Valores com diferentes letras maiúsculas na mesma coluna são significativamente diferentes (p < 
0.05) pelo teste de Tukey. OP: óleo de semente de uva puro. UVA: óleo de semente de uva. SO:  amostra 
de óleo de soja. 
 

3.2 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE TAGS POR INFUSÃO DIRETA POR ESI(+)-MS  
 

A técnica de análise por infusão direta por ESI(+)-MS é simples e tem sido utilizada 
para a rápida caracterização de diversos óleos vegetais (CATHARINO et al., 2005; 
GALUCH et al., 2018; SILVEIRA et al., 2017). Além disso, estes óleos e os cosméticos 
com base de óleos vegetais possuem um perfil de TAG característico, portanto, 
adulterações nestes óleos e produtos resultam em mudanças significativas nesses perfis 
(PIZZO et al., 2018). 

Na Tabela 2 estão apresentados os principais TAGs das amostras de óleo de soja, 
OP e dos cosméticos analisados, identificados pela análise de infusão direta por ESI(+)-
MS. Os resultados são apresentados em porcentagem relativa ao TAG mais intenso de 
cada amostra. Pode ser observado que as amostras U1, U2, U3, U4 e U5 possuem a 
porcentagem relativa similar às porcentagens obtidas pela amostra de óleo de soja, o que 
está em concordância com os resultados da análise da composição em AGs.  

 
Tabela 2: Principais TAGs identificados através da análise de infusão direta por ESI(+)-MS das 
amostras de cosméticos, de óleo de soja e de óleo de semente de uva pura em porcentagem 
relativa (%) ao TAG mais intenso 

TAGs [TAG+NH4]+ U1 U2 U3 U4 U5 
Óleo 
de 

Soja 
OP 

LLL 896 18,29 19,92 19,22 19,59 19,90 19,82 28,06 
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LLO 898 18,11 18,72 18,49 19,35 19,28 17,85 20,19 

LLP 872 10,98 11,40 11,44 10,53 11,98 11,78 12,11 

OOL 900 13,57 12,73 13,56 13,37 12,63 12,52 11,17 

PLO 874 9,43 8,90 8,25 8,88 8,72 8,55 8,55 

OOO 902 8,19 7,08 7,72 7,87 7,63 8,16 6,86 

LLLn 894 5,87 7,06 6,72 6,32 6,79 6,54 0,61 

POO 876 4,95 4,34 4,67 4,72 4,68 4,74 5,34 

SOO 904 4,99 3,66 4,41 3,88 3,90 4,53 3,77 

PPO 850 1,06 1,11 1,03 0,97 1,06 1,06 1,57 

PPL 848 1,85 2,00 1,76 1,65 0,67 1,76 1,22 

PLLn, 
LnLP, 
LLnP, 
LPLn,  
LnPL 

870 2,71 3,08 2,74 2,85 2,75 2,72 0,54 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
É possível verificar, a partir da Tabela 2, que a amostra OP apresentou alta 

intensidade do TAG LLL (896 m/z), seguido pelo LLO (898 m/z) e LLP (872 m/z). As 
intensidades dos outros TAGs, como o LLLn (894 m/z), LnLP (870 m/z), OOL (900 m/z), 
PLO (874 m/z), PLP (848 m/z), OOO (902 m/z), POO (876 m/z), POP (850 m/z) e SOO 
(904 m/z) variaram de 0,44 a 7,23%. Estes resultados estão de acordo com os resultados 
encontrados na literatura. Um estudo realizado por Jakab e colaboradores (2002) mostrou 
que LLL foi o TAG de maior intensidade nas amostras de óleo de semente de uva (38,41 
– 41,19%), seguido pelo LLO (19,76 – 22,20%) e LLP (14,35 – 16,93%). Ovcharova e 
colaboradores (2016) também demonstraram que o TAG de maior intensidade presente 
nas amostras analisadas de óleo de semente de uva foi o LLL (40,4 – 57,0%), seguido 
pelo LLO (16,4 – 23,3%) e LLP (8,4 – 15,4%). Os outros TAGs como LOO, LOP, LLS, 
OOO, OOP, LOS variaram de 1,7 a 6,7%. 

