
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

AVALIAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE COSMÉTICOS À BASE DE ÓLEO 
DE GIRASSOL POR CG-DIC 

 
Luciana Pelissari Manin1, Jessica Santos Pizzo2, Adriela Albino Rydlewski3, Marília 

Bellanda Galuch4, Oscar Oliveira Santos5, Jesui Vergilio Visentainer6 
 

1Aluna de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, 
lucianapmanin@hotmail.com 

2Aluna de Pós-graduação em Química, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, jehspizzo@hotmail.com 
3Aluna de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, 

adrielaar@hotmail.com 

4 Aluna de Pós-graduação em Química, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, mariliagaluch@gmail.com 
5Professor do programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

oliveirasantos.oscardeoliveira@gmail.com 
6Professor do programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. jesuiv@gmail.com 

 

RESUMO 
 

Os cosméticos a base de óleos vegetais são benéficos para a pele humana. Eles formam uma camada 
protetora sobre a epiderme, evitando assim o ressecamento, além de ativar a regeneração lipídica, dentre 
outros benefícios. Um exemplo de óleo vegetal utilizado em cosméticos é o óleo de girassol, que possui um 
ótimo custo-benefício para esta formulação. Porém, devido ao custo do óleo de girassol ser mais elevado, 
quando comparado ao óleo de soja, algumas indústrias realizam adulterações intencionais, para 
aumentarem seus lucros. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar seis marcas de cosméticos a base 
de óleo de girassol, verificando se houve adulteração com óleo de soja, através da análise da composição 
em ácidos graxos, por cromatografia em fase gasosa. Como resultado foi possível observar que apenas 
uma marca continha somente óleo de girassol em sua composição, quatro marcas possuía uma mistura de 
óleo de girassol com óleo de soja, e uma marca continha exclusivamente óleo de soja em sua composição, 
mostrando assim, a importância de uma fiscalização mais eficaz desses cosméticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ácidos graxos; óleo de soja; cromatografia em fase gasosa. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 
Os cosméticos a base de óleos vegetais possuem propriedades benéficas para a 

pele. Eles são empregados como ingredientes ativos, para evitar, a perda excessiva de 
água da pele, pois ao serem aplicados, formam uma camada protetora sobre a epiderme, 
fazendo com que melhore a umidade e a regeneração da barreira lipídica, além de 
estabilizar o metabolismo e também diminuir a inflamação da pele (ZIELINSKA; NOWAK, 
2014). 
 Um exemplo de óleo vegetal aplicado em cosméticos é o óleo de girassol, obtido a 
partir das sementes do girassol. Ele possui um ótimo custo-benefício para ser utilizado em 
formulações de cremes hidratantes, utilizados no rosto e no corpo (ATHAR; NASIR, 
2005). Devido ao alto valor agregado e à grande quantidade fabricada desses produtos, 
existem, no mercado, muitas adulterações intencionais em cosméticos (TIBOLA et al., 
2018), que são considerados crimes lucrativos. Ou seja, o óleo de girassol pode ser 
substituído completamente ou parcialmente, por outros óleos de menor custo, como o 
óleo de soja, para reduzir o valor dos produtos e aumentar a lucratividade dos fabricantes 
(MOYER; DEVRIES; SPINK, 2017). 
 Para identificar essas adulterações, a determinação da composição em ácidos 
graxos por cromatografia em fase gasosa com detector por ionização em chama (CG-
DIC) é uma técnica que pode ser utilizada para caracterizar os óleos vegetais, auxiliando 
nessa identificação (CABRAL et al., 2013). Então, neste contexto, o objetivo do trabalho 
foi monitorar a existência de adulterações em cosméticos constituídos de óleo de girassol, 
por óleo de soja. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1. AMOSTRAS 
  
 Seis cosméticos a base de óleo de girassol (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) foram 
adquiridos no comércio local de Maringá (Paraná, Brasil). Para a obtenção do óleo de 
girassol puro (GIR) foram adquiridas sementes in natura de girassol. Além disso, óleo de 
soja foi adquirido no comércio da mesma região (amostra SO1).  
 No rótulo dos cosméticos constavam que eles eram constituídos de 100 % de óleo 
de girassol, isto é, que eles eram puros e naturais. 
 
2.2. EXTRAÇÃO POR PRENSAGEM 
  
 Para a extração mecânica do óleo das sementes de girassol foram utilizadas 
aproximadamente 100 g de amostra. Estas foram inseridas em um cilindro de aço inox 
(Modelo metal PEM, PHP 30 toneladas) sob pressão de 10 toneladas (RIBEIRO et al., 
2016). O óleo de girassol extraído foi utilizado como referência de óleo puro e confiável, 
quanto à sua origem.   
 
2.3. PREPARO DOS ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS 
 
 Para a determinação da composição em ácidos graxos das amostras de 
cosméticos e do óleo de girassol puro, os ácidos graxos foram derivatizados a ésteres 
metílicos utilizando a metodologia proposta por Hartman e Lago (1973) e modificada por 
Maia e Rodriguez-Amaya (1993). 
 
