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RESUMO 

Alimentos submetidos a processos tecnológicos que requerem altas 

temperaturas apresentam um grande potencial para a produção de óxidos de 

colesterol (OsC). Inúmeras evidências indicaram que os óxidos de colesterol são 

potencialmente citotóxicos, aterogênicos, mutagênicos e carcinogênicos. Em 

pescados, a oxidação do colesterol está favorecida pela presença de ácidos graxos 

poliinsaturados e altos níveis de colesterol. O camarão salgado-seco é 

particularmente suscetível à formação de óxidos de colesterol devido a sua 

composição lipídica, ao seu processamento e as condições de estocagem. O objetivo 

deste trabalho foi determinar a ocorrência de produtos da oxidação do colesterol e 

analisar o perfil lipídico em camarão salgado-seco. Analisou-se cinqüenta amostras 

de camarão salgado-seco por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

através da qual foram determinados os teores de óxidos de colesterol. O colesterol e 

os óxidos de colesterol (7β-OH, 7α-OH, 7-Ceto e 25-OH) foram analisados 

simultaneamente. O perfil de ácidos graxos foi determinado por cromatografia 

gasosa e para a avaliação da oxidação lipídica foi empregado o teste de TBARS.  Os 

resultados indicaram que as amostras examinadas continham: 7β-OH (34,63-72,56 

µg/g), 7α-OH (5,02-12,12 µg/g), 7-Ceto (7,44-32,68 µg/g) e 25-OH (2,37-22,88 

µg/g), sendo o 7β-OH o óxido predominante. A quantidade de (OsC) nas amostras 

analisadas variou consideravelmente (4,52 a 77,30 µg/g). Quanto ao teor de 

colesterol total e a concentração média de TBARS, os resultados variaram de 73,88 a 

247,69 mg/100g e 0,023 a 1,30 mgMA/Kg respectivamente. O perfil de ácidos 

graxos encontrado foi de 27,48 % saturados, 43,90% monoiinsaturados e 28,61% 

poliinsaturados. Este estudo indicou que as amostras estavam oxidadas, tanto pela 

presença de produtos da oxidação do colesterol como pelos valores de TBARS. Tal 

oxidação foi, provavelmente, iniciada no processamento e em condições inadequadas 

de armazenamento. Os resultados reforçaram a importância da reavaliação dos 

procedimentos que envolvem o manuseio de pescados, particularmente do camarão 

salgado-seco, desde a captura até a determinação do tempo de prateleira, no sentido 

de minimizar as reações oxidativas.  

Palavras chaves: camarão, camarão salgado-seco, oxidação lipídica, óxidos de colesterol, 

ácidos graxos. 



                                    

ABSTRACT 

Foods submitted to technological processes that require high temperature 

present a great potential for production of cholesterol oxides (COPs). Several 

evidences have indicated that COPs are potentially cytotoxic, atherogenic, 

mutagenic, and carcinogenic. In sea food, the cholesterol oxidation is favored by the 

presence of unsaturated fatty acids and high cholesterol levels. The salted-dried 

shrimp is particularly susceptible to the formation of COPs due to its lipidic 

composition, the processing and storage conditions. The objective of this work was 

to determine the occurrence of cholesterol oxidation products and to analyze the 

lipidic profile in salted-dried shrimp. Fifty samples of salted-dried shrimp were 

evaluated, and the cholesterol oxides were quantified by high-performance liquid 

chromatography (HPLC). Cholesterol and COPs (7β-hydroxycholesterol, 7α- 

hydroxycholesterol, 7-Ketocholesterol and 25- hydroxycholesterol) were 

simultaneously analyzed. The fatty acids profile was determined by gas 

chromatography, and for the evaluation of lipidic oxidation the TBARS method was 

used. The results indicated that the samples contained: 7β-OH (34.63-72,56 µg/g), 

7α-OH  (5.02-12.12µg/g), 7-Keto (7.44-32.68 µg/g) and 25-OH (2.37-22.88 µg/g). 

These data indicated that 7β-OH was the predominant product. The amount of COPs 

in the samples varied considerably, ranging from 4.52 to 77.30 µg/g. Regarding to 

the total cholesterol content and the average concentration of TBARS, the results 

varied from 73.88 to 247.69 mg/100g, and 0.023 to 1.30 mgMA/Kg, respectively. 

The fatty acids profile was: 27.48% saturated, 43.90% monounsaturated and 28.61% 

polyunsaturated. This study indicated that the samples were oxidized, by the 

presence of COPs and the values of TBARS as well. Such oxidation was probably 

initiated under inadequate conditions of processing and storage. These results 

reinforced the need of revaluation of the fishing handling procedures, particularly the 

salted-dried shrimp, including all the stages – from the capture to the de shelf-life 

determination, in order to minimize the oxidative reactions.  

Key words: shrimp, salted-dried shrimp, lipidic oxidation, cholesterol oxides, fatty 

acids. 



1. Introdução                                  _______                                       _1 

1. Introdução 
 

1.1. Colesterol 

 

A gordura alimentar é basicamente formada por triglicerídeos (98%), 

fosfolipídeos e monoglicerídeos (1 a 2%), os quais são totalmente absorvidos, 

entrando na circulação na forma de quilomícrons. Nesta gordura dissolve-se o 

colesterol, um álcool presente no reino animal. Nos alimentos vegetais existem 

estruturas semelhantes ao colesterol denominados fitoesteróis, que são parcialmente 

absorvidos (LOTTENBERG, 1992). 

 O colesterol integra todas as membranas celulares, quer a externa, quer as das 

organelas. Ele se aloja entre as moléculas de fosfolipídios. Dispersas nessa matriz 

lipídica, há moléculas de proteínas diversas (OLIVEIRA e QUINTÃO, 1992). A 

molécula de colesterol possui uma hidroxila, e isso permite alguma afinidade da 

mesma pelo meio aquoso, porém, o restante da molécula é formada por anéis de 

hidrocarboneto, o que, caracteristicamente, torna o colesterol praticamente insolúvel 

em água. O colesterol contido nas lipoproteínas é, em sua maior parte, esterificado. O 

colesterol éster é completamente insolúvel, ou seja, é uma molécula hidrofóbica e, 

como tal, situa-se apenas no interior da lipoproteína. 

 A molécula de colesterol é praticamente plana e, com isso, é possível a 

justaposição perfeita de diversas unidades formando estruturas estáveis, cristais, 

através do empilhamento dos anéis rígidos (Figura 1). Os fosfolipídios possuem 

ácidos graxos que, por serem longas cadeias lineares de CH2 permitem maior 

mobilidade entre as moléculas e com isso elas se agrupam menos firmemente que as 

de colesterol. Já o colesterol esterificado, também se justapõe com mais dificuldade 

do que o colesterol livre, tendo em vista a longa cadeia de carbonos do ácido graxo 

(OLIVEIRA e QUINTÃO, 1992). 
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Figura 1 – Estrutura do colesterol 

 

 O efeito do colesterol alimentar no ser humano foi revisto por diversos 

autores. Através dos quilomícrons, o colesterol alimentar entra no fígado via 

receptores específicos que reconhecem suas apolipoproteínas tipo E. A maior parte 

deste aporte de colesterol interrompe a síntese hepática de colesterol, e uma fração é 

excretada na bile sob a forma de colesterol, ou de ácidos biliares, ou retorna ao 

sangue incorporado em lipoproteínas. (LOTTENBERG, 1992). 

 O colesterol é um importante composto biológico que é amplamente 

encontrado em vários tipos de alimentos, facilmente oxidável na presença do ar e sob 

várias condições, produzindo um grande número de produtos de oxidação (CHEN e 

CHEN, 1994). 

  



1. Introdução                                    _______                                       3                                                                      

1.2. Oxidação do colesterol 

 

 O colesterol está sujeito à oxidação. Porém, ainda não está completamente 

claro o mecanismo para a formação dos óxidos de colesterol (OsC) (TAI et al., 

1999). A oxidação do colesterol é semelhante à oxidação dos lipídios (SMITH, 

1981), isto é, pode ser iniciada com a presença de oxigênio, temperatura elevada, luz, 

pH, atividade de água, radiações, etc. Em estudo de revisão, os autores (TAI et al., 

1999) relataram que já foram identificados entre 70 e 80 produtos da oxidação do 

colesterol e que muitos destes compostos têm se mostrado tóxicos in vivo e in vitro. 

Geralmente, os efeitos biológicos dos óxidos de colesterol aumentam o risco de 

aterogênese e câncer. 

Alimentos de origem animal processados podem conter poucas ou grandes 

quantidades de produtos da oxidação do colesterol formados por processo de 

oxidação não enzimático (autoxidação) (LINSEISEN e WOLFRAM, 1998). 

A autoxidação do colesterol pode ser iniciada pela formação de um radical no 

carbono C-7. Este reage com oxigênio, que conduz a formação de dois 7-

hidroperóxidos (7α-OOH e 7β-OOH) (PENG et al., 1979). A decomposição térmica 

dos 7-hidroperóxidos produz o 7α e 7β hidroxicolesterol (7α-OH e 7β-OH) e 

também podem formar o 7 cetocolesterol (7-Ceto) (SMITH, 1990). O 7-Ceto em 

meio básico e sob aquecimento decompõe-se, dando lugar ao 3,5-Colestandien-7-ona 

e a outros compostos (MAERKER, 1987) (Figura 2).  
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Figura 2. Produtos da oxidação do colesterol (MOURA, 1999). 
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Já a autoxidação dos ácidos graxos insaturados pode ser iniciada pela 

formação do carbono C-8 ou C-11, enquanto a oxidação do colesterol se inicia no 

carbono C7. Em razão da estrutura do colesterol, os produtos da sua oxidação são 

mais complexos do que a dos lipídios (TAI et al.,1999). A estrutura química do 

colesterol é composta por quatro anéis ligados, uma cadeia lateral ramificada ao C-17 

do anel D, um grupo de hidroxila β-orientado ligado ao C-3 do anel A, e uma dupla 

ligação entre o C-5 e C-6 do anel B (MAERKER, 1987). 

Os óxidos de colesterol pertencem a um grupo de esteróis similares em 

estrutura ao colesterol, porém, possuem grupos funcionais, como álcool, cetona e 

epóxi adicionais ao núcleo esteróide e à cadeia lateral da molécula do colesterol, 

conferindo-lhes maior polaridade. Esses compostos entram na circulação através da 

ingestão de alimentos contendo colesterol, ou gerados como resultado da oxidação 

lipoprotéica, ou ainda no catabolismo intracelular (LIN e MOREL, 1996).  

Os óxidos provenientes da dieta são, provavelmente, incorporados aos 

quilomícrons e captados pelo fígado. Posteriormente, parte desses óxidos de 

colesterol presentes no fígado é incorporada à lipoproteína de densidade muito baixa 

(VLDL), que sofre o processo de lipólise originando a lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) (LINSEISEN e WOLFRAM, 1998). Uma vez incorporados aos 

quilomícrons e transportados pelo sistema linfático para a corrente sangüínea 

(EMANUEL et al., 1991; OSADA et al., 1994; VINE et al., 1997; MORALES-

AIZPURUA e TENUTA-FILHO, 2002), os óxidos de colesterol absorvidos através 

da dieta agregam-se aos  OsC endógenos (EMANUEL et al., 1991). 
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1.3. Formação dos óxidos de colesterol 

 

O colesterol é instável sob uma grande variedade de condições, como luz, 

calor, radiação, presença de radicais livres, oxigênio e metais de transição (KIM e 

NAWAR, 1993; RANKIN e PIKE, 1993; PANIANGVAIT et al., 1995). Alguns 

parâmetros são comumente investigados como possíveis influenciadores da oxidação 

do colesterol, favorecendo a sua reação. Os principais são a presença de oxigênio, de 

ácidos graxos poliinsaturados e o efeito da temperatura de processamento. 

Os fatores mais importantes para sua oxidação não enzimática são a 

temperatura, a disponibilidade de oxigênio e de ácidos graxos poliinsaturados. 

Alimentos contendo colesterol têm suas concentrações de derivados oxidados de 

colesterol aumentadas, depois de expostos a certos processamentos, como 

aquecimento, fritura e até exposição à luz, bem como a tecnologia utilizada para o 

processamento do alimento  (TAI et al., 1999; LINSEISEN e WOLFRAM, 1998). 

Os 7-hidroperóxidos são instáveis sob certas condições, envolvendo calor e 

agentes redutores. Agentes redutores transformam os 7-hidroperóxidos aos 

correspondentes 7α e 7β-hidroxicolesterol. Na ausência de agentes redutores, a 

redução formal dos 7-hidroperóxidos aos 7-álcoois pode estar envolvendo homólise 

térmica ou catalisada por metais de transição das ligações peróxido, formando o 

radical 7-oxil, que abstrai um átomo de hidrogênio de outras moléculas para formar 

os compostos estáveis 7-hidroxicolesterol ou 7-cetocolesterol. Estes produtos 

secundários podem também ser formados dos radicais precursores 7-peroxil pela via 

de desproporcionamento (PINCINATO, 2000). 

Vários produtos da oxidação do colesterol têm sido identificados (TAI et al., 

1999), mas os mais freqüentemente encontrados em alimentos são o 7-Ceto, 20-OH, 

25-OH, 7α-OH, 7β-OH, 5,6α-epóxido, 5,6β-epóxido e o triol (Figura 3).  
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25-Hidroxicolesterol (25-OH) 
(colest-5-en-3ββββ,25-diol) 

 

 

7-Cetocolesterol (7-Ceto) 
(3ββββ-hidroxicolest-5-en-7-ona) 

 

 
7αααα-Hidroxicolesterol (7αααα-OH) 

(colest-5-en-3ββββ,7αααα-diol) 
 

 

7ββββ-Hidroxicolesterol (7ββββ-OH) 
(colest-5-en-3ββββ,7ββββ-diol) 

 

 

Colesterol-5,6αααα-epóxido (5,6αααα-epóxido) 
(5,6 αααα-epoxi-5αααα-colestan-3ββββ-ol) 

 

 

Colestero-5,6ββββ-epóxido (5,6ββββ-epóxido) 
(5,6 ββββ-epoxi-5ββββ-colestan-3ββββ-ol) 

 

 
20-Hidroxicolesterol (20-OH) 

(colest-5-en-3ββββ,20-diol) 

 

 

Colestanotriol (triol) 
(5αααα-colestan-ββββ,5,6ββββ-triol) 

 

 

Nomenclatura (MORALES-AIZPURUA, 2001); Esquemas (www.steraloids.com) 

 

 

Figura 3 – Estrutura química dos óxidos de colesterol 
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Em termos gerais, tem sido evidenciado que o 7-Ceto é um dos óxidos de 

maior ocorrência e, por isso, empregado como indicador da oxidação do colesterol. 

Em relação ao 25-OH ocorre o inverso, sua presença é menor em alimentos 

(GUARDIOLA et al., 1995). 

MORALES-AIZPURUA (2001) relata que, além dos fatores que afetam a 

oxidação do colesterol em alimentos, mencionados anteriormente, a oxidação do 

colesterol comporta-se como um sistema dependente, em que o perfil dos produtos 

de oxidação, as quantidades relativas dos mesmos e a velocidade de sua formação 

também são facilitados e definidos por diversas variáveis. Entre essas últimas, se 

incluem certas características do alimento, como: conteúdo de água, pH, efeito 

tamponante, quantidade, tipo de ácido graxo presente, presença de antioxidantes ou 

pró-oxidantes; interações com outros constituintes do sistema alimentar; condições 

de tratamento: tipo de processamento, tempo e condições de estocagem, entre outros 

(ADDIS et al., 1986; MAERKER e UNRUH, 1986; SMITH, 1987; KIM e NAWAR, 

1991; OSHIMA et al., 1993; PANIANGVAIT et al., 1995. 

 

1.4. Fatores que afetam a oxidação do colesterol 

 

TAI et al., (2000) em revisão sobre o conteúdo de produtos de óxidos de 

colesterol nos alimentos, concluíram que os produtos mais processados contendo 

colesterol são mais susceptíveis a formação de óxidos de colesterol, sendo o 

aquecimento o fator causador mais comum. Os peixes normalmente estão sujeitos a 

algum tipo de preparação culinária envolvendo aquecimento, na qual a oxidação é 

favorecida, mas poucos estudos têm sido relacionados com a formação de óxidos de 

colesterol em pescados (SEBEDIO et al., 1993; SANCHEZ-MUNIZ et al., 1992). 
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1.4.1. Presença dos ácidos graxos poliinsaturados 

 

Os ácidos graxos poliinsaturados são mais susceptíveis a peroxidação, sendo 

facilmente incorporados dentro da cadeia da oxidação lipídica com formação de 

radicais livres e hidroperóxidos. SMITH (1987) sugeriu que os hidroperóxidos são 

formados durante a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados e são necessários para 

iniciar a oxidação do colesterol. 

Desta mesma forma DORMANDY (1994) relatou que os ácidos graxos 

poliinsaturados são propensos à oxidação, resultando na formação de produtos como 

alcanos, aldeídos, álcoois e hidroperóxidos, além de epóxidos, cetonas e ácidos. Esta 

propensão surge do fato de que os átomos de hidrogênio bis-alílicos do grupo 

metileno são mais suscetíveis à abstração pelos radicais oxidáveis que os hidrogênios 

metilênicos dos lipídios totalmente saturados.  

LI et al., (1996) estudaram a influência da composição dos ácidos graxos em 

óleos de pescado, girassol e palma, durante a estocagem e o aquecimento. 

