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1 RESUMO 

As maquiagens acompanham a história da humanidade, porém, ainda se observa 

caráter tóxico. Neste trabalho foram utilizadas três sombras de cor marrom; A, B e C, 

para análise de Ni, Pb, Cd e Cr. Para disponibilização dos metais optou-se por uma 

digestão por suspensão e outra ácida. Para confirmação dos resultados foi realizado, 

nas digestões em meio ácido, o método de adição de padrão. As amostras foram 

analisadas no espectrofotômetro de absorção atômica por chama varian AA - 1275. 

Observou-se apenas nas amostras A e B traços de Cd e Ni. Conclui-se que 

cosméticos de baixa qualidade podem apesentar toxidez ao usuário. 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente as maquiagens podem possuir uma composição química muito 

diversificada em função das características desejadas. Pode-se conter como 

formulação básica: corantes e pigmentos, excipientes para controle de fluidez, 

controle do valor de pH e emolientes (GALEMBECK, 2009). 

Apesar do mercado cosmético movimentar bilhões de reais, tornando o Brasil 

o quarto maior consumidor mundial em 2015, os riscos associados às maquiagens 

ainda estão ligados à composição química dos pigmentos e suas impurezas, que, na 

maioria das vezes, são metais potencialmente tóxicos como Pb, Cr, Ni e Cd (ATZ, 

2008; ABIHPEC 2016). 

3 OBJETIVOS 

Neste trabalho avaliou-se os metais potencialmente tóxicos, cádmio, chumbo, 

crômio e níquel, pela técnica de espectrometria atômica em sombras. Avaliou-se, 

também, o processo mais eficiente para o preparo da amostra e pré-tratamento da 

amostra para análise. 

4 METODOLOGIA 

Para determinação de metais potencialmente tóxicos em sombras foram 

analisadas três marcas de sombra de cor marrom, sendo a sombra A considerada 

de baixa qualidade, B de média qualidade e C de alta qualidade. Para 

disponibilização dos metais a serem analisados realizou-se dois tipos de digestão, 

ambas por via úmida. Uma denominada digestão por suspensão e outra digestão em 

meio ácido. A digestão por suspensão, para cada uma das amostras, foi realizada 

como na figura 1. 
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Figura 1. Digestão por suspenção 

A digestão em meio ácido, para cada amostra, foi realizada como na figura 2. 

As análises foram realizadas no espectrofotômetro de absorção atômica por chama 

varian AA - 1275. Para confirmação dos resultados obtidos foi realizado, também, o 

método de adição de padrão. 

 

Figura 2. Digestão em meio ácido 

O método de adição de padrão e em cada amostra, para cada metal a ser 

analisado, foi realizado como na figura 3. Foram utilizados padrões de grau analítico 

da Sigma-Aldrich de 1000 mgL-1. O mesmo procedimento foi adotado para 

preparação de um branco. O método de adição de padrão, incluindo a preparação 

do branco, realizados em triplicata, resultaram em 192 amostras. 
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Figura 3. Método de adição de padrão 

5 DESENVOLVIMENTO 

As digestões por suspensão e em meio ácido não apresentaram resultados 

inicialmente, portanto, deduziu-se que a presença de qualquer analito estaria abaixo 

dos limites de detecção do espectrofotômetro de absorção atômica por chama varian 

AA - 1275. A digestão em meio ácido foi considerada mais viável e realizada em 

triplicata porque sabe-se que esta é mais eficaz, pois utiliza reagentes concentrados 

em 7 etapas e sob aquecimento, garantindo a maior degradação das sombras e com 

isso a maior disponibilização possível dos metais nas amostras. As amostras A, B e 

C degradas por digestão em meio ácido, em triplicata, podem ser observadas nas 

figuras 4 à 6, a seguir. 

                      

Figura 4. Sombra A após digestão ácida             Figura 5. Sombra B após digestão ácida 
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Figura 6. Sombra C após digestão ácida 

Antes da digestão as sombras A, B e C eram imiscíveis em meio aquoso, 

após a digestão observou-se aumento da miscibilidade, principalmente na sombra C, 

podendo-se inferir que as três foram digeridas. Os filtrados, incluindo o branco, são 

completamente inodoros e incolores.  

6 RESULTADOS 

O método de adição de padrão, realizado nessas amostras, em triplicata, 

geraram os resultados indicados nas curvas de adição de padrão, nas figuras 7 a 42 

que relacionam as absorbâncias observadas e as concentrações de padrão. 

                    

Figura 7. Curva de adição de padrão de Ni–Marca A I   Figura 8. Curva de adição de padrão de Pb–Marca A I 

                        

Figura 9. Curva de adição de padrão de Cd–Marca A I    Figura 10. Curva de adição de padrão de Cr–Marca A I 

          

Figura 11. Curva de adição de padrão de NI–Marca AII    Figura 12.Curva de adição de padrão de Pb–Marca AII 
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Figura 13. Curva de adição de padrão de Cd–Marca AII   Figura 14. Curva de adição de padrão de Cr–Marca AII 

             

Figura 15.Curva de adição de padrão de Ni–Marca AIII  Figura 16.Curva de adição de padrão de Pb–Marca A III 

                                            

Figura 17.Curva de adição de padrão de Cd–Marca AIII  Figura 18.Curva de adição de padrão de Cr–Marca A III 

            

Figura 19. Curva de adição de padrão de Ni–Marca B I   Figura 20. Curva de adição de padrão de Pb–Marca B I 

            

Figura 21. Curva de adição de padrão de Cd–Marca B I   Figura 22. Curva de adição de padrão de Cr–Marca B I 
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Figura 23. Curva de adição de padrão de Ni–Marca BII   Figura 24. Curva de adição de padrão de Pb–Marca BII 