2.4. CONDIÇÕES DO CROMATÓGRAFO À GÁS COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO EM 
CHAMA (CG-DIC) 
 
 Os ésteres metílicos foram separados em um cromatógrafo a gás Thermo Scientific 
(Trace Ultra 3300), acoplado com detector de ionização em chama (DIC), coluna capilar 
de sílica fundida CP-7420 (Select FAME, 100 metros de comprimento, 0,25 mm de 
diâmetro interno e 0,25 µm de um filme fino de cianopropil como fase estacionária. Com 
temperaturas do detector e injetor de 250 e 230 ºC, respectivamente. Para a temperatura 
da coluna foi utilizado uma rampa de aquecimento, em que no início foi mantida a 165 ºC 
durante o tempo de 18 minutos e aquecida até 235 ºC a uma taxa de 4 ºC min-1, mantida 
nesta temperatura final por 20 minutos. Foi utilizado o hidrogênio (H2) como gás de 
arraste, com fluxo de 1,2 mL min-1. O gás auxiliar (make-up) foi o nitrogênio (N2) a 30 mL 
min-1. A chama do DIC foi produzida com H2 (30 mL min-1) e ar sintético (300 mL min-1). 
As amostras foram injetadas no modo Split com razão de 40:1. O volume de injeção foi de 
1,0 µL (SILVEIRA et al., 2017). A identificação dos FAMEs 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 ácidos 
graxos, processados utilizando o software ChromquestTM 5.0. 
 
2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 Os resultados da composição em ácidos graxos das amostras foram submetidos à 
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, Ø., HARPER, 
D.A.T., RYAN, 2001). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

3.1. COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS POR CG-DIC 
 
 As composições em ácidos graxos das amostras de cosméticos à base de óleo de 
girassol (G1, G2, G3, G4, G5 e G6), do óleo de girassol puro e do óleo de soja foram 
obtidas, e os resultados estão dispostos na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Composição em ácido graxos das amostras  

Composição 
em ácidos 

graxos 

Amostras  

G1 G2 G3 G4 G5 G6 GIR SO 

16:0 5,93 ± 
0,03A 

10,66 ± 
0,07B 

10,32 ± 
0,37B 

9,24 ± 
0,03B 

6,20 ± 
0,08A 

8,88 ± 
0,08AB 

5,09 ± 
0,01A 

11,48 ± 
0,05B 

18:0 3,09 ± 
0,13A 

3,39 ± 
0,24A 

3,30 ± 
0,02A 

3,46 ± 
0,06B 

3,59 ± 
0,20B 

3,15 ± 
0,19A 

2,94 ± 
0,15A 

3,86 ± 
0,11B 

18:1n-9 22,44 ± 
0,04A 

21,97 ± 
0,12A 

22,33 ± 
0,05A 

25,28 ± 
0,23A 

29,62 ± 
0,44B 

32,83 ± 
0,04B 

38,46 ± 
0,03B 

23,78 ± 
0,25A 

18:2n-6 58,47 ± 
0,56A 

54,97 ± 
0,25B 

55,14 ± 
0,27C 

56,31 ± 
0,10C 

55,78 ± 
0,35C 

48,56 ± 
0,31D 

51,79 ± 
0,17D 

53,57 ± 
0,32BC 

18:3n-3 0,80 ± 
0,04A 

6,53 ± 
0,28B 

6,41 ± 
0,09B 

3,32 ± 
0,20C 

3,35 ± 
0,17C 

0,39 ± 
0,20A 

0,19 
±0,02A 

5,87 ± 
0,23B 

aResultados expressos como média ± DP (desvio padrão) de três replicatas. Valores com diferentes letras maiúsculas na mesma linha 
são significativamente diferentes (p < 0.05) pelo teste de Tukey. GIR – amostra de óleo de girassol pura. SO – amostra de óleo de soja. 

 

 De acordo com a tabela 1, as amostras G1, G5 e G6 em comparação com a 
amostra GIR, não apresentaram diferença significativa em relação ao ácido graxo 16:0. 
Em relação ao ácido 18:0, as amostras G1, G2, G3 e G6 não diferiram significativamente 
à amostra GIR. Já para o ácido 18:1n-9, as amostras G5 e G6 não diferiram 
significativamente com GIR. Para o ácido 18:2n-6, a única amostra que não diferiu com a 
amostra GIR foi a amostra G6, e para o ácido 18:3n-3, somente as amostras G1 e G6 não 
diferiram com GIR.  
 Sendo assim, através dessas comparações com a amostra de óleo de girassol puro 
e com a amostra de óleo de soja, podemos observar que a amostra G4 possui 
composição semelhante à amostra de óleo de soja puro, sendo esta uma fraude para o 
consumidor. As amostras G1, G2, G3 e G5 são misturas de óleo de girassol com óleo de 
soja, já que houve grandes variações nas diferenças significativas entre os ácidos graxos. 
Já a amostra G5 é constituída somente de óleo de girassol, mostrando assim que é a 
única amostra sem adulteração.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 A análise por CG-DIC forneceu a composição em ácidos graxos de seis cosméticos 
constituídos de óleo de girassol, sendo possível realizar a análise de possíveis 
adulterações destes com óleo de soja. Em uma das marcas analisadas, o óleo de girassol 
apresentou-se ausente, enquanto que em outras quatro marcas foi verificado adulteração 
através da adição de óleo de soja, e somente uma marca realmente mostrou que não foi 
adulterada. Então, isso demonstra que deve ser realizado um controle de qualidade maior 
nas indústrias desses cosméticos, para evitar que o consumidor adquira cosméticos com 
adulterados.   
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