Verificaram que, quando aquecidos e acrescentados de colesterol, aumentavam o 

conteúdo dos óxidos de colesterol em diferentes proporções. O estudo sugere que 

existe uma correlação entre a composição dos ácidos graxos e a oxidação do 

colesterol, principalmente quando os primeiros são poliinsaturados. E também outros 

autores relataram que a peroxidação lipídica precede à oxidação do colesterol e 

sugeriram que o grau de insaturação dos lipídios presentes no alimento, pode 

influenciar o tipo de óxido a ser formado (LI et al., 1996). 
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1.4.2. Temperatura 

 

MORGAN E ARMSTRONG (1992) relataram que a forma de exposição ao 

calor também se constitui um fator importante na oxidação do colesterol, sendo que 

os níveis de óxidos têm se mostrado maior nos alimentos submetidos ao aquecimento 

direto em relação aqueles submetidos ao aquecimento indireto. 

O efeito do tempo e da temperatura de processamento sobre a composição 

dos óxidos de colesterol têm sido investigado. CHIEN et al., (1998) avaliaram a 

formação dos óxidos de colesterol, individualmente, durante aquecimento a 150 o C, 

por 30 minutos. Os autores observaram que tanto os 7-hidroperóxidos quanto os 7-

hidróxidos aumentavam sua quantidade discretamente, durante os primeiros minutos 

de aquecimento, atingindo posteriormente um platô. O 7-cetocolesterol e os epóxidos 

foram os únicos que aumentaram a sua concentração durante todo o período de 

aquecimento. 

MOURA (1999) também relatou que durante o tratamento térmico de 

alimentos, pode-se observar tanto a absorção de materiais do meio de processamento, 

como também a perda de componentes do produto, por evaporação ou por eluição no 

meio de processamento. Tais alterações são produzidas em função do método 

utilizado, tempo e temperatura de processamento, tamanho, superfície e composição 

química do alimento (MAI et al., 1978). Estudos realizados em diversas espécies de 

peixes têm sugerido que produtos com menores quantidades de material lipídico 

tendem a absorvê-los do meio durante o processamento (MAI et al., 1978; GALL et 

al., 1983; AGREN e HÄNNINEN, 1993; CANDELA et al., 1998).  

Desta forma, os estudos apresentados indicam que a temperatura é, de fato, 

determinante no processo de oxidação do colesterol. Assim, alimentos submetidos a 

processos tecnológicos que envolvam exposições drásticas ao calor apresentam um 

grande potencial para produção de óxidos de colesterol, merecendo portanto atenção 

especial (MOURA, 1999). 

 



1. Introdução                                    _______                                       11                                                                      

1.5. Ocorrência de óxidos de colesterol em alimentos 

 

 A ocorrência de óxidos de colesterol verificada em alimentos é de particular 

importância, sendo óbvio que a oxidação do colesterol deva ser evitada. O perfil dos 

óxidos formados e as quantidades correspondentes também são definidos pelas 

características do alimento e interações entre seus componentes e produtos de 

decomposição, durante o processamento (MORALES-AIZPURUA e TENUTA-

FILHO, 2002). 

 Em estudo de revisão os autores MORALES-AIZPURUA e TENUTA-

FILHO (2002) reforçaram que são fatos inegáveis a formação de óxidos de colesterol 

em alimentos e a implicação desses compostos em processos citotóxicos, 

angiotóxicos e aterogênicos, entre outros (PENG et al., 1991; GALLINA TOSCHI e 

CABONI, 1992; ADDIS et al., 1995; GUARDIOLA et al., 1996; LINSEISEN e 

WOLFRAM, 1998). Os níveis encontrados em alimentos devem ser considerados 

potencialmente importantes, enquanto não forem conhecidas as quantidades 

individuais e/ou totais dos óxidos de colesterol que promoveriam os efeitos 

biológicos deletérios conhecidos. 

O 7-Ceto ocorre em concentrações relativamente altas em diversos alimentos, 

(PARK e ADDIS, 1986a; PIE et al., 1991; ZUBILLAGA e MAERKER, 1991; 

OSHIMA et al., 1993; OSADA et al., 1993; GUARDIOLA et al., 1995; NOVELLI 

et al., 1998), variando o conteúdo de acordo com o tipo de matriz (LERCKER e 

RODRIGUEZ-ESTRADA, 2000). Em função disso, tem sido proposto a utilização 

do 7-Ceto como indicador de oxidação do colesterol (GALLINA-TOSCHI e 

CABONI, 1992; ZUNIN et al., 1995; RODRIGUEZ-ESTRADA et al., 1997). Em 

contrapartida, o 25-OH ocorre em menores concentrações (GUARDIOLA et al., 

1995), o qual, juntamente com o Triol, são considerados os óxidos de colesterol mais 

aterogênicos (PENG et al., 1991). 

Em determinados alimentos os óxidos de colesterol são encontrados em 

quantidades significativas, como ovos desidratados e leite em pó (GRAY e 

MORTON, 1981; PARK e ADDIS, 1985; KUBOW, 1992; ZUNIN et al., 1995), ao 

passo que em outros alimentos estas substâncias são detectadas em pequenas 
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concentrações, como salsichas, queijo parmesão, manteiga e charque (HIGLEY et 

al., 1986; TORRES, 1987).  

TORRES et al., (1989) analisaram a formação de óxidos de colesterol em 

diferentes preparações de charque armazenados por 30 dias. Após o período de 

armazenamento, os teores de OsC encontrados foram 7,36 ppb em charque preparado 

com sal refinado; 12,20 ppb em charque preparado com sal grosso e 3,00 ppb em 

charque preparado com sal refinado acrescido de BHA/BHT, sugerindo que melhores 

procedimentos de preparação para o charque devem ser investigados. 

MORALES-AIZPURUA (2001) avaliou a formação de óxidos de colesterol 

em maionese de diferentes marcas obtidas em estabelecimentos comerciais; os 

valores de 7-ceto variaram de 3,66 a 25,80 µg/g, e os de 25-OH de 0,13 a 16,32 µg/g. 

Em maionese submetida à estocagem, a somatório dos óxidos variou em média de 

1,99 a 20,34 µg/g, a 4 o C, e de 1,99 a 30,15 µg/g, a 25 o C. O autor concluiu que as 

amostras de maionese obtidas nos estabelecimentos comerciais se mostraram 

oxidadas pela presença de 7-ceto e 25-OH. 

 

1.5.1. Óxidos de colesterol em produtos marinhos 

 

Os óxidos predominantemente encontrados em pescado são aqueles oriundos 

da oxidação do anel B, com destaque para o 7α- e 7β- hidroxicolesterol e o 7-

cetocolesterol (OHSHIMA et al., 1993; OSADA et al., 1993; CHEN e CHEN, 

1994). Entretanto, outros óxidos, como o 25-hidroxicolesterol e o colestanotriol, 

também foram encontrados em menor proporção (OHSHIMA et al., 1996). 

OSADA et al. (1993), estudando peixes crus, não verificaram a presença de 

óxidos de colesterol; porém, quando os peixes foram submetidos ao processamento, 

foram detectados teores significativos de produtos da oxidação do colesterol em 

sardinhas e lulas, ou seja, entre (287 e 146 ppm).  

Óxidos de colesterol em produtos marinhos populares do Japão foram 

encontrados por OHSHIMA et al. (1993), que observaram uma variação de 8,3 a 188 

ppm. Em outro estudo (OHSHIMA et al., 1996) também foi verificado um alto teor 

de produtos de oxidação de colesterol (11,8 a 64,4 µg/g) em pescados marinhos 

grelhados. 



1. Introdução                                    _______                                       13                                                                      

Os únicos dados encontrados na literatura referentes à presença de óxidos de 

colesterol em atuns enlatados foram relatados por ZUNIN, et al., (2001) e detectaram 

0,3 a 3 µg/g de óxidos de colesterol, sendo o 7-cetocolesterol o óxido mais detectado 

nestas amostras. 

 KAO e HWANG (1997) analisaram óxidos de colesterol em lulas 

desidratadas e encontraram os seguintes compostos: 7α- OH, 7β-OH, 5,6α-epóxido, 

5,6β-epóxido, 7k-OH, 20-OH, 25-OH e colestanotriol. Quando as lulas foram 

assadas a 200 o C por 10 minutos, o nível de colesterol diminuiu de 7300 a 6020 

ppm, enquanto os óxidos de colesterol aumentaram de 12,07 a 43,46 ppm, sendo 

estes valores menores do que os verificados por OSADA et al., (1993).  

O estudo de LI et al. (1996) revelou que uma mistura de colesterol e óleo de 

peixe gerou muito mais produtos de oxidação de colesterol do que a mistura de 

colesterol e óleo de linhaça, óleo de girassol ou óleo de palma.  

CHEN e YEN (1994), estudando a presença de óxidos de colesterol em 

peixes pequenos secos ao sol, encontraram (7α- OH, 7β-OH, 5,6α-epóxido e 7-ceto) 

com concentrações variando de 4,82 a 65,7 ppm, sendo o 7α- OH o óxido mais 

predominante nas amostras. 

MOURA e TENUTA-FILHO (2002b) avaliaram a presença de 7-

cetocolesterol em amostras comerciais de camarão-rosa e foi constatada a ocorrência 

de 7-ceto livre em concentrações que variaram entre 0,185 e 0,366 µg/g, com valor 

médio de 0,230 µg/g. 

 

1.6. Efeitos biológicos dos óxidos de colesterol 

 

A oxidação do colesterol tem sido amplamente estudada e vários produtos da 

oxidação desta substância têm sido relacionada com efeitos adversos à saúde 

humana. Em particular têm sido relatadas algumas evidências acerca dos óxidos de 

colesterol e sua correlação com angiotoxicidade, citoxicidade, aterogenicidade, 

mutagenicidade e carcinogenicidade (MAERKER e UNRUH, 1986; PENG et al., 

1991; GALLINA TOSCHI e CABONI, 1992; ADDIS et al., 1995; GUARDIOLA et 

al., 1996; LINSEISEN e WOLFRAM, 1998). 
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 Vários óxidos de colesterol têm sido detectados em quantidades apreciáveis 

em fluidos e tecidos humanos, incluindo plasma humano, lipoproteínas aterogênicas 

e placas ateroscleróticas (PINCINATO, 2000). Porém, é ainda incerto como esses 

óxidos são originados. Apesar da dieta ser uma fonte importante de óxidos de 

colesterol, sua formação por oxidação não enzimática também pode ocorrer in vivo. 

Além disto, alguns óxidos de colesterol (26-hidroxicolesterol e colestenona) são 

produzidos in vivo, exclusivamente por rotas enzimáticas (BROWN e JESSUPE, 

1999; PINCINATO, 2000). 

 Os óxidos de colesterol também alteram várias funções relacionadas às 

membranas, inclusive a função dos receptores de LDL, levando a uma modificação 

no metabolismo dessas partículas pela diminuição da captação de LDL, mediada por 

receptor B/E, em fibroblastos humanos (BROWN e JESSUPE, 1999). 

Estudos demonstraram que coelhos alimentados com dieta rica em colesterol 

apresentam um aumento dos níveis de óxidos de colesterol no plasma e na aorta 

(HODIS et al., 1991). Em contraste, pequenas quantidades de óxidos de colesterol 

apresentam efeitos tóxicos para diversos tipos de células (PENG et al., 1991). Assim, 

os óxidos de colesterol, além de facilmente absorvidos pelo intestino, são capazes de 

inibir a síntese de colesterol, levando à morte das células, com rompimento da 

membrana celular e formação de infiltrados aterogênicos (PEARSON et al., 1983; 

KUBOW, 1992; KUBOW, 1993). Ademais, os óxidos de colesterol também são 

mutagênicos e cancerígenos (GRAY e MORTON, 1981; PEARSON et al., 1983, 

LADIKOS e LOUGOVOIS, 1990). Uma vez que os óxidos de colesterol induzem a 

inibição da atividade citotóxica de linfócitos T frente a células de mastocitoma 

(KUÇUK et al., 1994), há um rompimento na integração do sistema de vigilância 

imunológica, fato este que constitui um dos possíveis mecanismos explicativos do 

papel cancerígeno destas moléculas. 
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1.6.1. Aterosclerose 

  

Uma vez que os óxidos de colesterol são tóxicos ao endotélio, eles podem 

destruir a integridade endotelial, resultando em uma alteração da permeabilidade 

vascular, passo inicial para o desenvolvimento da aterosclerose (PENG et al., 1991). 

A aterogênese é caracterizada por uma sucessão de desordens nas túnicas 

íntima e média das paredes vasculares. Dentre essas alterações estão o aumento da 

permeabilidade do endotélio, infiltração de monócitos, proliferação de células 

musculares lisas adjacentes, agregação plaquetária e acúmulo de lipídios, Ca2+ e de 

componentes de matriz celular (SCHMITZ et al., 1991). 

 ADDIS et al., (1995) e PENG e MORIN (1992) relataram que ainda não há 

evidências diretas em humanos de que a oxidação contribua para a aterogênese, mas 

óxidos de colesterol estão presentes nas placas ateroscleróticas em humanos e 

sugere-se um papel na atividade no desenvolvimento destas placas.  

 Como já mencionado na literatura, os óxidos de colesterol apresentam vários 

efeitos in vitro e in vivo, a nível celular, exibindo efeitos biológicos potencialmente 

significativos, que indicam a necessidade de maiores investigações (GUARDIOLA 

et al., 1995).  

 Por muitas décadas têm sido estimada uma forte correlação positiva entre os 

níveis de colesterol sérico e a aterosclerose, e a hipercolesterolemia é tida como o 

mais importante fator de risco para aterosclerose. No entanto, os óxidos de colesterol 

são mais aterogênicos que o colesterol puro (TSAI et al., 1980), estão presentes na 

LDL oxidada (van de BOVENKAMP et al., 1988), e em elevadas concentrações no 

soro de hipercolesterolêmicos (TSAI et al., 1980), é possível que desempenhem 

papel mais importante que o colesterol na patogenia da aterosclerose.  

Estudos sugerem que a alta ingestão de óxidos de colesterol ou produtos da 

oxidação do colesterol provenientes dos alimentos pode aumentar os níveis de óxidos 

de colesterol no plasma (EMANUEL et al., 1991), e também a absorção de óxidos de 

colesterol pelo intestino têm sido demonstrada em animais (FORNAS et al., 1984; 

OSADA et al., 1994). A relação entre a oxidação de lipoproteínas e aterosclerose 

também têm sido estudada. STAPRANS et al. (1996) sugerem que o consumo de 
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alimentos com lipídios oxidados, também é um fator importante para o 

desenvolvimento da aterosclerose.  

A importância dos níveis elevados de colesterol como fator etiológico na 

patogênese da aterosclerose está bem estabelecida (BROWN e JESSUPE, 1999).  

A relevância do papel da alimentação nos processos aterogênicos reside no 

fato de que enquanto os óxidos de colesterol são capazes de se acumular no interior 

de macrófagos e colaborar para a formação das lesões aterogênicas (PEARSON, et 

al., 1983; KUBOW, 1992; KUBOW, 1993), o malonaldeído pode alterar as frações 

protéicas das LDL, facilitando que estas sejam reconhecidas e capturadas pelas 

células espumosas (FOGELMAN et al., 1980; HABERLAND et al., 1988; 

HABERLAND et al., 1992). 
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1.7. Oxidação lipídica em pescados 

 

As diversas conseqüências nutricionais da oxidação lipídica são muito 

importantes. Em vista disso, sabe-se que ocorre (KIRK, 1984; LADIKOS e 

LOUGOVOIS, 1990; KANNER, 1994): 1 – destruição parcial dos ácidos graxos 

insaturados essenciais linoleico e linolênico; 2 – destruição parcial de outros lipídios 

insaturados como as vitaminas A, carotenóides e tocoferóis; 3 – destruição parcial da 

vitamina C (co-oxidação); 4 – formação de produtos secundários da oxidação lipídica 

(malonaldeído e outros compostos) e compostos de Maillard, capazes de reagir com 

biomoléculas (especialmente proteínas), diminuindo a absorção destas; 5 – irritação 

da mucosa intestinal por peróxidos, que provoca diarréia e diminui a capacidade de 

absorção; e 6 – formação de lipídios oxidados, que são antagonistas de diversos 

nutrientes, como a tiamina, o pantotenato de cálcio, a riboflavina, o ácido ascórbico, 

a vitamina B12, os tocoferóis, a vitamina A, as proteínas, a lisina e os aminoácidos 

sulfurados.  

Segundo OGAWA e OGAWA (1999), a velocidade de oxidação tem forte 

relação com a atividade de água dos alimentos.  

A rancidez oxidativa ocorre particularmente em peixes gordos, e é 

considerada um tipo de deterioração muito complexa. Inicialmente, o oxigênio reage 

com os lipídios insaturados formando-se hidroperóxidos, que então se decompõem 

em substâncias que conferem o sabor característico de ranço (OGAWA e OGAWA, 

1999). 

As causas de oxidação de ácidos graxos poliinsaturados e suas possíveis 

implicações foram revisadas por PEARSON et al., (1983) e ADDIS (1986). Além 

dos lipídios totais, a oxidação e a lipólise em peixes envolvem também os 

fosfolipídios, que igualmente têm a sua oxidação diretamente ligada à composição de 

ácidos graxos, tendo concentrações mais altas de ácidos graxos insaturados 

(BRADOCK e DUNGAN JR., 1972; ALLEN e FOEGEDING, 1981; WU e 

SHELDON, 1988; MAIA, 1992). 

Nos últimos anos, a preocupação constante em proporcionar aos 

consumidores produtos de alta qualidade levou à adoção de medidas que limitam o 

fenômeno da oxidação durante as fases de processamento e armazenagem dos 
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produtos. Entre estas medidas, se incluem: a escolha de processos que limitem as 

operações de arejamento e o tratamento térmico; utilização de matérias-primas 

refinadas, com baixos teores de água e isentas de pró-oxidantes; armazenamento a 

baixas temperaturas e em atmosfera inerte; adição de compostos antioxidantes; 

utilização de embalagens opacas à radiação UV, entre outras. Deste conjunto de 

ações, a adição de compostos antioxidantes é, sem dúvida, uma prática corrente, 

razão que justifica o atual interesse pela pesquisa de novos compostos com 

capacidade antioxidante (SILVA et al., 1999).  