                         

Figura 25. Curva de adição de padrão de Cd–Marca BII   Figura 26. Curva de adição de padrão de Cr–Marca BII 

                     

Figura 27.Curva de adição de padrão de Ni–Marca BIII  Figura 28.Curva de adição de padrão de Pb–Marca B III 

                            

Figura 29.Curva de adição de padrão de Cd–Marca BIII   Figura 30.Curva de adição de padrão de Cr–Marca BIII 

                               

Figura 31. Curva de adição de padrão de Ni–Marca C I   Figura 32. Curva de adição de padrão de Pb–Marca C I 
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Figura 33. Curva de adição de padrão de Cd–Marca C I  Figura 34. Curva de adição de padrão de Cr–Marca C I 

                   

Figura 35.Curva de adição de padrão de Ni–Marca C II   Figura 36.Curva de adição de padrão de Pb–Marca C II 

                 

Figura 37.Curva de adição de padrão de Cd–Marca C II  Figura 38.Curva de adição de padrão de Cr–Marca C II 

               

Figura 39.Curva de adição de padrão de Ni–Marca CIII   Figura 40.Curva de adição de padrão de Pb–Marca CIII 

                 

Figura 41.Curva de adição de padrão de Cd–Marca CIII  Figura 42.Curva de adição de padrão de Cr–Marca CIII 
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Levando em conta as equações das retas, sabendo-se que quando A = 0, x é 

a concentração do analito e que este possuía o volume de 100 mL, é possível 

encontrar as massas médias dos metais analisados nas amostras. Em seguida, 

descontando-se o branco, obtém-se a massa real de analito na amostra, conforme 

apresentados nas tabelas 10 à 13. 

Tabela 10. Massa média dos brancos 

BRANCO 

 

Massa obtida (mg) Média (mg) 

Ni I 0,029 

 

 

II 0,038 0,037 

 

III 0,043 

 Pb I 0,031 

 

 

II 0,041 0,038 

 

III 0,043 

 Cd I 0,175 

 

 

II 0,186 0,153 

 

III 0,097 

 Cr I 0,083 

 

 

II 0,103 0,092 

 

III 0,090 

  

Tabela 11. Massa média da marca A 

Marca A 

 

Massa obtida (mg) Média (mg) Média – Branco (mg) Pencentual 

Ni I 0,103 

  

 

 

II 0,003 0,055 0,018 0,09% 

 

III 0,058 

  

 

Pb I 0,004 

  

 

 

II 0,001 0,015 -0,023 ND* 

 

III 0,041 

  

 

Cd I 0,146 

  

 

 

II 0,114 0,153 0,00044  

 

III 0,201 

  

0,002% 

Cr I 0,080 

  

 

 

II 0,025 0,048 -0,044 ND* 

 

III 0,040 

  

 

* ND = Não detectado 
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Tabela 12. Massa média da marca B 

Marca 

B 

 

Massa obtida 

(mg) 

Média 

(mg) 

Média – Branco 

(mg) 

Percentual 

Ni I 0,045 

  

 

 

II 0,040 0,045 0,008 0,04% 

 

III 0,048 

  

 

Pb I 0,010 

  

 

 

II 0,003 0,009 -0,030 ND* 

 

III 0,014 

  

 

Cd I 0,158 

  

 

 

II 0,177 0,167 0,014 0,07% 

 

III 0,166 

  

 

Cr I 0,081 

  

 

 

II 0,040 0,070 -0,022 ND* 

 

III 0,088 

  

 

* ND = Não detectado 

Tabela 13. Massa média da marca C 

Marca 

C 

 

Massa obtida 

(mg) 

Média 

(mg) 

Média – Branco 

(mg) 

Percentual 

Ni I 0,039 

  

 

 

II 0,036 0,031 -0,006 ND* 

 

III 0,018 

  

 

Pb I 0,044 

  

 

 

II 0,041 0,036 -0,002 ND* 

 

III 0,024 

  

 

Cd I 0,125 

  

 

 

II 0,150 0,149 -0,004 ND* 

 

III 0,172 

  

 

Cr I 0,072 

  

 

 

II 0,054 0,060 -0,032 ND* 

 

III 0,053 

  

 

* ND = Não detectado 

Assim, com base nos dados obtidos, é possível observar que a sombra A, 

considerada de baixa qualidade, possui traços de níquel; 0,018 mg, representando 

0,09% da amostra, e também traços cádmio; 0,00044 mg, representando 0,002% da 

amostra. A sombra B, considerada de média qualidade também apresentou traços 

de níquel; 0,008 mg, representando 0,04% da amostra, e cádmio; 0,014 mg, 

representando 0,07% da amostra. Na sombra C nenhum traço de metal 
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potencialmente tóxicos foi detectado. É importante observar que as sombras A e B, 

apresentaram, em ambas, concentrações de Ni e Cd, portanto pode-se inferir que 

esses metais são contaminantes do processo de produção de sombras de cor 

marrom ou estão presentes em suas formulações, como nos pigmentos, por 

exemplo. Ressalta-se que a sombra A é de origem chinesa, B de origem americana 

e C de origem francesa. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cosméticos de qualidade duvidosa são muito perigosos pois podem conter 

contaminantes, ainda que em quantidades mínimas, altamente tóxicos e 

bioacumulativos que podem gerar doenças sérias, como câncer, após muitos anos 

de uso sem que o consumidor faça relação do produto com a doença desenvolvida. 

Desta forma, se faz necessário maior fiscalização da ANVISA para coibir a 

comercialização de produtos com tais contaminantes e revisão da legislação, pois 

permite o uso de chumbo até 0,6% e níquel em qualquer concentração, ambos 

carcinogênicos humanos confirmados.  
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