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1. Resumo 

O objetivo é elaborar bioprodutos a base de óleo de avestruz para uso oral e tópico 

e determinar as características físicas e químicas do óleo de avestruz (Struthio 

camelus Linnaeus). A gordura de avestruz foi cedida por um dos criatórios de 

Campo Grande –MS, transportadas em caixas de isopor (4º.C) até o laboratório de 

Produtos Naturais, em sequência dissolvido em banho-maria (40º.C, 3 horas) e 

submetido a análise de pH, condutividade elétrica, concentração de sólidos solúveis  

e acidez. O pH é ácido (3,10 ± 1,23),logo deve ser corrigido na incorporação da 

formulação, a condutividade elétrica foi de 0,34  ± 0,06 µS cm-1 a 25º.C e o aumento 

da condutividade pode estar relacionado com a coalescência; enquanto a 

diminuição, com a agregação. A acidez em ácido oleico e de 0,67 ± 0,2 % e superior 

aos demais óleos empregados em formas farmacêuticas o que indica ser rica e 

ácidos insaturados uma alternativa viável para formulações na área de cosméticos. 

2. Introdução  

Dentre os óleos comercializados no Brasil recentemente está o óleo de 

avestruz (Struthio camelus Linnaeus), que já é bastante utilizado em países como 

Inglaterra, França, Austrália e EUA. É extraído da gordura do animal, localizada na 

região abdominal da avestruz. Rico em ácidos graxos essenciais principalmente o 

ácido oléico, ácido linoléico e o linolênico, ou seja, ômega 9, 6 e 3, além de possuir 

vitamina E e D e por estas características é citado como cicatrizante e 

antiinflamatório natural, atua como agente de reconstituição da epiderme, a camada 

mais superficial da pele, tem efeito suavizante é eficaz na redução de rugas e a 

melhora da tonicidade da pele (OLIVEIRA, 2010).  

Com base no exposto, pode-se apontar que o óleo de avestruz pode ser uma 

alternativa para terapias capilares como reconstruir a fibra capilar devido a 

agressões externas, por meio da exposição solar, poluição, água de mar ou piscina 

e exposição a altas temperaturas de secadores e pranchas (COLENCI, 2007). 

Dessa forma, o creme a ser formulado com o óleo de avestruz surge como 

alternativa de tratamento aos cabelos. 

Além disso, atualmente a comercialização de óleos ricos em ômega 9, 6 e 3, 

além de possuir vitamina E e D vem sendo comercializados em cápsulas. Estes 

fatos justificam pesquisas com estes sub-produto do avestruz na região de Mato 

Grosso do Sul, que é uma das produtoras desta ave na região Centro-Oeste e os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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produtos atualmente comercializado em grande escala está a carne, penas, ossos, 

couro e o óleo a demanda ainda é incipiente, fatos estes que justificam a realização 

desta trabalho. 

3. Objetivo Geral 

 Elaborar um bioproduto a base de óleo de avestruz para uso oral e tópico e 

determinar as características físicas e químicas do óleo de avestruz e dos 

bioprodutos. 

4. Metodologia 

Atividades finalizadas 

A gordura de avestruz foi cedida por um dos criatórios de Campo Grande –

MS, transportadas em caixas de isopor (4º.C) até o laboratório de Produtos Naturais, 

acondicionadas em geladeira. O óleo foi obtido com a dissolução da gordura, semi-

sólida, em banho-maria a temperatura de 40º.C (3 horas), em sequência foi 

submetido a análise de pH (Digimed, DM-20,), condutividade elétrica (Digimed, CE 

DM3,) concentração de sólidos solúveis, determinada utilizando um refractômetro 

digital (RTD-45, Refractometer), com resultados expressos em graus Brix corrigidos 

para 20 °C e acidez. 

5. Desenvolvimento e Resultados preliminares 

Os resultados das análises físicas e químicas do óleo de avestruz 

estãoapresentados na tabela 1. 

Óleo de 
avestruz 

pH (25º.C) C.E. 
(µS cm-1 a 25º.C) 

S.S. 
(ºBrix 20º.C) 

Acidez 
% 

Ác. Oleico 
% 

3,10 ± 1,23 0,34  ± 0,06 35 ± 0,1 2,75 ± 0,2 0,67 ± 0,2 
C.E.= Condutividade Elétrica. S.S.= Sólidos Solúveis. Ác.= ácido 

O óleo de avestruz apresenta pH ácido, esta acidez deve estar ligado aos 

óleos fixos insaturados como o ácido oleico cuja acidez é superior aos óleos de soja 

e girassol (máximo 0,3%) e óleo de oliva 0,5 g/100g (BRASIL, 1999). Os ácidos 

graxos insaturados em preparações farmacêuticas destinadas ao uso tópico para 

tratamento de feridas é importante do ponto de vista terapêutico assim como 

também farmacotécnico (MANHEZI et al., 2008). Neste contexto este óleo 

demonstra ser rico em ácidos graxos insaturados e para ser empregado em formas 

farmacêuticas deve-se corrigir o pH, uma vez que o pH natural humano é ácido (4,6 

a 5,5) (OLIVEIRA et al., 2014). 

Considerando que os procedimentos químicos ocorre em pH elevados 

(alcalinos), sendo necessário à abertura das cutículas dos fios, para uma melhor 
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penetração dos mesmos até o córtex, o que  pode alterar ou  propiciar danos  a fibra 

capilar e consequentemente danifica o couro capilar (STAMPACCHIO, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2014), o uso do óleo de avestruz em formulações além de hidratar 

e recompor as fibras minimizará alcalinização e os danos dos produtos químicos. 

Assim, as análises propostas, tem a finalidade de determinar as 

características básicas do óleo de avestruz, para compor um tônico capilar e 

contribuir para a restauração capilar em cabelos expostos ao sol e/ou a processos 

químicos como alisamentos, permanentes, descoloração e tinturas. A Condutividade 

Elétrica de 0,34 ± 0,06 µS cm-1 e com a correção do pH do óleo deve ser monitirada 

para que não ocorra aumento segundo Anvisa (BRASIL, 2004) a alteração na 

condutividade elétrica de sistemas dispersos pode ser indicativa de instabilidade. O 

aumento da condutividade pode estar relacionado com a coalescência; enquanto a 

diminuição, com a agregação.  Desta forma, pode-se afirmar que a utilização do óleo 

de avestruz pode ser uma alternativa viável para formulações na área de 

cosméticos. 
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