SILVA et al., (1999) relatam que a oxidação lipídica está na origem do 

desenvolvimento do ranço, da produção de compostos responsáveis por sabor e 

aroma indesejáveis, da reversão e da ocorrência de um elevado número de reações de 

polimerização e de cisão. Estes tipos de reações não só diminuem o tempo de vida e 

o valor nutritivo dos produtos alimentares, como podem gerar compostos nocivos. Os 

fenômenos de oxidação dos lipídios dependem de mecanismos reacionais diversos e 

extremamente complexos, os quais estão relacionados com o tipo de estrutura 

lipídica e o meio onde se encontram. O número e a natureza das insaturações 

presentes, o tipo de interface entre os lipídios e o oxigênio (fase lipídica contínua, 

dispersa ou em emulsão), a exposição à luz e ao calor, a presença de pró-oxidantes 

(como os íons metálicos de transição) ou de antioxidantes, são fatores determinantes 

para a estabilidade oxidativa dos lipídios. 

 O pescado, dentre os produtos alimentícios de origem animal, constitui-se em 

uma importante fonte de proteínas, ácidos graxos n3, vitaminas e minerais, e é 

também um dos mais susceptíveis à deterioração. 

 O processo deteriorativo do pescado fresco pela ação bacteriana é decorrente, 

sobretudo, da utilização inicial dos compostos nitrogenados não protéicos e, em 

seguida, de proteínas como substrato (LEITÃO, 1988). 

O teste do ácido tiobarbitúrico (TBARS) têm sido utilizado para estimar a 

oxidação lipídica de pescado e seus produtos, devido a sua alta concentração de 

ácidos graxos insaturados que podem ser oxidados facilmente, desenvolvendo a 

rancidez. Alguns dos diversos produtos resultantes da oxidação dos lipídios reagem 

com o ácido 2-tiobarbitúrico desenvolvendo cor, que pode ser medida 

colorimetricamente (VYNCKE, 1975). 
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1.8. Aspectos nutricionais dos lipídios em pescados 

 

As gorduras animais constituem as principais fontes dos ácidos graxos 

saturados; gorduras e óleos vegetais são fontes de ácidos graxos insaturados 

(VIANNI e BRAZ-FILHO, 1996). 

Os peixes de qualquer espécie apresentam certa diversificação no perfil de 

gordura e ácidos graxos, devido a vários fatores, como alimentação disponível, idade, 

sexo, temperatura da água, localização geográfica, estação do ano e método de 

captura (BOTTA, 1986; ARMSTRONG et al.,1991). 

Especificamente, os lipídios de pescados contêm ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa da família n3. Esta tendência é mais clara em 

pescado marinho do que de água doce (OGAWA & MAIA, 1999).  

A maioria dos ácidos graxos existentes no pescado é composta de ácidos 

graxos com 14 a 22 átomos de carbono (C14 e C22), podendo ser saturados ou 

insaturados (BOTTA et al., 1986). 

Os ácidos graxos podem ser sintetizados no organismo do ser humano, com 

exceção do ácido linoléico e linolênico. Entretanto, estes possuem funções 

indispensáveis para o organismo; por este motivo, eles são considerados essenciais e 

seu consumo habitual é recomendado (ANGELIS, 2000). 

Os ácidos graxos poliinsaturados são convertidos facilmente da forma cis 

para trans por oxidação durante o processamento dos alimentos, e este fato deve ser 

considerado, pois estes últimos têm efeito no aumento de formas oxidadas do 

colesterol, competindo com enzimas e assim reduzindo o papel protetor do n-3 

(ANGELIS, 2000). 

O consumo exagerado e inadequado de gorduras, de uma maneira geral, está 

associado às doenças cardiovasculares, à obesidade e a certos tipos de câncer. A 

grande incidência de doenças coronarianas e outras manifestações associadas ao 

consumo exagerado ou inadequado de óleos e gorduras traz uma preocupação 

crescente aos profissionais da área da saúde (HAUMANN,1998). 
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1.9. A produção e o processamento do camarão 

1.9.1. Produção de camarão 

 

PAIVA (1997) ao comentar a qualidade das estatísticas de pesca do Brasil, 

destaca que já se tornou corriqueira a menção à sua baixa qualidade, o que não 

impede que sejam utilizadas, com as devidas precauções. Pondera, ainda, que desde 

logo, deve-se ressaltar a grande dificuldade para que se tenha boas estatísticas da 

pesca brasileira, seja pela coexistência de dois sistemas de produção: o artesanal e o 

industrial, ou porque o primeiro atua sobre um elevado número de espécies, com 

pequenas quantidades capturadas de cada uma, e ampla dispersão dos locais de 

desembarque.  

A pesca industrial predomina nas regiões sudeste e sul, que são justamente as 

mais ricas do país e que receberam maiores incentivos fiscais. A pesca artesanal é 

mais representativa no norte e nordeste (PAIVA, 1997). 

Torna-se relevante destacar que a pesca artesanal continua desempenhando 

um importante papel no cenário da pesca nacional. Considerando-se que a quase 

totalidade da pesca extrativa continental é de pequena escala ou artesanal, pode-se 

inferir que, ainda nos dias de hoje, essa pesca é responsável por cerca de 60 % de 

toda a produção extrativa nacional (DIAS-NETO e MARRUL-FILHO, 2003). 

Os camarões ocorrem em todo o litoral brasileiro, em várias espécies. 

Algumas espécies como o branco e o rosa têm importância nacional. Outros são de 

valor regionalizado sem, no entanto, ser menor sua importância para as populações 

locais.  

O camarão-rosa da costa Norte (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus 

brasiliensis) é responsável pela principal pescaria da Costa Norte do Brasil. O plantel 

desta espécie faz parte de um dos mais importantes bancos camaroneiros do mundo, 

estendendo-se desde Tutóia/MA, até o delta do Orinoco, na Guiana. O principal tipo 

de pescaria na área brasileira é o industrial e o principal método de pesca é o arrasto 

duplo. Na pesca artesanal (Pará, Maranhão e Piauí) predominam o puçá-de-arrasto, a 

tarrafa e o arrastão de praia (DIAS-NETO e MARRUL-FILHO, 2003).  

A produção do camarão-rosa apresentou uma tendência de crescimento até 

1987, quando se capturou 10.037t. A partir de então, a tendência foi decrescente, 
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com ressalvas para os anos de 1993 e 1994, sendo que a produção dos últimos anos 

da série tem ficado entre 4.000t e 5.000t. A produção de camarão-rosa do sudeste/sul 

do país, em 2001, foi a menor da série histórica, e de apenas 1.166t (DIAS-NETO e 

MARRUL-FILHO, 2003). 

O camarão-sete-barbas (Xiphoepenaeus kroyeri) é capturado no sudeste e sul, 

do Espírito Santo a Santa Catarina, pela pesca industrial e artesanal ou de pequena 

escala, utilizando-se do arrasto duplo e simples, respectivamente. A produção de 

1999 foi de apenas 4.116t, a mais baixa dos últimos trinta anos (DIAS-NETO, 1999). 

Em 2001, a produção de camarão cultivado no Brasil chegou a 40.000 

toneladas, das quais 37.575 (94%) foram originadas na Região Nordeste, onde a 

carcinicultura vem se desenvolvendo em ritmo acelerado a partir de 1996, quando se 

consolidou a viabilidade técnica e econômica do agronegócio com a espécie 

importada da costa do Pacífico, o Litopenaeus vannamei (ABCC, 2003). 
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1.9.2. Métodos para o processamento 

1.9.2.1. Salga 

 

A conservação de produtos cárneos pelo método da salga é uma das técnicas 

mais antigas, datando de 3.000 anos A.C. (MOHLER, 1982). Dentre os produtos do 

pescado salgado, encontra-se o camarão salgado-seco, cujo consumo é popular no 

Brasil, principalmente no nordeste do país onde o produto é oriundo de uma pesca 

artesanal. 

A salga é um processo de concentração no qual o sal (cloreto de sódio) é a 

substância química utilizada e, pelas suas propriedades físicas e físico-químicas de 

deliqüescência e higroscopicidade, é o agente desidratante. A salga é efetuada por via 

seca ou úmida com o uso de salmoura. Costuma-se no, final da salga, empregar a 

secagem ao sol ou tratamento térmico a fim de garantir uma melhor conservação do 

produto salgado (BARUFFALDI e OLIVEIRA, 1998). 

O processo de salga baseia-se no princípio da desidratação osmótica. Os 

tecidos do peixe vivo atuam como membranas semipermeáveis após a morte do 

animal; estas se tornam permeáveis, permitindo assim, a entrada de sal por difusão, à 

medida que ocorre desidratação dos tecidos. Em circunstâncias de alta pressão 

osmótica, o protoplasma das células dos microrganismos se desidrata, havendo 

contração da membrana plasmática, fenômeno este conhecido por plasmólise. Em 

virtude disso, o crescimento de microrganismos é inibido (OGAWA et al., 1999). 

 Este processo aumenta o poder de conservação do pescado, havendo inibição 

da atividade enzimática, tanto de enzimas próprias do pescado como de bactérias. Há 

ainda uma redução no desenvolvimento de microrganismos aeróbios, em face da 

diminuição da solubilidade do oxigênio na salmoura, ou pela desinfecção direta do 

produto com íons CL-. Porém, o princípio da conservação consiste na retirada de 

umidade tissular, paralelamente à entrada de sal (OGAWA et al., 1999). 

 Em concentrações de 1 a 3% de sal, verifica-se uma aceleração no 

desenvolvimento da maioria das bactérias patogênicas e envolvidas no processo de 

putrefação. Em geral, é necessária uma concentração acima de 15% para inibir este 

desenvolvimento, quando a atividade de água torna-se reduzida (OGAWA et al., 

1999). 
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 No ínicio do processo da salga, em geral, ocorre redução da umidade da carne 

e aumento do teor de cinzas, devido à penetração de sal. Este acelera a desnaturação 

de proteínas e a oxidação de lipídios. Ocorre, paralelamente, a perda de compostos 

extrativos. Por outro lado, enzimas autolíticas ou de órgãos digestivos podem ser 

desativadas, assim também, como as reações desencadeadas por microrganismos 

contaminantes. Todavia, quando se utilizam baixas concentrações de sal e elevadas 

temperaturas de conservação, tais reações não são completamente inibidas. Por isso, 

durante a conservação do produto salgado, a decomposição de proteínas é lenta, mas 

contínua (OGAWA et al., 1999). 

EVANGELISTA (1989) descreve as vantagens e desvantagens do cloreto 

como agente de conservação. 

Vantagens: 

- Por seu elevado poder higroscópico diminui o valor aquoso dos alimentos e, 

por osmose, destrói microrganismos; 

- Impede a vida dos microrganismos aeróbios, por restringir a solubilidade de 

O2 na água; 

- Em diversos graus de concentração, atua sobre microrganismos: a 26,5% 

elimina larvas de cisticercos bovis e celulosae; a mais de 13 o C, extermina a 

tridrinella spirallis; 

- Proporciona ao alimento agradável palatabilidade; 

- É de emprego favorável, por seu pequeno custo. 

Desvantagens: 

- Facilita a perda de alguns nutrientes solúveis; 

- Não destrói toxinas; 

- Alguns microrganismos, entre os quais o mycobacterium tuberculosis são 

bastante resistentes ao sal; 

- Não impede, em produtos mal armazenados, o crescimento de 

microrganismos halóficos; 

- Quando contém impurezas transmite ao produto sabor desagradável. 
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1.9.2.2. Secagem 

 

A secagem de alimentos é uma das operações que o homem conhece desde a 

mais remota antiguidade. Provavelmente, este antigo método de conservar alimentos 

passou a ser usado a partir do momento em que o homem primitivo verificou que os 

grãos de cereais, feijões e ervilhas, sendo secos naturalmente no campo, poderiam ser 

armazenados por longos períodos. Ao imitar esta forma natural, o homem 

desenvolveu a secagem como um método prático de conservar outros produtos como 

carnes, peixes, frutas e condimentos (GIOIELLI e PITOMBO, 1998). 

O processo de secagem normalmente corresponde à eliminação da umidade 

em condições ambientais, praticamente sem a utilização de equipamentos. Como 

exemplos têm-se frutas, carnes ou peixes secos, em que o teor de umidade pode 

variar entre 10 a 25 %. Em carnes ou peixes outras operações podem ser associadas 

com a secagem, como a salga e a defumação (GIOIELLI e PITOMBO, 1998). 

 

1.9.3. O processamento do camarão salgado-seco 

 

O camarão salgado-seco, no Brasil, é preparado a partir de camarões oriundos 

da pesca artesanal no litoral do nordeste. A produção consiste na cocção dos 

camarões em salmoura, contendo aproximadamente uma parte de sal para três de 

camarão, durante um período de 30 minutos, seguido de drenagem numa esteira de 

folha de palmeira entrelaçada, por 4 a 8 horas, com direta incidência da luz do sol. 

Em dias chuvosos ou nublados, o camarão é drenado e permanece nos cofos 

cobertos. Os processadores costumam usar a mesma salmoura várias vezes, 

adicionando sal novo a cada porção de camarão cozido. A vida de prateleira do 

produto é de 8 a 15 dias, dependendo do grau de secagem (ROGERS e SANDERS, 

1992; KRAEMER, 2000). 

A carne dos peixes tem sal em torno de 0,08 a 1 %, mas como essas 

quantidades são insuficientes para a conservação, eleva-se artificialmente este 

conteúdo, através da aplicação de cloreto de sódio, a fim de preservar a carne e evitar 

sua putrefação (GRECCHI, 1972). 
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Este processo de salga e dessecação é considerado o mais comum e barato 

método de conservação de pescado, sendo um produto elaborado de forma artesanal 

pelo pescador/produtor como forma de fazer chegar ao consumidor, um alimento 

com qualidades nutricionais e higiênico-sanitárias adequadas para o consumo 

(ROGERS e SANDERS, 1992). 

 

1.10. Legislação 

 

O regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal [R.I.I.S.P.O.A.] (BRASIL, 1997), elaborado pelo Departamento de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal [DIPOA] do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento, define em seu artigo número 460 o pescado curado como: 

“produto elaborado com pescado íntegro, tratado por processos especiais, 

compreendendo, além de outros, os seguintes tipos principais: 1-pescado salgado; 2-

pescado prensado; 3-pescado defumado; 4-pescado dessecado.” 

O mesmo regulamento, no artigo número 464, engloba o pescado salgado-

seco como sendo um pescado do tipo dessecado. E no artigo de número 465 define o 

pescado salgado-seco como “o produto obtido pela dessecação do pescado íntegro 

tratado previamente pelo sal (cloreto de sódio)“. 

De acordo ainda, com o parágrafo único do artigo 464 do R.I.I.S.P.O.A., o 

pescado salgado-seco não deve conter mais de 35% de umidade e não mais que 25% 

de resíduo mineral fixo total. 

São denominados genericamente por pescado os animais que vivem em água 

doce ou salgada e compreendem os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, 

os quelônios e alguns mamíferos. No grupo dos moluscos estão compreendidos os 

bivalves e os cefalópodes (BARUFFALDI e OLIVEIRA, 1998). 
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1.11. Conceitos do processo da validação em análise química 

 

Validar em análise química é estar com o objetivo voltado para a 

confiabilidade analítica do laboratório e do método escolhido ou desenvolvido para 

se obter o resultado. 

A validação de métodos analíticos é o processo pelo qual se estabelece, por 

meio de estudos laboratoriais, que qualquer material, processo, procedimento, 

atividade, equipamento ou mecanismo utilizado no controle irá alcançar, com alto 

grau de confiança, os resultados esperados. Os parâmetros que devem ser enfocados 

na validação e metodologias analíticas dependem do quanto estes afetam a qualidade 

do resultado (AGALLOCO, 1995; AKERS, 1993; ANISFELD, 1994; FRY, 1987; 

SHARP, 1990). 

Tratando-se de metodologia a validação é a etapa essencial e inicial de um 

programa bem estruturado. Há muitas propostas nesta área descrevendo os 

parâmetros principais que devem ser considerados para avaliação de desempenho de 

um método analítico, dentro do programa de validação (CARTWRIGHT e 

MATTHEWS, 1994; DUX, 1990; PASTEELNICK, 1993). 

O desenvolvimento de métodos envolve a avaliação e otimização de vários 

estágios de preparação de amostras, separação cromatográfica, detecção e 

quantificação. A validação deve ser a mais abrangente possível, como: estrutura 

suporte e ambiente laboratorial (arquivos, padrões, controles de temperatura, higiene, 

segurança e etc) e formação dos analistas (LEITE, 1998). 

Segundo FUNK et al., (1995) os parâmetros geralmente utilizados nas 

validações são: exatidão, precisão, seletividade, faixa de linearidade, limite de 

detecção e limite de quantificação. 

 

Seletividade: 

Depende de quanto o método é indiferente à presença na amostra de espécies 

que poderiam interferir na determinação do analito (LEITE, 1998). Assume maior 

importância nas análises de novas matrizes que ainda não foram testadas para os 

métodos já validados e no emprego de novas técnicas analíticas (FUNK et al., 1995). 
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Exatidão:  

A exatidão do método bioanalítico é a diferença entre o valor real presente na 

amostra e o valor obtido na análise. É avaliada através da inexatidão ou bias (viez ou 

tendenciosidade), ou seja, o afastamento entre os valores esperado e obtido. É 

associada a erros sistemáticos e pode ser representada pela equação (CHASIN et 

al.,1998). 