Já as amostras U1, U2, U3, U4 e U5 apresentaram o TAG LLL como o mais 
intenso, seguido pelo LLO e OOL, apresentando resultados similares umas com as outras 
e com o óleo de soja, porém, diferentes da amostra OP. Estes resultados estão de acordo 
com os resultados obtidos pela análise em AGs por CG-DIC, demonstrando que estas 
amostras são adulteradas com óleo de soja. 

 
4 CONCLUSÃO 
  
 A composição em AGs a partir da análise de CG-DIC e a intensidade relativa de 
TAGs por infusão direta ESI(+)-MS forneceram uma eficiente caracterização da 
composição lipídica dw cosméticos constituídos de óleo de semente de uva, bem como 
foram capazes de caracterizar as amostras de óleo de uva puro e de óleo de soja. A partir 
dos resultados obtidos, foi possível identificar adulteração em cinco cosméticos 
analisados, pela adição de óleo de soja, que modificou o perfil em AGs e de TAGs destas 
amostras. Estes resultados demonstram a importância da realização do controle de 
qualidade de cosméticos à base de óleo de semente de uva, que por serem suscetíveis à 
adulteração, podem sofrer comprometimento das suas qualidades terapêuticas e 
hidratantes.  
 
REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, E. et al. Chemometric identification and nutritional evaluation of three species 
of Lutjanidae (Perciformes) from the Amazonian Atlantic Coast based on fatty acid profiles. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Acta Amazonica, v. 46, n. 4, p. 401–410, 2016. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201505254ACTAAMAZONICA. Acesso em: 19 jul. 
2019. 
 
BEVERIDGE, Thomas H. J. et al. Yield and Composition of Grape Seed Oils Extracted by 
Supercritical Carbon Dioxide and Petroleum Ether:  Varietal Effects. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, v. 53, n. 5, p. 1799–1804, 2005. Disponível em: 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf040295q. Acesso em: 17 jul. 2019. 
 
BIALEK, A. et al. Fatty acid profile of new promising unconventional plant oils for cosmetic 
use. International Journal of Cosmetic Science, v. 38, n. 4, p. 382–388, 2016. 
Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26659407. Acesso em: 17 jul. 2019. 
 
CABRAL, E. C. et al. Typification and quality control of the Andiroba (Carapa guianensis) 
oil via mass spectrometry fingerprinting. Analytical Methods, v. 5, n. 6, p. 1385, 2013. 
Disponível em: 
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ay/c3ay25743f#!divAbstract. Acesso 
em: 17 jul. 2019. 
 
CATHARINO, R. R. et al. Characterization of Vegetable Oils by Electrospray Ionization 
Mass Spectrometry Fingerprinting: Classification, Quality, Adulteration, and Aging. 
Analytical Chemistry, v. 77, n. 22, p. 7429–7433, 2005. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16285696. Acesso em: 18 jul. 2019. 
 
CODEX ALIMENTARIUS. Standard for Named Vegetable Oils Codex Stan 210-1999. 
Codex Alimentarius, 1999. Disponível em:  
http://www.fao.org/input/download/standards/336/CXS_210e_2015.pdf. Acesso em: 18 jul. 
2019. 
 
CREW, C. et al. Quantitation of the Main Constituents of Some Authentic Grape-Seed Oils 
of Different Origin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 54, p. 6261–6265, 
2006. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf060338y. Acesso em: 19 jul. 
2019. 
 
GALUCH, M. B. et al. Quality assessment of omega-3 supplements available in the 
Brazilian market. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 29, n. 3, p. 631, 2018. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
50532018000300631. Acesso em: 16 jul. 2019. 
 
GARAVAGLIA, J. et al. Grape Seed Oil Compounds: Biological and Chemical Actions for 
Health. Nutrition and metabolic insights, v. 9, p. 59–64, 2016. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27559299. Acesso em: 16 jul. 2019. 
 