 

Inexatidão (%) = concentr. obtida – concentr. esperada X 100 

                                         Concentração esperada 

 

As formas de controle de exatidão descritas por (LEITE, 1998) são: 

seletividade, curva de resposta, calibração, padrões, linearidade, recuperação e ensaio 

interlaboratorial. 

 

Precisão: 

Denomina-se precisão a concordância entre os vários valores obtidos, quanto 

mais próximos entre si estiverem, ou seja, maior será a precisão quanto menor for a 

amplitude das medidas (LEITE, 1998). São valores de precisão: repetibilidade, 

reprodutibilidade, desvios e testes de rejeição. A repetibilidade é definida como o 

grau de concordância entre o grau de medidas independentes do mesmo analito, 

realizadas sob condições iguais, como o mesmo tipo de amostra, mesmos 

equipamentos e analista, e o mesmo laboratório. A reprodutibilidade, por outro lado, 

é o grau de concordância entre resultados de medidas independentes do mesmo 

analito, realizadas sob condições diversas como diferentes analistas, equipamentos e 

laboratórios (FEINBEERG e BUGNER, 1989). 

A precisão do método analítico é a medida do erro do método e é definida 

como o acordo entre medidas repetidas da mesma amostra, isto é expresso como a 

percentagem do coeficiente de variação: 

 

% de C.V= (desvio padrão/média) X 100 

 

 



1. Introdução                                    _______                                       28                                                                      

Linearidade: 

A busca da linearidade está em obter os resultados em proporção direta às 

concentrações das substâncias em estudo. A linearidade está relacionada diretamente 

com o sistema de emissão analítica. Teoricamente a linearidade determina a região 

da curva de calibração ou de resposta em que a relação direta sinal/concentração, ou 

seja, é representada pelo coeficiente de correlação, que expressa a variância da 

inclinação da reta de regressão linear entre dois parâmetros aleatórios (LEITE, 1998). 

 

Limite de detecção e quantificação: 

O limite de detecção tem significado semelhante à sensibilidade, pode ser 

definido também como o menor valor detectado do analito estatisticamente diferente 

do branco, nas condições experimentais, produzindo um sinal significativo 

estabelecido em 3 d.p. (desvio padrão) do ensaio em branco (LEITE, 1998; 

CHAIRMAN et al., 1983). 

O limite de quantificação é a menor concentração medida com precisão 

aceitável e é estabelecida em 10 d.p. (desvio padrão) do ensaio em branco. 

Os limites de detecção e de quantificação estão relacionados à metodologia 

empregada, e também às condições do próprio aparelho. A obtenção de índices 

menores, para uma mesma metodologia, indica uma maior sensibilidade do aparelho 

utilizado (RAMOS, 1999). 

 

Recuperação: 

Buscar o fator de recuperação é determinar a eficiência do método, ou seja, 

garantir que o analito seja analisado na totalidade de sua massa presente na amostra 

(LEITE, 1998). 

O fator de recuperação é o obtido através da diferença entre o produto matriz 

sem o analito com o produto matriz com o analito. 

 

Fatorrec= unidades do analítico recuperado X 100 

               unidades do analítico introduzidas 
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2. Justificativa 

 

Segundo MOURA (1999), os alimentos de origem animal são as principais 

fontes de colesterol na dieta. O colesterol encontra-se no alimento intimamente 

associado a outros lipídios, sendo que a oxidação destes, pode levar à oxidação do 

colesterol, principalmente se estiverem presentes os ácidos graxos poliinsaturados, 

que são mais suscetíveis à oxidação. A presença de luz, calor, metais de transição e a 

exposição ao oxigênio desencadeiam o processo oxidativo. Durante o processamento 

térmico e subseqüente estocagem, os alimentos são submetidos a vários destes 

fatores, levando-os à oxidação. 

O efeito do processamento e as condições de estocagem podem ser o fator 

primário para a formação de óxidos de colesterol em peixes secos, desde que estas 

amostras tenham sido expostas em condições abusivas, isto é, na presença de ar, 

umidade relativa não controlada, exposição à luz fluorescente e a um longo tempo de 

estocagem CHEN e YEN (1994). 

Os camarões, além de possuírem ácidos graxos poliinsaturados e níveis 

elevados de colesterol, tendo, portanto, um grande potencial para a formação de 

óxidos de colesterol, são relativamente pouco estudados. Sendo o processo da 

oxidação do colesterol em pescados estudado apenas por (MOURA, 1999; 

OHSHIMA, et al., 1993; OHSHIMA, et al., 1996; SHOZEN et al., 1995; OSADA et 

al., 1993;  ZUNIN et al., 2001;ECHARTE et al., 2001). O camarão salgado-seco é 

particularmente suscetível à formação de óxidos devido à sua composição lipídica, 

processamento e condições de estocagem que, em geral, são inadequados. Assim, o 

estudo de óxidos de colesterol nestes produtos se justifica, somado ao fato de 

existirem poucos estudos brasileiros acerca deste assunto. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Determinar a ocorrência de óxidos de colesterol, analisar o perfil lipídico e 

avaliar a composição centesimal de macronutrientes do camarão salgado-seco.  
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4. Material e Métodos 

4.1. Material 

4.1.1. Amostras 

 

 As amostras de camarão salgado-seco foram obtidas dos mercados municipais 

de São Paulo. Obteve-se uma lista junto à Secretaria Municipal de Abastecimento 

(SEMAB) da Administração Pública do Município de São Paulo (Anexo 1). Desta 

lista constavam 14 mercados municipais que se apresentavam pelas cinco macro-

regiões municipais (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). Foram selecionados para este 

estudo cinco mercados municipais sendo um de cada macro-região (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Mercados municipais selecionados para a coleta das amostras de 

camarão salgado-seco. 

Região Nome do Mercado 

Oeste Mercado Municipal Rinaldo Rivetti (Lapa) 

Centro Mercado Municipal Paulistano (Central) 

Sul Mercado Municipal de Santo Amaro 

Leste Mercado Municipal Sen. Antonio Emydio de Barros (Penha) 

Norte Mercado Municipal Waldemar Costa Filho (Tucuruvi) 

 

Em março de 2003 iniciou-se a coleta das amostras pelo autor deste estudo. 

Os estabelecimentos comerciais nos mercados municipais foram escolhidos 

aleatoriamente por sorteio, nos dias de coleta. Foram realizadas quatro coletas em 

cada mercado municipal (Lotes) descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição geográfica e período da coleta das 

amostras de camarão salgado-seco, segundo número de 

estabelecimentos comercias em cada mercado. 

Mercado Região Data da coleta No Lote No  Estabelecimentos 

1 Oeste 07/03/2003 1 5 

1 Oeste 14/06/2003 2 4 

1 Oeste 04/07/2003 3 5 

1 Oeste 02/08/2003 4 5 

2 Centro 07/03/2003 1 4 

2 Centro 14/06/2003 2 4 

2 Centro 04/07/2003 3 4 

2 Centro 02/08/2003 4 4 

3 Sul 07/03/2003 1 2 

3 Sul 14/06/2003 2 1 

3 Sul 04/07/2003 3 1 

3 Sul 02/08/2003 4 1 

4 Leste 07/03/2003 1 1 

4 Leste 14/06/2003 2 1 

4 Leste 04/07/2003 3 2 

4 Leste 02/08/2003 4 2 

5 Norte 07/03/2003 1 1 

5 Norte 14/06/2003 2 1 

5 Norte 04/07/2003 3 1 

5 Norte 02/08/2003 4 1 

Total    50 

 

Foram adquiridas quantidades do camarão salgado-seco não inferiores a 300 

gramas para a realização das análises laboratoriais. Estas foram acondicionadas em 

embalagens isotérmicas e transportadas ao Laboratório de Bromatologia da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde foram analisadas. 

No laboratório, as amostras, em questão, (Tabela 1) foram submetidas à seqüência de 

análises especificada na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma das análises realizadas no laboratório. 
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Tabela 2 – Peso médio (g) dos filés de camarão 

salgado-seco, segundo lote. 

Amostra Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 0,68 0,80 1,58 1,04 

2 0,84 1,04 1,59 0,96 

3 0,57 1,59 1,24 0,76 

4 0,68 1,11 0,96 1,83 

5 0,58 2,38 1,07 0,94 

6 1,07 0,74 0,53 2,45 

7 0,51 0,65 0,91 1,46 

8 1,81 1,33 0,88 1,20 

9 0,70 1,87 1,46 1,45 

10 1,48 0,95 0,87 1,00 

11 0,57 1,17 0,73 0,76 

12 0,50 - 0,75 0,83 

13 0,69 - 0,37 0,74 

Média 0,82 1,24 1,00 1,18 

Desvio Padrão 0,40 0,53 0,38 0,50 

 

 Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

valores médios do peso, através da análise de variância (ANOVA), ou seja, os 4 lotes 

apresentaram a mesma quantidade média de peso (p=0,105). 
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4.2. Métodos Analíticos 

 

Em laboratório, as amostras em questão, foram submetidas às seguintes 

análises: 

 

4.2.1. Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

Foi mensurado em três diferentes pontos da amostra utilizando-se um 

termômetro-potenciômetro portátil, marca Ingold, modelo 206, resolução (±0,01 pH 

e 0,1 o C), previamente calibrado com soluções-tampão a cada lote de amostras e 

lavado com água destilada a cada mensuração.  

 

4.2.2. Atividade da Água (Aa) 

 

As porções de amostras em triplicata foram homogeinizadas e prensadas em 

cubetas específicas e submetidas à leitura no medidor automático da marca Aqualab-

Decagon Devices Inc., modelo CX-2 (Washington/USA) (Aqualab, s.d.).  

 

4.2.3. Determinação de TBARS (ácido 2 – tiobarbitúrico) 

 

As análises para determinar o número de TBARS (teste do ácido 2-

tiobarbitúrico) das amostras foram realizadas pelo método de extração segundo 

VYNCKE (1975). O padrão utilizado foi o 1,1,3,3 tetraetoxi propano. As leituras de 

absorbância dos extratos foram feitas a 538 nm em espectrofotômetro Cecil, modelo 

1020. Os valores encontrados foram relatados como mg de substâncias que reagem 

com TBA por 1000 g de amostra e corrigidos com o fator médio de recuperação de 

88,41 %. 
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4.2.4. Composição centesimal 

 

As amostras foram analisadas em triplicata, conforme metodologia do 

ADOLFO LUTZ, 1985 e AOAC (1995) para umidade, proteínas e cinzas. 

 

- Umidade: A determinação do grau de umidade foi realizada por processo 

gravimétrico, o qual baseia-se na determinação da perda de peso do alimento 

submetido a aquecimento em estufa a 105 o C, resultando no resíduo seco ou 

dessecado. 

- Proteínas: Foram realizadas através do método de Micro-Kjeldhal, o qual 

envolve as etapas de digestão, destilação e titulação para a determinação da 

concentração de nitrogênio da amostra, a partir do qual calculou-se o teor de 

proteína total. Utilizou-se o fator 6,25 para conversão de nitrogênio total em 

proteína bruta. 

- Cinzas (Resíduo Mineral Fixo): Resíduo por incineração ou cinzas é o termo 

que se refere ao resíduo não destruído pela queima do produto. Foram pesados 2 

g de cada amostra dessecada em cadinhos calcinados e tarados. 

- Os valores de carboidratos foram determinados por diferença através da 

subtração das porcentagens de umidade, proteínas, cinzas e lipídios. 

- Para a estimativa do valor energético dos alimentos em 100 g, foram 

empregados os coeficientes de ATWATER (WATT e MERRILL, 1963), ou seja, 

4 Cal/g (17 KJ/g) para proteínas, 4 Cal/g (17 KJ/g) para carboidratos e 9 Cal/g 

(37 KJ/g) para lipídios. 

- Lipídios totais: Determinados pelo método de extração por coluna seca 

(MARMER e MAXWELL,1981), segundo o qual adiciona-se em uma coluna de 

vidro, em camadas, uma mistura de CaHPO4 (Fosfato de cálcio bibásico) e celite 

e a amostra homogeinizada com Na2SO4 anidro e celite. A extração dos lipídios 

foi realizada com a mistura de diclorometano e metanol. Dez mililitros do extrato 

da coluna seca foram transferidos para o becker e evaporados em nitrogênio, e 

em seguida, novamente colocado em estufa a 105 o C por 3 horas seguido de 

resfriamento em dessecador e pesagem em balança analítica. 
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4.2.5. Determinação dos ácidos graxos 

 

A extração e separação dos lipídios foram realizadas de acordo com 

MARMER e MAXWELL (1981). Os ácidos graxos foram determinados por meio da 

saponificação de alíquotas de extrato lipídico, onde 100 mg de lipídios foram 

metilados de acordo com o método de METCALFE et al., (1966), usando trifluoreto 

de boro-metanol como agente esterificante. Durante as etapas de transesterificação e 

armazenamento dos ésteres metílicos, foi adicionado nitrogênio gasoso. Os ésteres 

metílicos foram armazenados em freezer à temperatura de –20 o C. 

  O perfil de ácidos graxos foi realizado em cromatógrafo a gás marca 

“Chrompack” modelo CP9002, equipado com injetor tipo “split/splitless” e coluna 

capilar de sílica fundida “CP-SIL 88” (50 m de comprimento x 0,25mm de diâmetro 

interno). Sendo utilizado como padrão, o Lipid Standard SIGMA® - Fatty acid 

methyl ester mixture # 189-19. Após otimização do método, foram fixados os 

seguintes parâmetros de operação: 

- Temperatura do detector: 300 o C 

- Temperatura do injetor: 270 o C 

- Temperatura da coluna: Inicial 100 o C  programada a 5 o C/min até 240 o C. 

- Gás de arraste: Hidrogênio (H2) – fluxo 1,5 mL/min. 

- Gás “make-up”: Nitrogênio (N2) = 30 mL/min. 

- Técnica de injeção: “split” (com razão de “split” de 1:67) 

 

O volume injetado foi de 2µL e a identificação por comparação do tempo de 

retenção corrigido de ésteres metílicos dos ácidos graxos das amostras e padrões. 
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4.2.6. Colesterol e óxidos de colesterol 

 

Para a obtenção do extrato lipídico utilizou-se o método descrito por 

MARMER e MAXWELL (1981). Para o procedimento de extração do colesterol e 

dos óxidos de colesterol, foi utilizada a técnica proposta por CSALLANY e AYAZ 

(1976) adaptada de FOLCH et al., (1957).  

Foram pipetados 15 mL do extrato lipídico que continham cerca de 1,0 g de 

camarão. Foram adicionados 20 mL da solução de clorofórmio-metanol (2:1), 

seguida da homogeneização em velocidade média por cerca de 1 minuto. O 

homogenato foi transferido para um funil de separação e lavado duas vezes com 50 

mL de água deionizada e agitado novamente por 1 minuto. A água da lavagem foi 

combinada e re-extraída por duas vezes com clorofórmio: metanol (2:1).  A camada 

de clorofórmio foi removida e desidratada, por filtração em sulfato de sódio anidro. 

Depois da filtração, o solvente foi seco roto-evaporador e evaporado sob nitrogênio. 

O resíduo foi dissolvido em 3 ml de fase móvel. 

O concentrado obtido foi injetado em HPLC da marca TSP (THERMO 

SEPARATION PRODUCTS) composto de: 1) Bomba (SpectraSystem e Spectra 

Series Gradient Pumps); 2) Degazeificador (SCM Vacuum Membrane Degasser); 3) 

Detector UV/VIS (SpectraSystem UV/VIS Detectors); 4) Injetor Automático 

(SpectraSystem e Spectra Series Autosamplers); Interface SN4000 (SpectraSystem).  

O método cromatográfico utilizado foi o descrito por CHEN e CHEN (1994) 

e adaptado para o Laboratório de Bromatologia da FSP por VICENTE (2003). 

Utilizou-se uma coluna de CN (fase intermediária) e os solventes hexano-

isopropanol. A fase móvel foi uma mistura de 97:3 de hexano-isopropanol, com 

fluxo de 1 mL/min. Foram injetados 20 µL da amostra. O colesterol e os óxidos de 

colesterol foram monitorados a 206 nm, com exceção do 7-cetocolesterol, cujo 

monitoramento foi a 233 nm.  
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4.2.6.1. Validação do método de quantificação de colesterol e óxidos de 

colesterol 

 Para a validação do método foram realizados os seguintes parâmetros; 

linearidade, recuperação, limite de detecção, limite de quantificação, precisão, 

reprodutibilidade e repetitividade (Tabelas – 3,4 e 5). 

 O coeficiente de correlação da curva de regressão linear foi utilizado como 

parâmetro para se verificar a linearidade. 

 

Tabela 3 – Correlação linear e recuperação do colesterol e dos óxidos de colesterol. 

Padrões Concentração (µg) Coeficiente de correlação Recuperação (%) 

Colesterol 2,5 - 40,00 0,999 98,21 

25-OH 0,125 - 4,0 0,995 99,31 

7-Ceto 0,25 - 8,04 0,997 97,77 

7α-OH 0,0375 - 1,2 0,998 94,09 

7β-OH 0,175 - 10,8 0,983 98,15 

 

Os limites de detecção e de quantificação estão relacionados à metodologia 

empregada, e também às condições do próprio aparelho. A obtenção de índices 

menores, para uma mesma metodologia, indica uma maior sensibilidade do aparelho 

utilizado. 

 

Tabela 4 – Limite de detecção (LD) e limite de quantificação 

(LQ) do colesterol e dos óxidos de colesterol. 

Padrões LD (g) LQ (g) 

Colesterol 4,54 x 10-8 1,51 x 10-7 

25-OH 4,54 x 10-8 1,51 x 10-7 

7-Ceto 5,89 x 10-8 1,99 x 10-7 

7α-OH 3,93 x 10-8 1,31 x 10-7 

7β-OH 1,18 x 10-7 3,94 x 10-7 
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A precisão, reprodutibilidade e repetitividade foram avaliadas pelo cálculo do 

desvio padrão relativo (coeficiente de variação, CV). Todos os coeficientes de 

variação obtidos encontram-se dentro do limite aceitável para as análises de 

micronutrientes, ou seja, um CV de até 10, para estudos de repetibilidade (LEITE, 

1998). 

 

Tabela 5 – Precisão, reprodutibilidade e repetitividade do colesterol e dos óxidos de 

colesterol (n=6), calculado pelo coeficiente de variação (%). 

Parâmetros Colesterol 25-OH 7-Ceto 7α-OH 7β-OH 

Precisão (ug/20uL) 

CV (%) 

1,82+0,08 
0,04 

1,22+0,09 
0,09 

0,54+0,04 
0,08 

0,17+0,02 
0,14 

0,96+0,06 
0,06 

Reprodutibilidade (ug/20uL) 

CV (%) 

1,88+0,03 
0,02 

1,30+0,04 
0,03 

3,35+0,06 
0,02 

1,61+0,03 
0,02 

2,05+0,18 
0,09 

Repetitividade (ug/20uL) 

CV (%) 

1,95+0,10 
0,05 

1,06+0,02 
0,02 

0,15+0,00 
0,01 

0,05+0,01 
0,10 

0,03+0,00 
0,08 

DP=Desvio padrão; CV=Coeficiente de variação 

 

 O cromatograma com os padrões de colesterol e os óxidos de colesterol é 

apresentado abaixo na Figura 5. 
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Figura 5 – Cromatograma dos padrões de colesterol e óxidos de colesterol. 
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5. Análise estatística  

 

Os resultados das diferentes análises foram apresentados como média e 

desvio padrão. Estas avaliações foram realizadas através do programa Microsoft 

Excel, versão 2000.  

Para o estudo da reprodutibilidade das triplicatas utilizou-se o coeficiente de 

correlação intraclasse (FLEISS, 1986).   

Foram realizadas a análise de variância (ANOVA) e as comparações 

múltiplas através do teste de Tukey nas variáveis com distribuição normal. 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado quando as variáveis 

não seguiram uma distribuição normal. 

 Para quantificar a relação linear entre os pares de variáveis numéricas 

utilizou-se a correlação linear de Pearson. 

O nível de significância estabelecido, para todos os testes estatísticos 

aplicados, foi de α = 5%.  

Todos estes procedimentos foram realizados com o “software” Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 10.0 for Windows (SPSS 1999). 
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6. Resultados 

6.1. Perfil das amostras analisadas 

  

Alguns mercados municipais (regiões) apresentaram uma maior oferta do 

camarão, como se pode verificar na (Figura 6), onde se observou que na região oeste 

havia (38 %) dos estabelecimentos visitados e no centro da cidade (32 %) seguidas 

das regiões leste, sul e norte.  

 

Figura 6 – Distribuição geográfica das amostras, segundo regiões da 

cidade. 
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Dentro do recorte geográfico considerado foram observadas as bancas nos 

mercados municipais (Figura 6). Nessas eram comercializados, primeiramente, 

produtos alimentícios refrigerados, principalmente produtos processados cárneos 

(lingüiças, salames, presuntos, etc), lácteos (diversos tipos de queijos) e pescados 

(camarão salgado-seco, sardinha salgada, bacalhau e anchova). 

O camarão salgado-seco encontrado nas bancas era acondicionado e 

armazenado de diversas formas como: 1 – bandejas plásticas cobertas com plástico 

transparente; 2 – bandejas plásticas sem tampas; 3 – pote plástico com tampa; 4 – 

saco plástico transparente e 5 – embalagem plástica lacrada contendo 100 g do 

camarão salgado-seco. 

KRAEMER (2000) observou em seu estudo que o camarão salgado-seco 

comercializado no Rio de Janeiro, nem sempre era armazenado de forma correta. 

Segundo ROGERS e SANDERS (1992) a escassez de transporte e a ausência 

quase total de gelo, dificultam o armazenamento e a comercialização do camarão, 

obrigando o pescador/processador a produzir o camarão salgado-seco, onde a salga é 

o método para fazer chegar ao consumidor mais distante. 

Ainda que seja um processo antigo, a salga é empregada até mesmo nos 

países desenvolvidos, seja por razões econômicas devido ao baixo custo de produção, 

seja para atender ao hábito de consumo (MORAIS et. al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Resultados e Discussão                                                                      45                                                                                            

6.2. Estudo da reprodutibilidade das triplicatas 

 As variáveis ambientais e de composição centesimal das amostras de camarão 

salgado-seco foram realizadas em triplicata.  

Para a análise estatística dessas variáveis foi utilizado o valor médio dos 

resultados, uma vez que os valores mostraram-se reprodutivos quando foram 

avaliados seus respectivos coeficientes de correlação intraclasse (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Coeficientes de correlação intraclasse das variáveis 

analisadas em triplicata. 

Variável Coeficiente Intervalo de Confiança (IC) 

Atividade de água (Aa) 0,92 [0,88-0,95] 

pH 0,98 [0,98-0,99] 

Temperatura 0,98 [0,97-0,99] 

TBARS 0,98 [0,97-0,99] 

Umidade 0,98 [0,97-0,99] 

Lipídios 0,97 [0,95-0,98] 

Proteínas 0,94 [0,91-0,96] 

Cinzas 0,92 [0,88-0,95] 

Carboidratos (CHO) 0,80 [0,70-0,87] 

Valor energético  0,95 [0,92-0,97] 

IC = 95%. 

 

 

6.3. Caracterização das amostras 

As amostras de camarão salgado-seco foram caracterizadas em relação à 

atividade de água (Aa) , pH, temperatura o C, TBARS, umidade, lipídios, proteínas, 

cinzas, valor energético total [Cal], valor energético total [KJ], colesterol, 25-

hidroxicolesterol, 7-cetocolesterol, 7α-hidroxicolesterol, 7β-hidroxicolesterol e 

ácidos graxos. 
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Tabela 7 – Valores médios e desvio padrão de atividade de água (Aa), pH, 

temperatura e TBARS do camarão salgado-seco em relação ao lote e a região de 

coleta (n=50). 

 
Variável Lote Medidas- 

 resumo 
Oeste Centro Sul Leste Norte Média 

 Geral* 

Aa 1 Média 0,74 0,74 0,75 0,74 0,75 0,74a,b 

  DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2 Média 0,75 0,75 0,74 0,74 0,75 0,75b 

  DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3 Média 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,74a,b 

  DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4 Média 0,74 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74a 
  DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Média geral 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
  DP geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pH 1 Média 8,13 7,74 7,89 8,01 8,25 8,00a 

  DP 0,03 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 
 2 Média 8,40 8,41 8,51 8,76 8,69 8,55b 
  DP 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
 3 Média 8,41 8,36 8,87 8,14 8,94 8,54b 

  DP 0,01 0,02 0,03 0,00 0,06 0,02 
 4 Média 8,13 8,20 8,53 8,19 8,31 8,27a,b 

  DP 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 
  Média geral 8,27 8,17 8,45 8,28 8,55 8,34 
  DP geral 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 

Temp o C 1 Média 27,15 27,48 27,50 27,73 27,57 27,48c 

  DP 0,06 0,04 0,10 0,29 0,12 0,12 
 2 Média 22,48 23,62 21,73 23,63 23,90 23,07a 

  DP 0,09 0,15 0,23 0,15 0,36 0,20 
 3 Média 27,13 24,63 28,60 28,92 27,43 27,34c 

  DP 0,13 0,03 0,10 0,19 0,25 0,14 
 4 Média 23,38 25,19 25,93 26,27 26,53 25,46b 

  DP 0,14 0,25 0,21 0,04 0,21 0,17 
  Média geral 25,03 25,23 25,94 26,64 26,36 25,84 
  DP geral 0,11 0,12 0,16 0,17 0,23 0,16 

TBARS 1 Média 0,25 0,24 0,15 0,37 0,96 0,39a 

mgMA/Kg  DP 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
 2 Média 0,36 0,41 0,71 1,25 0,53 0,65a 

  DP 0,02 0,03 0,09 0,06 0,04 0,05 
 3 Média 0,60 0,45 0,31 0,46 0,50 0,46a 
  DP 0,02 0,01 0,04 0,01 0,04 0,03 
 4 Média 0,59 0,49 0,98 0,66 0,56 0,66a 
  DP 0,03 0,03 0,07 0,02 0,02 0,03 
  Média geral 0,45 0,40 0,54 0,69 0,64 0,54 
  DP geral 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 
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Para as medidas de atividade de água (Aa) descritas na Tabela 7, pode-se 

constatar pela análise de variância (ANOVA) que existe diferença estatisticamente 

significativa (p=0,021) entre as amostras analisadas, ressaltando que o lote 2 

apresentou mais Aa em relação ao lote 4 e os outros lotes estavam estatisticamente 

iguais (p>0,05). 

LABUZA (1972) relatou que os limites de atividade de água dos 

denominados alimentos de umidade intermediária, onde está incluído o pescado 

salgado e seco, são 0,60 e 0,85. A atividade de água do pescado salgado é 

aproximadamente 0,76, permitindo, assim, o crescimento de microrganismos 

halófilos, responsáveis, em grande parte, pela deterioração.  

As medidas médias de Aa (0,74-0,75) obtidas nas amostras de camarão 

salgado-seco estão dentro da faixa de normalidade para este produto como descrito 

por LABUZA (1972). As correlações negativas encontradas neste estudo de 

atividade de água e TBARS e atividade de água e total de óxidos de colesterol 

mostram que quanto menor a atividade de água no camarão salgado-seco maior a 

velocidade da oxidação lipídica. Da mesma forma, OGAWA e MAIA (1999) 

explicaram que a velocidade de oxidação tem forte relação com a atividade de água 

(Aa) nos alimentos, ou seja, em carne de peixes, quanto menor a Aa mais rápida é a 

oxidação dos lipídios. 

Em relação aos valores de pH (Tabela 7) ocorreu uma variação de (8,003 +  

0,035) até (8,544 + 0,024), sendo que a média geral das amostras foi de 8,34 + 0,02. 

Notou-se através dos resultados do teste de Kruskal-Wallis que os quatros lotes não 

apresentaram a mesma quantidade de pH (p<0,001).  

Os valores de pH mostraram-se bem maiores em relação aos encontrados por 

LUZIA (2000) que observou valores de 7,34 no verão e 7,29 no inverno em camarão  

sete barbas fresco. MOURA (1999) analisando o pH de camarão rosa fresco 

observou valores de 7,09 a 8,10, e este autor explica que esta variação de pH pode 

estar relacionada, primeiramente à espécie, bem como às condições de 

armazenamento e aos procedimentos aos quais o camarão foi submetido após a sua 

captura. 
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 Observando os dados da temperatura o C das amostras (Tabela 7) verificou-

se uma variação de (23,07 + 0,196) até (27,48 + 0,121), com uma média geral de 

(25,84 + 0,157). 

 As concentrações médias de TBARS (mg MA/Kg) observadas nas amostras 

de camarão salgado-seco variaram entre (0,393 + 0,015) até (0,656 + 0,033), com 

uma média geral de (0,541 + 0,030). Nos resultados da análise de variância 

(ANOVA) os lotes não apresentaram a mesma quantidade de TBARS (p=0,084), 

conforme Tabela 7. 

OGAWA e MAIA (1999) relataram que os valores de acidez e peróxido em 

lipídios de sardinha salgada-seca aumentaram mais rapidamente durante o processo 

de secagem do que na estocagem. A velocidade de oxidação dos lipídios durante a 

estocagem depende de cada espécie. Normalmente, os produtos de peixe de carne 

vermelha oxidam mais rapidamente que os peixes de carne branca. 

 Dependendo das espécies de peixe, durante a salga, verifica-se um aumento 

na quantidade de ácidos graxos livres na carne. No caso do bacalhau salgado a 

maioria dos fosfolipídios é hidrolisado pela fosfolipase. Em sardinha há maior 

acúmulo de ácidos graxos livres quando o conteúdo de sal é menor. Verifica-se ainda 

que em baixa concentração de sal, a oxidação de lipídios é mais rápida (OGAWA et 

al., 1999). 

 No pescado salgado, a oxidação dos lipídios é favorecida tendo em vista que, 

além de conterem muitos ácidos graxos poliinsaturados, a presença do sal (cloreto de 

sódio) acelera esta reação. O processo de oxidação ocorre tanto durante a salga como 

no período de estocagem. Com a decomposição dos lipídios, são formados ácidos 

graxos de cadeia curta, compostos carboxílicos, etc., ocasionando odor desagradável 

e sabor adstringente ao pescado e rancificação do óleo (OGAWA e MAIA, 1999). 

 Neste estudo as concentrações médias de TBARS (mgMA/Kg) observadas 

nas amostras de camarão salgado-seco variaram entre (0,39 até 0,66), com uma 

média geral de (0,54), ou seja, muitas das amostram já se apresentavam oxidadas 

quando foram adquiridas nos mercados municipais. A presença de TBARS, mesmo 

estando em níveis aceitáveis, sob o ponto de vista do consumo, poderia estar 

favorecendo a oxidação do colesterol. No entanto, não foi obtida uma correlação 
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significativa entre TBARS e a quantidade de óxidos de colesterol nas amostras 

analisadas.  

KRAEMER (2000) quando avaliou a concentração de malonaldeído em 

camarão salgado-seco encontrou valores que variaram de 0,00 a 1,24 mgMA/Kg. 

Em relação à oxidação GREENE e CUMUZE (1981) descreveram que 

valores acima de 0,6 mgMA/Kg de amostra já podem ser plenamente detectados na 

análise sensorial, realizada por pessoas treinadas. 
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Tabela 8 – Valores médios e desvio padrão de umidade, lipídios, proteínas e cinzas 

do camarão salgado-seco em relação ao lote e a região de coleta (n=50). 

Variável Lote Medidas- 
 resumo 

Oeste Centro Sul Leste Norte Média 
 Geral* 

Umidade 1 Média 51,51 46,88 48,11 45,57 52,79 48,97a 

g/100 g  DP 0,44 0,42 0,42 0,34 0,43 0,41 
 2 Média 50,50 49,20 51,34 51,21 52,08 50,86a 
  DP 0,28 0,09 0,04 0,01 0,16 0,11 
 3 Média 51,02 52,32 52,44 51,93 53,65 52,27a 
  DP 0,28 0,12 0,27 0,31 0,07 0,21 
 4 Média 50,79 51,71 52,05 52,15 53,54 52,05a 
  DP 0,12 0,08 0,17 0,26 0,06 0,14 
  Média geral 50,96 50,03 50,98 50,21 53,01 51,04 
  DP geral 0,28 0,18 0,23 0,23 0,18 0,22 

Lipídios 1 Média 1,34 1,49 0,91 1,50 0,87 1,22a 
g/100 g  DP 0,11 0,05 0,00 0,00 0,04 0,04 

 2 Média 1,31 1,49 1,05 1,09 0,85 1,16a 
  DP 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 
 3 Média 1,20 1,17 0,98 1,00 0,88 1,05a 
  DP 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,03 
 4 Média 1,14 1,34 0,88 0,98 1,03 1,07a 
  DP 0,03 0,01 0,04 0,00 0,07 0,03 
  Média geral 1,24 1,37 0,95 1,14 0,91 1,12 
  DP geral 0,05 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 

Proteínas 1 Média 19,86 21,89 17,44 23,21 18,60 20,20a 
g/100 g  DP 0,23 0,37 0,30 0,66 0,26 0,36 

 2 Média 21,60 21,95 21,46 22,88 22,19 22,01a,b 

  DP 0,49 0,58 0,80 0,55 0,44 0,57 
 3 Média 23,89 23,20 21,49 24,44 23,56 23,32b,c 

  DP 0,32 0,41 1,21 0,22 0,34 0,50 
 4 Média 25,75 26,38 23,67 24,41 22,92 24,63c 

  DP 0,33 0,47 1,22 0,04 0,65 0,54 
  Média geral 22,77 23,35 21,01 23,74 21,82 22,54 
  DP geral 0,34 0,46 0,88 0,37 0,42 0,49 

Cinzas 1 Média 22,82 23,66 30,71 27,48 24,54 25,84b 

g/100 g  DP 0,27 1,08 1,80 1,87 0,65 1,13 
 2 Média 23,80 22,81 24,29 21,88 22,75 23,11a,b 

  DP 0,61 0,33 0,13 0,34 0,14 0,31 
 3 Média 21,38 20,91 21,68 21,85 20,98 21,36a 

  DP 0,41 0,23 0,74 0,32 0,88 0,52 
 4 Média 22,34 20,46 23,03 22,38 22,52 22,15a 
  DP 0,11 0,14 0,11 0,09 0,26 0,14 
  Média geral 22,58 21,96 24,93 23,40 22,70 23,11 
  DP geral 0,35 0,45 0,70 0,65 0,48 0,53 

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 

 

 

 

 



6. Resultados e Discussão                                                                      51                                                                                            

 Os teores médios de umidade (g/100 g) das amostras de camarão salgado-

seco variaram de (48,97 + 0,41) até (52,27 + 0,21) com uma média geral de (51,04 

+ 0,22). Os resultados do teste de Kruskal-Wallis mostraram que os lotes 

apresentaram a mesma quantidade de umidade (p=0,324). 