GÖKTÜRK BAYDAR, N. et al. Characterization of grape seed and pomace oil extracts. 
Grasas y Aceites, v. 58, n. 1, p. 29–33, 2007. Disponível em:  
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/download/5/5. 
Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
HAMMER, Øyvind. et al. PAST: Paleontological statistics software package for education 
and data analysis. Palaeontologia Electronica, 2001. Disponível em: https://palaeo-
electronica.org/2001_1/past/past.pdf. Acesso em: 10 jul. 2019. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

HARTMAN, L.; LAGO, R. C. Rapid preparation of fatty acid methyl esters from lipids. 
Laboratory practice, v. 22, n. 6, p. 475–6, 1973. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/18441624_Rapid_preparation_of_fatty_acid_met
hyl_esters. Acesso em: 01 jul. 2019. 
 
JAKAB, Annamaria. et a. Comparative analysis of different plant oils by high-performance 
liquid chromatography–atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. 
Journal of Chromatography A, v. 976, n. 1–2, p. 255–263, 2002. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967302012335. Acesso em: 19 jul. 
2019. 
 
LACHMAN, J. et al. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of 
grapevine varieties. LWT - Food Science and Technology, v. 63, p. 620–625, 2015. 
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643815001978. 
Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
MAIA, E. L.; RODRIGUEZ-AMAYA, D. B. Avaliação de um método simples e econômico 
para metilação de ácidos graxos com lipídios de diversas espécies de peixes. Revista 
Instituto Adolfo Lutz, v. 53, p. 27–35, 1993.  
 
OIKONOMOU, I. et al. Quality Evaluation of Grape Seed Oils of the Ionian Islands Based 
on GC-MS and Other Spectroscopic Techniques. International Scholarly and Scientific 
Research & Innovation, v. 12, p. 288–292, 2018. Disponível em: 
https://waset.org/Publication/quality-evaluation-of-grape-seed-oils-of-the-ionian-islands-
based-on-gc-ms-and-other-spectroscopic-techniques-/10009517. Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
OVCHAROVA, T. et al. Chemical composition of seeds of four Bulgarian grape varieties 
Composição química das grainhas de quatro castas búlgaras. Ciência Téc. Vitiv,, v. 31, 
n. 1, p. 31–40, 2016. Disponível em: https://www.ctv-jve-
journal.org/articles/ctv/pdf/2016/01/ctv20163101p31.pdf. Acesso em: 18 jul. 2019. 
 
PIZZO, J. et al. Assessment of Adulteration of Cosmetics Based on Vegetable Oils by GC-
FID and Lipid Profile Using Direct Infusion Electrospray Ionization Mass Spectrometry 
(ESI-MS). Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 29, n. 12, p. 2457–2465, 2018. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jbchs/v29n12/0103-5053-jbchs-29-12-2457.pdf. 
Acesso em: 18 jul. 2019. 
 
RIBEIRO, S. A. O. et al. Improvements in the quality of sesame oil obtained by a green 
extraction method using enzymes. Food Science and Technology, v. 65, p. 464–479, 
2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2015.08.053. Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
SHINAGAWA, F. B. et al. Chemical composition of cold pressed Brazilian grape seed oil. 
Food Science and Technology, v. 38, p. 164–171, 2018. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612018000100164. 
Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
SILVEIRA, R. et al. Rapid methodology via mass spectrometry to quantify addition of 
soybean oil in extra virgin olive oil: A comparison with traditional methods adopted by food 
industry to identify fraud. Food Research International, v. 102, p. 43–50, 2017. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29195969. Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
VILLANI, T. S. et al. Chemical investigation of commercial grape seed derived products to 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

assess quality and detect adulteration. Food Chemistry, v. 170, p. 271–280, 2015. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25306345. Acesso em: 19 jul. 2019. 
 
YOUZBACHI, N.; TRABELSI, H.; ELFALLEH, W.; KHALDI, A.; NASRI, N.; TLILI, N. Fatty 
acids and triacylglycerols composition from Tunisian Acacia species seed oil. Arabian 
Journal of Chemistry, 2015. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535215002609. Acesso em: 10 jul. 
2019. 
 
ZIELINSKA, A.; NOWAK, I. Fatty acids in vegetable oils and their importance in cosmetic 
industry. CHEMIK, v. 68, n. 2, p. 103–110, 2014. Disponível em: 
http://www.chemikinternational.com/year-2014/year-2014-issue-2/fatty-acids-in-vegetable-
oils-and-their-importance-in-cosmetic-industry/. Acesso em: 17 jul. 2019. 
 