 Em relação ao teor lipídico (g/l00 g) das amostras apresentado na (Tabela 8) 

a variação estava entre (1,05 + 0,03) até (1,22 + 0,04), sendo que a média geral 

encontrada foi de (1,12 + 0,03). Nos resultados de análise de variância (ANOVA) 

não existiu diferença estatisticamente significativa entre os lotes (p=0,808). 

 Nos quatros lotes de camarão salgado-seco, quando avaliados os teores de 

proteínas (g/l00 g) das amostras, os valores encontrados ficaram entre (20,20 + 

0,36) e (24,63 + 0,54) e apresentaram uma média de (22,54 + 0,49). Em relação os 

lotes não houve diferença significativa (p=0,668). 

 Para a análise de resíduo mineral fixo (cinzas g/100 g) das amostras a 

variação estava entre (21,36 + 0,52) e (25,84 + 1,13). Observou-se que os 4 lotes 

não apresentaram a mesma quantidade de cinzas (p<0,001). 

Na secagem e no armazenamento do pescado salgado, dois tipos de reações 

relevantes ocorrem, implicando em perdas do valor nutricional. No primeiro, a 

elevada temperatura durante a secagem ocasiona a destruição parcial dos nutrientes. 

No segundo, a interação de compostos produzidos durante a secagem e 

armazenamento como, por exemplo, o escurecimento não-enzimático e a interação 

de peróxidos com as proteínas e vitaminas durante a oxidação de lipídios torna estes 

nutrientes menos disponíveis biologicamente (LABUZA, 1973). 

O teor médio dos lipídios encontrados nas amostras de camarão salgado-seco 

foi de 1,12 g/100 g, ou seja, apresentou-se dentro da normalidade para camarões. Em 

relação ao teor protéico a variação foi de 20,20 até 24,63 g/100 g. 

Os níveis percentuais da composição centesimal em camarões marinhos 

foram pesquisados por ZAITSEV et al.,(1969) que relataram valores entre 71,5 e 

79,6 de umidade para carne bruta desses crustáceos.  

MOURA et al., (2002a) caracterizando amostras comerciais de camarão-rosa 

encontraram níveis de umidade diferentes nos lotes que variaram de 75,6 a 81,5 

g/100 g, enquanto que o teor lipídico médio foi de 1,13 g/100 g. 
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LUZIA (2000) analisando camarão sete barbas encontrou teores de umidade 

que variaram de 77,9 a 81,4 % no verão, enquanto que no inverno essa variação foi 

de 79,06 a 82,15 %. Já o teor médio de lipídios do camarão no verão foi de 0,94 % e 

no inverno de 1,17%. 

KRAEMER (2000) determinou a umidade de amostras de camarão salgado-

seco comercializados no Rio de Janeiro e encontraram teores que variaram de 40,4 a 

55,5 %. Já as concentrações de resíduo mineral fixo nas amostras analisadas, 

variaram de 18,1 a 33 %, sendo que o teor médio foi de 25,9 %. 

Neste estudo nas amostras de camarão salgado-seco obteve-se um teor médio 

de umidade (g/100 g) de 51,04 e de 23,11 para cinzas (g/l00 g). Em relação à 

umidade podemos constatar que os teores encontrados estavam acima daquele 

permitido pelo R.I.I.S.P.O.A. (BRASIL, 1997) (35%), sugerindo assim, que ou as 

amostras não foram devidamente secas ou sua estocagem não foi realizada de modo 

apropriado, concordando com o estudo de KRAEMER (2000). Já em relação ao 

resíduo mineral fixo este estava dentro da normalidade estabelecida pelo 

R.I.I.S.P.O.A. (não mais que 25 %). 

 

 



6. Resultados e Discussão                                                                      53                                                                                        

 

Tabela 9 – Valores médios de carboidratos por diferença (CHO), valor 

energético total (VET [Cal]) e valor energético total (VET [KJ]) do camarão 

salgado-seco em relação ao lote e a região de coleta (n=50). 

 

Variável Lote Medidas- 
 resumo 

Oeste Centro Sul Leste Norte Média 
 Geral* 

Carboidratos 1 Média 4,48 6,08 3,92 2,24 3,20 3,98c 

  DP 0,44 0,51 1,75 1,57 0,39 0,93 
 2 Média 2,80 4,56 1,86 2,95 2,14 2,86b,c 
  DP 0,20 0,46 0,86 0,56 0,51 0,52 
 3 Média 2,51 2,40 3,41 0,79 0,94 2,01b 

  DP 0,47 0,45 0,56 0,02 0,54 0,41 
 4 Média 0,30 0,38 0,48 0,30 0,29 0,35a 

  DP 0,30 0,46 0,84 0,36 0,33 0,46 
  Média geral 2,52 3,35 2,42 1,57 1,64 2,30 
  DP geral 0,35 0,47 1,00 0,63 0,44 0,58 

VET [Cal] 1 Média 109,37 125,30 93,59 115,30 95,05 107,72a 
  DP 0,90 3,81 4,53 8,15 1,10 3,70 
 2 Média 109,32 119,42 102,75 113,10 104,94 109,91a 
  DP 1,25 1,19 0,36 1,36 1,01 1,03 
 3 Média 116,41 112,96 108,42 109,96 105,86 110,72a 
  DP 1,90 0,97 3,93 0,07 3,62 2,10 
 4 Média 114,41 119,07 104,50 107,62 102,13 109,55a 
  DP 0,67 0,61 1,61 0,36 2,12 1,07 
  Média geral 112,38 119,19 102,32 111,50 102,00 109,47 
  DP geral 1,18 1,65 2,60 2,48 1,96 1,98 

VET [KJ] 1 Média 458,69 524,58 392,72 485,91 399,66 452,31a 
  DP 3,28 15,70 17,45 33,14 4,40 14,79 
 2 Média 460,16 501,12 433,50 476,37 442,81 462,79a 
  DP 5,23 4,65 0,81 5,78 4,08 4,11 
 3 Média 490,75 476,21 456,15 465,30 447,89 467,26a 
  DP 7,84 3,71 16,81 0,24 14,82 8,68 
 4 Média 484,52 504,00 442,56 455,88 432,46 463,88a 
  DP 3,03 2,33 7,49 1,76 8,97 4,72 
  Média geral 473,53 501,48 431,23 470,87 430,70 461,56 
  DP geral 4,85 6,60 10,64 10,23 8,07 8,08 

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 
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 A análise de carboidratos foi realizada por diferença. As amostras de camarão 

salgado-seco do lote 1 apresentaram valores maiores em relação aos outros lotes. A 

variação encontrada entre os lotes foi de (0,35 + 0,46) e (3,98 + 0,93) (p<0,01). 

Em relação ao valor energético (Cal) das amostras a variação foi de (107,72 + 

3,70) e (110,72 + 2,10) e em (KJ) o valor médio foi de (461,56 + 8,08). Foram 

realizadas análises estatísticas não-paramétricas (teste Kruskal-Wallis) e 

demonstraram que não existiu diferença estatisticamente significativa entre o valor 

energético e os lotes analisados (p=0,176). 

 LUZIA (2000) estudando a composição centesimal do camarão sete barbas 

encontrou valores de carboidratos que variaram de 0,00 a 0,09 e para o valor 

energético (Cal) encontrou teores de 78,05 a 102,36. E este mesmo autor relata que 

níveis de carboidratos baixos ou inexistentes são esperados, pois o pescado, em sua 

maioria, apresenta um teor muito baixo de carboidratos em sua carne. Este teor é 

geralmente inferior a 1%, e que a quantidade encontrada de carboidratos, grande 

parte é constituída de glicogênio, e a carne de pescado possui menos glicogênio que a 

carne bovina, suína e as aves. Da mesma, forma OGAWA & MAIA (1999) 

descrevem que o conteúdo de carboidratos em peixes é de 0,3 a 1 %, mas certos 

pescados estocam parte de sua reserva energética como glicogênio, o qual contribui 

para o aumento do teor de carboidratos e ao sabor adocicado dos pescados. Como a 

variação de carboidratos encontrada neste estudo foi significativa, talvez esta reserva 

de glicogênio possa explicar algumas das diferenças encontradas, além disso, como 

ocorreram variações nos teores de umidade e proteínas, alterando assim o teor final 

de carboidratos, já que esta análise foi realizada pela diferença da composição 

centesimal do camarão.  
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6.4. Colesterol e óxidos de colesterol (OsC) 

 

Tabela 10 – Concentração do colesterol e dos óxidos de colesterol 

(OsC) (25-OH, 7-Ceto, 7α-OH e 7β-OH) do camarão salgado-seco 

no lote 1. 

Amostras Colesterol 

mg/100 g 

25-OH 

µµµµg/g 

7-Ceto 

µµµµg/g 

7αααα-OH 

µµµµg/g 

7ββββ-OH 

µµµµg/g 

Total OsC 

µµµµg/g 

1 198,27 22,88 26,35 6,55 - 55,78 

2 168,24 7,39 7,44 - - 14,83 

3 247,69 - - 5,61 - 5,61 

4 149,70 - 18,40 - - 18,40 

5 110,51 12,49 24,94 - - 37,43 

6 232,56 - 21,47 - - 21,47 

7 192,41 - 32,68 6,52 35,54 74,74 

8 106,99 - - - - - 

9 83,47 - - - 45,54 45,54 

10 73,96 - - - 47,61 47,61 

11 167,28 - - - 52,58 52,58 

12 120,91 - 14,48 5,18 - 19,66 

13 76,24 8,82 13,94 4,36 - 27,12 

Média 148,33 3,97 12,28 2,17 13,94 32,37 

DP 58,44 7,11 11,84 2,91 22,06 21,90 

(-) Valores abaixo do limite de quantificação 
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Tabela 11 – Concentração do colesterol e dos óxidos de colesterol 

(OsC) (25-OH, 7-Ceto, 7α-OH e 7β-OH) do camarão salgado-seco 

no lote 2. 

Amostras Colesterol 

mg/100 g 

25-OH 

µµµµg/g 

7-Ceto 

µµµµg/g 

7αααα-OH 

µµµµg/g 

7ββββ-OH 

µµµµg/g 

Total OsC 

µµµµg/g 

14 152,21 - - 5,02 34,63 39,65 

15 147,41 - - 3,64 41,62 45,26 

16 175,04 - 8,50 4,88 - 13,38 

17 130,92 - 8,12 3,85 - 11,97 

18 218,30 - - 12,12 - 12,12 

19 141,98 - - 3,31 34,94 38,25 

20 145,62 - - 3,07 40,27 43,34 

21 73,88 - - 4,92 41,27 46,19 

22 146,76 - - 4,08 39,13 43,21 

23 123,92 - 10,92 3,23 42,16 56,31 

24 106,68 - - 5,72 41,56 47,28 

Média 142,07 - 2,50 4,89 28,69 36,09 

DP 36,63 - 4,34 2,55 18,60 15,85 

(-) Valores abaixo do limite de quantificação 
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Tabela 12 – Concentração do colesterol e dos óxidos de colesterol 

(OsC) (25-OH, 7-Ceto, 7α-OH e 7β-OH) do camarão salgado-seco 

no lote 3. 

Amostras Colesterol 

mg/100 g 

25-OH 

µµµµg/g 

7-Ceto 

µµµµg/g 

7αααα-OH 

µµµµg/g 

7ββββ-OH 

µµµµg/g 

Total OsC 

µµµµg/g 

25 209,64 - - - 44,57 44,57 

26 169,06 - - 6,48 64,29 70,77 

27 130,93 - - - - - 

28 136,98 - - - - - 

29 106,40 - - - - - 

30 125,11 9,04 15,20 - - 24,24 

31 235,04 - - - - - 

32 176,11 - - - - - 

33 147,17 - - - - - 

34 160,88 - - - - - 

35 165,13 - - - - - 

36 164,67 - - - - - 

37 155,61 - - - - - 

Média 160,21 0,70 1,17 0,50 8,37 10,74 

DP 34,22 2,51 4,22 1,80 20,83 22,52 

(-) Valores abaixo do limite de quantificação 
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Tabela 13 – Concentração do colesterol e dos óxidos de colesterol 

(OsC) (25-OH, 7-Ceto, 7α-OH e 7β-OH) do camarão salgado-seco 

no lote 4. 

Amostras Colesterol 

mg/100 g 

25-OH 

µµµµg/g 

7-Ceto 

µµµµg/g 

7αααα-OH 

µµµµg/g 

7ββββ-OH 

µµµµg/g 

Total OsC 

µµµµg/g 

38 230,57 - - 2,64 50,11 52,75 

39 199,60 - 8,83 1,77 66,70 77,30 

40 166,42 - - - 60,81 60,81 

41 206,20 2,37 - 1,52 72,56 76,45 

42 198,08 - 13,59 - 52,28 65,87 

43 176,84 - - 1,57 71,64 73,21 

44 192,29 - - 9,75 - 9,75 

45 187,95 - - 4,52 - 4,52 

46 187,34 - - - - - 

47 206,11 11,48 8,62 5,02 38,85 63,97 

48 181,40 15,08 - 1,72 41,55 58,35 

49 176,98 12,14 - 1,71 50,30 64,15 

50 176,63 8,01 - 1,48 51,14 60,63 

Média 191,26 3,78 2,39 2,44 42,76 51,37 

DP 17,01 5,71 4,68 2,68 26,45 27,54 

(-) Valores abaixo do limite de quantificação 
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 Como estão descritos nas tabelas (10 a 13) os teores médios de colesterol 

(mg/100 g) nas amostras de camarão salgado-seco pesquisadas foram: lote 1 (148,33 

+ 58,44); lote 2 (142,07 + 36,63); lote 3 (160,21 + 34,22) e lote 4 (191,26 + 17,01). 

Foi observada diferença estatisticamente significante nos teores de colesterol em 

relação aos lotes (p=0,013). Quando a comparação foi realizada lote a lote pelo teste 

de Tukey observou-se os seguintes parâmetros: O lote 1 apresentou menor teor de 

colesterol em relação ao lote 4 (p=0,019); o lote 2 também se mostrou menor em 

relação ao lote 4 (p=0,027). Já o lote 3 e lote 4 não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa nos teores de colesterol (p=0,282). 

 As concentrações médias de 25-OH (µg/g) observadas nas amostras de 

camarão salgado-seco foram: lote 1 (3,97 + 7,11), lote 2 (0,00), lote 3 (0,70 + 2,51) e 

lote 4 (3,78 + 5,71). No teste de Kruskal-Wallis os resultados mostraram que existe 

uma tendência entre os lotes de não apresentarem a mesma quantidade deste óxido 

(p=0,060), conforme Tabelas (10 a 13). 

 Analisando as concentrações de um modo geral de 7-Ceto (µg/g) das 

amostras: lote 1 (12,28 + 11,81), lote 2 (2,50 + 4,34), lote 3 (1,17 + 4,22) e lote 4 

(2,39 + 4,68) constatou-se que existe diferença estatisticamente significativa entre 7-

Ceto e os lotes pesquisados (p=0,001) e quando apresentamos as diferenças pelo teste 

de Tukey o lote 1 tem maior quantidade de 7-Ceto que o lote 2; lote 3 e lote 4 

(p=0,009), (p=0,001), (p=0,005), respectivamente. Já o lote 2 mostrou-se igual ao 

lote 3 (p=0,968) e o lote 3 também se mostrou igual ao lote 4 (p>0,999). 

Os valores médios encontrados de 7α-OH (µg/g) foram: lote 1 (2,17 + 2,91), 

lote 2 (4,89 + 2,55), lote 3 (0,50 + 1,80) e lote 4 (2,44 + 2,68). De acordo com a 

análise de variância (ANOVA) dos dados deste óxido ocorreram diferenças 

estatisticamente significativas entre 7α-OH e os lotes analisados (p=0,001) e o teste 

de Tukey mostrou que o lote 2 apresentou maior quantidade de 7α-OH que o lote 3 

(p=0,001). 

Já para o 7β-OH (µg/g) os teores foram: lote 1 (13,94 + 22,06), lote 2 (28,69 

+ 18,60), lote 3 (8,37 + 20,83) e lote 4 (42,76 + 26,45). Os resultados da análise de 

variância (ANOVA) mostraram que existe diferença estatisticamente significativa 

entre 7β-OH e lotes analisados (p=0,006) e pelo teste de Tukey constatou-se que o 

lote 4 apresentou maior quantidade deste óxido em relação ao lote 2 (p=0,004). 
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Tabela 14 – Concentrações médias do colesterol e dos óxidos de colesterol (25-

OH, 7-Ceto, 7α-OH e 7β-OH) do camarão salgado-seco em relação ao lote e a 

região de coleta (n=50). 

 
Componentes Lote Regiões 

  Oeste Centro Sul Leste Norte Média* DP 
Colesterol 1 174,88 153,86 120,62 120,91 76,24 129,30a 37,56 
(mg/100 g) 2 167,92 127,06 152,21 123,92 106,68 135,56a 24,32 

 3 157,97 161,65 165,13 160,14 160,88 161,15a,b 2,61 
 4 200,17 186,11 206,11 179,19 176,63 189,64b 12,97 
 Média 175,23 157,17 161,02 146,04 130,11 153,91  
 DP 18,02 24,32 35,40 28,39 46,77 27,52  

25-OH 1 8,55 - - - 8,82 3,47 4,76 
(µµµµg/g) 2 - - - - - - - 

 3 1,81 - - - - 0,36 0,81 
 4 0,47 - 11,48 13,61 8,01 6,71 6,24 
 Média 2,71 - 2,87 3,40 4,21 2,64  
 DP 3,97 - 5,74 6,81 4,87 3,13  

7-Ceto 1 15,43 13,54 - 14,48 13,94 11,48b 6,45 
(µµµµg/g) 2 4,16 - - 10,92 - 3,02a 4,77 

 3 3,04 - - - - 0,61a 1,36 
 4 4,48 - 8,62 - - 2,62a 3,88 
 Média 6,78 3,38 2,16 6,35 3,49 4,43  
 DP 5,80 6,77 4,31 7,47 6,97 4,81  

7αααα-OH 1 2,43 1,63 - 5,18 4,36 2,72a 2,09 
(µµµµg/g) 2 6,12 3,85 5,02 3,23 5,72 4,79b 1,23 

 3 - 1,62 - - - 0,32a 0,72 
 4 1,19 3,96 5,02 1,72 1,48 2,67a 1,71 
 Média 2,44 2,76 2,51 2,53 2,89 2,63  
 DP 2,65 1,32 2,90 2,20 2,61 1,82  

7ββββ-OH 1 - 20,27 50,10 - - 14,07a 21,97 
(µµµµg/g) 2 10,41 38,90 34,63 42,16 41,56 33,53a 13,26 

 3 - 27,22 - - - 5,44a 12,17 
 4 60,49 17,91 38,85 45,93 51,14 42,86a 16,03 
 Média 17,72 26,07 30,89 22,02 23,17 23,98  
 DP 28,93 9,42 21,60 25,47 27,04 17,22  

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 
(-) Valores abaixo do limite de quantificação 
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Tabela 15 – Resumo da concentração média do total de óxidos de colesterol (OsC) 

(µµµµg/g) do camarão salgado-seco em relação aos lotes e regiões de coleta.  

Lote    Oeste    Centro Sul   Leste  Norte  Média DP 

1 26,41 35,44 50,10 19,66 27,12 31,74 11,69 

2 20,68 42,75 39,65 56,31 47,28 41,33 13,14 

3 4,85 28,84 0,00 0,00 0,00 6,74 12,53 

4 66,64 21,87 63,97 61,25 60,63 54,87 18,60 

Média 29,64a 32,22a 38,43a 34,31a 33,76a 33,67  

DP 26,29 8,94 27,49 29,45 26,39 20,31  

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 

 

O total de óxidos das amostras de camarão salgado-seco (µg/g) está descrito 

na Tabela acima onde o lote 1 (31,74 + 11,69), lote 2 (41,33 + 13,14), lote 3 (6,74 + 

12,53) e lote 4 (54,87 + 18,60). Das 50 amostras pesquisadas, nos diferentes lotes, 

não se encontrou algum tipo de óxido em apenas 12 (24%) das amostras. Pela análise 

de variância (ANOVA) verificou-se que não existe diferença estatisticamente 

significativa entre o total de (OsC) e os lotes estudados (p=0,493), em relação às 

regiões de coleta. 

 

6.4.1. Colesterol 

 

O colesterol é um importante composto biológico que é amplamente 

encontrado em vários tipos de alimentos. 

CONNOR e LING (1982) descreveram crustáceos como boas fontes de 

ácidos graxos poliinsaturados n3 e também com baixo teor de ácidos graxos 

saturados, porém com alto teor de colesterol. No entanto BUSH (1986) comenta que 

diferentes tipos de crustáceos possuem diferentes tipos de esteróis. 

Neste estudo os teores médios de colesterol (mg/100 g) nas amostras de 

camarão salgado-seco pesquisadas foram: lote 1 (148,33 + 58,44); lote 2 (142,07 + 

36,63); lote 3 (160,21 + 34,22) e lote 4 (191,26 + 17,01). Esta variação do total de 

colesterol nas amostras provavelmente está associada a diversos fatores, entre eles 
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estão: espécie, alimentação disponível, idade, sexo, temperatura da água, localização 

geográfica, estação do ano, etc (BOTTA, 1986; ARMSTRONG, 1991).  

KRZYNOWEK e PANUNZIO (1989) quando estudaram diferentes espécies 

de camarões: (Pandalus borealis, Pandalus borealis (Canadá), Penaeus setiferous 

(Georgia), Penaeus setiferous (Carolina do Norte), Penaeus setiferous (Texas), P. 

durarum notialis, P. vannamei, P. aztecus aztecus (Louisiana), P. aztecus aztecus 

(Texas), P. durarum durarum e P. aztecus subtilis) detectaram valores de colesterol 

variando de 152 + 15 mg/100 g na parte comestível das espécies, quando a espécie 

estudada foi o Penaeus aztecus, espécie de camarão marinho que ocorre no Brasil, 

encontraram valores de 161 + 5 mg/100 g de colesterol. 

Também LUZIA et al. (2003) avaliaram a concentração de colesterol em 

camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e verificaram no inverno teores entre 

163,08 e 174,26 mg/100 g e no verão entre 159,33 e 171,60 mg/100 g. 

BRAGAGNOLO (1997) encontrou valores um pouco mais baixos (134 mg/100g) 

para a mesma espécie. 

Já MOURA et al., (2002a) quando analisaram a concentração livre do 

colesterol em amostras comerciais de camarão-rosa encontraram teores que variaram 

de 92 a 136 mg/100 g, com valor médio de 118 mg/100 g. 

Observando os teores de colesterol obtidos neste estudo vê-se que estão em 

conformidade com outros estudos realizados com camarão (KRZYNOWEK e 

PANUNZIO,1989; LUZIA et al., 2003; BRAGAGNOLO, 1997; MOURA et al., 

2002a) sendo que as variações existentes provavelmente são em virtude aos aspectos 

de desenvolvimento, cultivo, espécie e metodologia analítica empregada. 
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6.4.2. Óxidos de colesterol 

 

O processamento e as condições de estocagem podem ser o fator primário 

para a formação de óxidos de colesterol em peixes secos, desde que estas amostras 

tenham sido expostas a condições abusivas, isto é, na presença de ar, umidade 

relativa não controlada, exposição à luz fluorescente e a um longo tempo de 

estocagem (CHEN e YEN, 1994). Assim, CHEN e YEN (1994) encontraram uma 

variação de 4,82 a 65,7 ppm óxidos de colesterol em peixes secos. Sendo que para a 

espécie Spratelloides gracilis, proveniente do Japão o total da concentração de 

óxidos foi de 56 ppm. O 7α-hidroxicolesterol foi o óxido predominante nesta 

amostra. 

Como descrito anteriormente, o camarão salgado-seco avaliado neste estudo, 

em seu processamento passa por várias etapas, sendo: imersão em salmoura, 

drenagem, secagem com direta incidência da luz do sol, adição de sal e cozimento; 

ou seja, ocorrem condições de processamento abusivas que levam à oxidação 

lipídica. 

Nas amostras adquiridas nos mercados municipais de São Paulo, os quatros 

lotes de camarão salgado-seco foram quantificados para alguns produtos da oxidação 

do colesterol. Em relação ao total de OsC encontrados nestas amostras podemos 

constatar que o lote 4 foi o que apresentou um maior número de óxidos de colesterol 

(54,87 µg/g), seguido do lote 2 (41,33 µg/g), lote 1 (31,74 µg/g) e o lote 3 que 

apresentou um valor menor em relação aos outros lotes (6,74 µg/g). 

Quando avaliamos cada óxido individualmente o 25-OH foi o óxido 

predominante no lote 4 (6,74 µg/g), seguido do lote 1 (3,47 µg/g), lote 3 (0,36 µg/g), 

sendo que o lote 2 não apresentou este óxido. 

Em relação ao 7-Ceto ocorreu uma grande variação deste óxido entre os lotes, 

pois, o lote 1 apresentou uma média de (11,48 µg/g), lote 4 (2,62 µg/g), lote 2 (3,02) 

e o lote 3 (0,61 µg/g). 

Analisando as médias do 7α-OH, o lote 2 foi o predominante com (4,79 

µg/g), já os lotes 1 e 4 (2,72 µg/g; 2,67 µg/g, respectivamente) apresentaram 

similaridade nos resultados e o lote 3 com (0,32 µg/g). 
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O óxido de maior quantidade identificado neste trabalho foi o 7β-OH. O lote 

4 obteve uma média de (42,86 µg/g), seguido do lote 2 (33,53 µg/g), lote 1 (14,07 

µg/g) e lote 3 (5,44 µg/g). Em outros trabalhos com pescado (OHSHIMA et al., 

1993, OHSHIMA et al., 1996) também encontraram o 7β-OH como o óxido de 

maior predominância em suas amostras. 

OSADA et al., (1993) demonstraram em seu estudo que os peixes crus 

analisados não continham óxidos de colesterol, porém, quando foram submetidos a 

processamento, os teores de produtos da oxidação do colesterol em sardinhas e lulas 

apresentaram grandes quantias de óxidos (287 e 146 ppm). E sugeriram que os 

alimentos processados devam ser melhores investigados quanto à formação de 

óxidos de colesterol durante o processamento. Esses mesmos autores estudaram a 

estabilidade do colesterol durante o aquecimento a 100, 120, 150 e 200 o C por 24 

horas. Os resultados mostraram que aproximadamente (60% do colesterol) foi 

destruído quando aquecido a 150 o C, após 24 horas, enquanto que a destruição 

completa ocorreu a 200 o C por 6 horas e todos os óxidos de colesterol formados 

também foram totalmente degradados. O interessante foi constatar que oxidação do 

colesterol estava formada a 100 o C por 24 horas, e foram formados seis tipos de 

óxidos (7α-OH, 7β-OH, 5,6α-EP, 7-Ceto e colestanotriol) durante o aquecimento. 

 Já CHIEN et al., (1998) estudaram a oxidação do colesterol em aquecimento 

a 150 o C por 30 minutos, e observaram que a concentração de óxidos de colesterol 

foi diminuindo com a redução do tempo de aquecimento. 

Analisando amostras comerciais de pescados marinhos OHSHIMA et al., 

(1993) também encontraram uma quantia alta de produtos de oxidação de colesterol 

(9,6-138 ppm). Sendo que 7β-OH e 7-Ceto foram os óxidos de colesterol 

predominantes e com quantidades que variaram de 2-55 ppm e 2-60 ppm, 

respectivamente. Quando esses mesmos autores analisaram anchovas (Engraulis 

japonicus) salgada-seca encontraram um total de 116,6 a 138 µg/g em base seca, mas 

analisando a mesma espécie cozida-seca ocorreu uma grande variação no total de 

óxidos (9,6 a 20,8 µg/g em base seca). Já para o bacalhau do norte salgado-seco 

(Eleginus gracilis) o total de óxidos de colesterol foi de (14,3 a 27,3 µg/g em base 

seca) e para o bacalhau do pacífico também salgado-seco (Gadus macrocephalus) a 

variação no total de óxidos foi de 9,6 a 20,8 µg/g em base seca. Neste mesmo estudo 
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os autores avaliaram o total de óxidos de colesterol em uma espécie de camarão 

cozido-seco (Sergestes lucens) que continha um total de lipídios de 6,2 % e 

apresentou um total de óxidos de colesterol de 8,3 µg/g em base seca, sendo: 7β-OH 

(3,7 µg/g), 7-Ceto (4,0 µg/g), 25-OH (0,6 µg/g) e alguns traços de 5,6α-epóxido, 

5,6β-epóxido e colestanotriol. 

Em outro estudo OHSHIMA et al., (1996) estudaram a formação de óxidos 

de colesterol no processamento de anchovas cozidas e grelhadas. Os óxidos 

encontrados nas anchovas cozidas e grelhadas foram: 7β-OH (64,4 µg/g), 5,6α-

epóxido (22,3 µg/g), 5,6β-epóxido (61,9 µg/g), 7-Ceto (49,6 µg/g), 25-OH (11,8 

µg/g) e colestanotriol (17,9 µg/g) todos em µg/g em base seca. Os níveis de óxidos 

de colesterol aumentaram durante o processo de grelhar por 6 minutos a 220 o C. 

PARK e ADDIS (1986b) relataram que a formação dos óxidos provenientes 

da oxidação do C-7 (7-Cetocolesterol, 7α- e 7β-hidróxidos, 7α- e 7β- 

hidroperóxidos) são produzidos em alimentos submetidos a aquecimento. 

KAO e HWANG (1997) analisaram óxidos de colesterol em lulas 

desidratadas e encontraram (7α- OH, 7β-OH, 5,6α-epóxido, 5,6β-epóxido, 7-Ceto, 

20-OH, 25-OH e colestanotriol). Quando a lula foi assada a 200 o C por 10 min, o 

nível de colesterol diminuiu de 7300 a 6020 ppm, enquanto os óxidos de colesterol 

aumentaram de 12,07 a 43,46 ppm, valores menores do que os encontrados por 

OSADA et al., (1993). Assim, a perda do colesterol estava a uma magnitude muito 

maior do que a formação dos óxidos de colesterol, revelando que a maioria do 

colesterol foi degradado a outros compostos. O nível de colesterol total em peixe 

fresco não excede ao encontrado em leite ou ovos, mas o total de óxidos de colesterol 

formados em peixes processados é maior do que os encontrados em leite ou ovos. O 

teor alto de ácidos graxos insaturados em pescados pode ser a principal causa deste 

fenômeno (KAO e HWANG, 1997). 

O estudo de LI et al., (1996) revelou que uma mistura de colesterol e óleo de 

peixe gerou mais produtos de oxidação de colesterol do que a mistura de colesterol e 

óleo de linhaça, óleo de girassol ou óleo de palma.  A mistura com óleo de peixe 

apresentou uma quantidade três vezes maior de óxidos de colesterol comparado com 

os óleos vegetais depois de um período de armazenamento de 35 dias. Este resultado 

era esperado, já que o óleo de peixe continha mais ácidos graxos insaturados do que 
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os óleos vegetais. Os óleos vegetais também contêm níveis altos de ácidos graxos 

insaturados (> 66 %) e também deveriam proporcionar uma grande oxidação. Porém, 

a quantia de óxidos de colesterol formada nos óleos vegetais foi menor do que a 

formada no óleo de peixe, isto provavelmente, ocorreu porque o óleo de peixe 

contém uma quantia alta de ácidos graxos de cadeia longa como o eicosapentaenóico 

(EPA) e o docosahexaenóico (DHA) que devem facilitar a taxa de oxidação do 

colesterol. Além disso, a presença de antioxidantes nos óleos vegetais como o 

tocoferol, pode retardar a oxidação do colesterol (NAWAR, 1996) 

O sal também é um inibidor efetivo dos óxidos de colesterol. Em estudo 

realizado com manteiga (SANDER et al., 1989) demonstraram que o sal 

proporcionou um efeito inibidor na formação de óxidos de colesterol quando se 

comparou com manteigas sem a adição de sal. Este fenômeno pode ser atribuído à 

redução de atividade de água das amostras com sal, e conseqüentemente a taxa de 

reação da oxidação do colesterol foi minimizada.  

Em um estudo de revisão TAI et al., (2000) concluíram que o aquecimento 

foi o fator mais comum para a oxidação do colesterol, seguido de outros fatores 

como: desidratação, irradiação, pH e condições de estocagem. SHOZEN et al., 

(1995) relataram que ao grelhar peixe com alto conteúdo de lipídios, aumentava 

significativamente a concentração de óxidos de colesterol. 

 MOURA et al., (2002a) avaliaram a ocorrência de 7-cetocolesterol livre em 

amostras comercias de camarão-rosa e encontraram concentrações que variaram 

entre 0,185 e 0,366 µg/g, com valor médio de 0,230 µg/g. E concluíram que o 

processamento do camarão-rosa, levou à redução das concentrações de colesterol e 

de 7-Ceto, sendo que esta  diminuição bem maior na fritura do que no cozimento e 

mais pronunciada para o 7-Ceto do que para o colesterol (MOURA e TENUTA-

FILHO, 2002b). 

ECHARTE et al., (2001) avaliaram a formação de OsC em diferentes 

preparações de salmão e encontraram as seguintes quantidades: Colestanotriol 

(salmão frito com óleo de oliva – 1,05 µg/g de lipídios; frito com óleo de soja – 1,76 

µg/g de lipídios e grelhado – 1,33 µg/g de lipídios). Para o 7-Ceto (salmão cru – 0,74 

µg/g de lipídios; frito em óleo de oliva – 1,93 µg/g de lipídios; frito em óleo de soja – 

0,85 µg/g de lipídios e grelhado – 3,35 µg/g de lipídios). Em relação ao 7β-OH 
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(salmão frito em óleo de soja – 0,74 µg/g de lipídios e grelhado – 2,7 µg/g lipídios). 

Neste estudo não foram encontrados (7α- OH, 5,6α-epóxido e 25-OH). De um modo 

geral o total de óxidos verificado nas preparações de salmão foram: cru (0,74 µg/g de 

lipídios); frito em óleo de oliva (2,98 µg/g de lipídios); frito em óleo de soja (3,35 

µg/g de lipídios) e grelhado (7,38 µg/g de lipídios). Os autores concluíram que os 

processos culinários utilizados para a preparação do salmão levou à formação de 

OsC e que a preparação grelhada apresentou um maior número de OsC em relação 

aos outros tipos de preparações. 

O conteúdo de óxidos de colesterol no processamento de atum enlatado foi 

avaliado por ZUNIN et al., (2001) que quantificaram um total de 0,3 a 3 µg/g. Os 

autores relataram que esta quantia poderia ser maior, porque quando ocorre o 

processamento do atum, felizmente, ocorre uma redução significativa do teor de 

gordura aparente do pescado, antes dele ser enlatado, reduzindo assim o total de 

lipídios no atum processado. E concluem que é possível reduzir a quantidade de 

óxidos de colesterol no processamento do atum enlatado, desde que, sejam utilizadas 

boas condições de processamento e também que sejam selecionados os melhores 

cortes de atum. 

A oxidação do colesterol em camarão salgado-seco encontrada neste estudo, 

provavelmente foi ocasionada pelas condições de processamento e agravada pela má 

conservação do produto nos estabelecimentos comerciais. Para um melhor 

esclarecimento desta oxidação em camarão salgado-seco torna-se necessário em 

futuros estudos avaliar a oxidação do colesterol desde a captura do camarão e 

também, em todas as etapas de processamento do produto. Além disso, deverão ser 

estabelecidos critérios para embalagem, tempo de estocagem e condições de 

armazenamento no estabelecimento comercial, visando minimizar a formação de 

óxidos de colesterol neste produto. 
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6.5. Perfil de ácidos graxos 

 
Tabela 16 – Composição média de ácidos graxos (% de área) 

do camarão salgado-seco em relação ao lote. 

Ácidos Graxos Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Média* DP 

4:0 - - - - 0,00 0,00 
6:0 0,62 0,81 - - 0,36 0,42 
8:0 - - - - 0,00 0,00 
10:0 - - - - 0,00 0,00 
11:0 - - - - 0,00 0,00 
12:0 - - - - 0,00 0,00 
13:0 - - - - 0,00 0,00 
14:0 0,73 0,50 0,12 - 0,34 0,34 
14:1 0,16 0,30 0,12 0,21 0,20 0,08 
15:0 0,86 1,32 1,30 2,06 1,39 0,50 
15:1 19,80 16,36 16,16 10,68 15,75 3,77 
16:0 4,14 4,30 3,94 2,48 3,72 0,84 
16:1 2,45 1,54 0,62 1,04 1,41 0,79 
17:0 0,13 0,67 0,29 2,17 0,82 0,93 
17:1 2,51 4,26 4,50 4,43 3,93 0,95 
18:0 9,11 8,51 8,98 11,19 9,45 1,19 
18:1n9t 1,18 2,06 2,54 4,46 2,56 1,39 
18:1n9c 7,80 2,90 1,19 1,26 3,29 3,11 
18:2n6t 0,70 4,12 2,78 2,02 2,41 1,43 
18:2n6c 1,42 0,67 0,20 - 0,57 0,63 
18:3n6 0,25 0,68 0,28 0,67 0,47 0,24 
18:3n3 0,18 - 0,05 0,06 0,07 0,08 
20:0 0,06 - - 0,04 0,03 0,03 
20:1n9 0,23 0,26 0,48 0,12 0,27 0,15 
20:2 0,24 0,03 0,04 - 0,08 0,11 
20:3n3 1,18 3,58 4,11 8,15 4,26 2,89 
20:3n6 - - - - 0,00 0,00 
20:4n6 2,75 - - - 0,69 1,38 
20:5n3 15,01 9,92 1,93 0,53 6,85 6,84 
21:0 0,05 0,11 - 0,10 0,07 0,05 
22:0 0,60 0,08 - - 0,17 0,29 
22:1n9 1,60 -  6,81 2,10 3,23 
22:2 - - - - 0,00 0,00 
22:6n3 14,35 15,75 12,42 11,32 13,46 1,97 
23:0 2,47 11,28 9,77 10,55 8,52 4,08 
24:0 8,77 0,18 0,91 0,76 2,66 4,09 
24:1n9 0,65 9,82 27,26 18,85 14,15 11,47 

Saturado 
Insaturado 
Monoiinsaturado 
Poliinsaturado 
Relação P/S 
∑ AG n3 
∑ AG n6 
∑ n3 / n6 
EPA+DHA 

 
27,55a 

72,45a 
36,38a 
36,08b 

1,50b 
29,74b 
5,12a 

9,92a 
29,36c 

 
27,75a 

72,25a 
37,50a 
34,75b 
1,33a,b 

27,44a,b 

5,47a 

16,44a 

24,65b,c 

 
25,29a 
74,71a 
53,17b 

21,54a 

0,86a 

17,44a,b 
3,46a 
8,81a 

13,99a,b 

 
29,36a 
70,64a 
47,88b 
22,77a 
0,82a 

17,79a 

2,69a 
11,82a 
11,85a 

 
27,49 
72,51 
43,73 
28,79 
1,13 

23,10 
4,19 

11,75 
19,96 

    
1,67 
1,67 
8,15 
7,69 
0,34 
6,41 
1,33 
3,37 
8,40 

* Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05). 
 (-) Não detectado 
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Quando se analisou o perfil de ácidos graxos do camarão salgado-seco 

(Tabela 16) foram encontrados 29 ácidos graxos. Os principais ácidos graxos 

encontrados foram: ácido cis-10-pentadecenóico (15:1 10c) (15,75%), ácido 

nervônico (24:1 n9) (14,15%), ácido docosahexaenóico (22:6 n3) (13,46%), ácido 

esteárico (18:0) (9,45%), ácido tricosanóico (23:0) (8,52%) e ácido 

eicosapentaenóico (20:5 n3) (6,85%). Os valores médios dos ácidos graxos das 

amostras foram: saturados (27,49%), monoiinsaturados (43,73%), poliinsaturados 

(28,79), n3 (23,10%), n6 (4,19%) e EPA + DHA (19,96%). 

As análises estatísticas realizadas com os valores percentuais de ácidos 

graxos saturados demonstraram que não existiu diferença estatisticamente 

significativa entre os lotes (p=0,639). Quando se aplicou o teste de Kruskal-Wallis 

nos resultados de ácidos graxos insaturados, também não ocorreu diferença 

significativa (p=0,593). 

Já para os ácidos graxos monoiinsaturados avaliados pela análise de variância 

(ANOVA) foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) em 

relação aos lotes e pelo teste de Tukey pode-se verificar que o lote 3 apresentou 

maiores valores que os lotes 1 e 2 (p<0,001) e o lote 4 também apresentou maiores 

médias em relação aos lotes 1 e 2 (p<0,001) (p<0,025), respectivamente. 

Quando avaliamos os resultados dos ácidos graxos poliinsaturados pela 

análise de variância (ANOVA) encontramos diferenças estatisticamente 

significativas entre os lotes (p<0,001) e pelo teste de Tukey as diferenças observadas 

foram: o lote 1 apresentou maior quantidade de ácidos graxos poliinsaturados do que 

os lotes 3 e 4 (p<0,001 e p=0,001), respectivamente. Já o lote 2 apresentou maiores 

valores do que os lotes 3 e 4 (p=0,002 e p=0,007), respectivamente. 

Com relação aos ácidos graxos (n3) de acordo com a (ANOVA) existiu 

diferença estatisticamente significativa (p=0,026). O mesmo não ocorreu com os 

ácidos graxos (n6) que não apresentaram diferença entre os lotes (p=0,169), mas 

analisando a relação (n3/n6) dos lotes, esta também não apresentou diferença 

estatística (p=0,449). Quando a análise avaliou EPA + DHA demonstrou que existe 

diferença significativa entre os lotes (p<0,001). 

 

 



6. Resultados e Discussão                                                                      70                                                                                          

Assim, como na oxidação de colesteróis, as reações oxidativas de ácidos 

graxos, também dão origem a uma série de conseqüências adversas. A oxidação do 

colesterol em camarão é favorecida pela presença de ácidos graxos insaturados, 

facilmente oxidáveis, e uma estocagem comercial de vários meses. 

Os ácidos graxos poliinsaturados são propensos à oxidação, resultando na 

formação de produtos como alcanos, aldeídos, álcoois e hidroperóxidos, além de, 

epóxidos, cetonas e ácidos (DORMANDY, 1994).  

 OGAWA e MAIA (1999) relatam que a maioria dos ácidos graxos existentes 

no pescado é composta de ácidos graxos com 14 a 22 átomos de carbono, podendo 

ser saturados ou insaturados. Sua composição varia de acordo com a espécie do 

animal, hábito alimentar, estação do ano, temperatura da água, dieta, habitat e estágio 

de maturação. 

CONNOR e LING (1982) descreveram os crustáceos como boas fontes de 

ácidos graxos poliinsaturados n3 e também com baixo teor de ácidos graxos 

saturados, porém com alto teor de colesterol. Por essas razões, crustáceos têm sido 

restringidos para pacientes com dietas hipolipidêmicas. No entanto BUSH (1986) 

comenta que diferentes tipos de crustáceos possuem diferentes tipos de esteróis. 

Os ácidos graxos insaturados mais comuns no pescado são principalmente 

18:1n9, 18:2n6, 18:3n3 e 20:4n6. Sendo os principais o ácido eicosapentaenóico 

(EPA – 20:5n3) e o docosahexaenóico (DHA – 22:6n3). 

Especificamente, os lipídios de pescado contêm ácidos graxos poliinsaturados 

de cadeia longa da família n3. Esta tendência é mais clara em pescado marinho do 

que de água doce (OGAWA e MAIA, 1999). 

 CHANMUGAM et al., (1983) compararam o perfil de ácidos graxos de duas 

espécies de camarão (Macrobrachium rosenbergii e Penaeus aztecus). O 

Macrobrachium rosenbergii apresentou um total de PUFA = 28,3 %; n6 = 20,4 % e 

n3 = 7,9 % e a espécie (Penaeus aztecus) um total de PUFA = 41,8 %; n6 = 13,0 % e 

n3 = 28,8 %. 

Caracterizando o perfil de ácidos graxos de amostras comercias de camarão-

rosa (MOURA et al., 2002a) revelaram a presença de 33% de ácidos graxos 

saturados, 20 % monoiinsaturados e 41 % de poliinsaturados. Em relação ao EPA e 
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DHA esses autores encontraram no camarão submetido ao cozimento, concentrações 

desses ácidos graxos aumentadas, ou seja, de 17,79 % para 21,1%. 

Analisando o perfil de ácidos graxos do camarão sete barbas no inverno e no 

verão (LUZIA et al., 2003) observaram que os principais ácidos graxos encontrados 

no verão foram o palmítico (35,8 %), seguido do oléico (19,5 %), o esteárico (16,2 

%) e o DHA (8,23 %). Quando as análises foram realizadas no inverno, as posições 

não se inverteram entre os ácidos graxos majoritários, senso assim, o palmítico 

apresentou um teor de (34,2 %) seguido do oléico com (24,5 %), o esteárico (14,7%) 

e o DHA (4,83). 

Entretanto, neste estudo os principais ácidos graxos encontrados foram: ácido 

cis-10-pentadecenóico (15:1 10c) (15,75%), ácido nervônico (24:1 n9) (14,15%), 

ácido docosahexaenóico (22:6 n3) (13,46%), ácido esteárico (18:0) (9,45%), ácido 

tricosanóico (23:0) (8,52%) e ácido eicosapentaenóico (20:5 n3) (6,85%). Os valores 

médios dos ácidos graxos das amostras foram: saturados (27,49%), monoiinsaturados 

(43,73%), poliinsaturados (28,79), n3 (23,10%), n6 (4,19%) e EPA + DHA 

(19,96%). A razão n3/n6 foi bastante elevada no camarão salgado-seco (11,75), pois 

em outros estudos (LUZIA, 2000) encontrou uma razão de 5,31 no verão e 4,13 no 

inverno em camarão sete-barbas e BRAGAGNOLO (1997) encontrou 3,7 também 

para camarão sete-barbas. 
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6.6. Correlações lineares entre as variáveis 

 

Na (Tabela 17) apresentamos as correlações lineares encontradas neste 

estudo. 

 

Tabela 17 – Correlações lineares entre as variáveis estudadas 

Variáveis Estimativa do Coeficiente de 

Correlação 

Nível descritivo 

(p) 

Aa X Umidade 0,386 0,006 

Aa X TBARS -0,361 0,010 

Aa X Total OsC -0,303 0,032 

pH X Umidade 0,537 < 0,001 

pH X Total OsC -0,281 0,048 

Lipídios X 7-Ceto 0,544 < 0,001 

Colesterol X Lote 0,389 0,005 

(p<0,05) - Atividade de água (Aa), pH, TBARS, 7-cetocolesterol (7-Ceto), Total de 

óxidos de colesterol (Total OsC). 

  

Foram avaliadas algumas correlações lineares entre as variáveis estudadas. 

Entre a umidade e atividade de água encontrou-se uma correlação linear pouco 

significativa (0,386) (Figura 7). Quando verificou a correlação de atividade de água e 

TBARS encontrou-se uma correlação linear negativa (-0,361), ou seja, quanto maior 

o valor de TBARS menor a atividade de água no camarão salgado-seco (Figura 8). 

Também ocorreu uma correlação linear negativa (-0,303) entre atividade de água e 

total de óxidos de colesterol onde, quanto maior a quantidade de OsC no camarão 

salgado-seco menor a atividade de água (Figura 9). 
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Figura 7 – Gráfico de dispersão das variáveis (umidade e atividade 

de água) das amostras de camarão salgado-seco. 
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Figura 8 – Gráfico de dispersão das variáveis (atividade de água 

e TBARS) das amostras de camarão salgado-seco. 
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Figura 9 – Gráfico de dispersão das variáveis (total de óxidos de colesterol 

e atividade de água) das amostras de camarão salgado-seco. 

 

Na figura 10, podemos observar uma correlação linear pouco significativa 

(0,537) entre pH e umidade das amostras. Já a correlação entre pH e total de óxidos 

de colesterol do camarão salgado-seco foi negativa (-0,281) (Figura 11). 
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Figura 10 – Gráfico de dispersão das variáveis (umidade e 

pH) das amostras de camarão salgado-seco. 
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Figura 11 – Gráfico de dispersão das variáveis (pH e total de 

OsC) das amostras de camarão salgado-seco. 

  

Na Figura 12 observamos uma correlação linear pouco significativa entre 

lipídios e 7-Ceto (0,544) nas amostras de camarão salgado-seco, o mesmo ocorreu 

entre o colesterol e os lotes analisados (0,389) (Figura 13). 
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Figura 12 – Gráfico de dispersão das variáveis (7-Ceto e 

lipídios) das amostras de camarão salgado-seco. 
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Figura 13 – Gráfico de dispersão das variáveis (lote e colesterol) 

das amostras de camarão salgado-seco. 
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7. Conclusões 

 

aPode-se verificar que o teor de umidade em todas as amostras de camarão salgado-

seco avaliadas estava acima daquele permitido pelo R.I.I.S.P.O.A. Já o resíduo 

mineral fixo encontrava-se dentro da normalidade estabelecida pelo R.I.I.S.P.O.A. 

para este produto; 

 

aOs principais ácidos graxos encontrados nas amostras de camarão salgado-seco 

foram: ácido cis-10-pentadecenóico (15:1 10c) (15,75%), ácido nervônico (24:1 n9) 

(14,15%), ácido docosahexaenóico (22:6 n3) (13,46%), ácido esteárico (18:0) 

(9,45%), ácido tricosanóico (23:0) (8,52%) e ácido eicosapentaenóico (20:5 n3) 

(6,85%). 

 

aForam constatados a presença de produtos da oxidação do colesterol em 76 % das 

amostras analisadas e o óxido predominante nas amostras foi o 7β-OH e a quantidade 

de OsC encontrada nas amostras de camarão salgado-seco analisadas variou 

consideravelmente de 4,52 a 77,30 µg/g. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 – Lista dos mercados municipais da cidade de  São Paulo 

 

Supervisão de Mercados Municipais - Semab-OP.4  
 
Av. São João, 473, 19° andar 
Centro - 01035-000  
Telefone: 3333-7077 r. 278; 3333-7988  

CENTRO 

Mercado Municipal Paulistano (Central)  
 
R. da Cantareira, 306 
Pq. D. Pedro II  
Telefone: 228-0673  
Horário: 2ª a sábado, das 5:00 às 18:00 h. Domingo, das 7:00 às 13:00 h  

Mercado Municipal Kinjo Yamato (Cantareirinha)  
 
R. da Cantareira, 377 
Pq. D. Pedro II  
Telefone: 228-0339  
Horário: 2ª a sábado, das 3h às 13h ( horário permanente) e das 13h às 
18h (horário facultativo) e domingo das 8h às 13h (horário facultativo)  

LESTE 

Mercado Municipal Dr. Américo Sugai (São Miguel Paulista)  
 
Av. Mal. Tito, 567 
S. Miguel Paulista  
Telefone: 6297-0549  
Horário: 2ª feira a sábado, das 8:00 às 19:00 h  

Mercado Municipal Antonio Meneghini (Vila Formosa)  
 
Pça. das Canárias, s/nº 
Vila Formosa  
Telefone: 6674-0531  
Horário: 3ª feira a sábado, das 8:00 às 19:00 h. Domingo, das 8:00 às 
12:00 h  

Mercado Municipal Antonio Gomes (Sapopemba)  
 
Av. Sapopemba, 7911 
Sapopemba  
Telefone: 6702-8899  
Horário: 3ª feira a sábado das 8:00 às 19:00 h. Domingo, das 8:00 às 
13:00 h  

Mercado Municipal Leonor Quadros (Guaianases)  
Pça. Pres. Getúlio Vargas, s/nº 
Guaianases  
Telefone: 6557-8213  
Horário: 3ª feira a sábado, das 8:30 às 19:30 h. Domingo, das 8:30 às 
14:00 h  

Mercado Municipal Sen. Antonio Emydio de Barros (Penha)  
Av. Gabriela Mistral, 160 
Penha  
Telefone: 6641-3390  
Horário: 3ª feira a sábado, das 8:00 às 19:00 h. Domingo, das 8:00 às 
13:00 h  



9 – Anexos                                                                                              93                                                                

NORTE 

Mercado Municipal de Pirituba  
 
R. Almirante Isaias de Noronha, 163 
Pirituba  
Telefone: 3975-5300  
Horário: 2ª feira a sábado, das 8:00 às 20:00 h. Domingo, das 8:00 às 
14:00 h  

Mercado Municipal Waldemar Costa Filho (Tucuruvi)  
 
Av. Nova Cantareira, 1.686 
Tucuruvi  
Telefone: 6203-8850  
Horário: 3ª feira a sábado, das 8:00 às 19:00 h. Domingo, das 8:00 às 
13:00 h  

Mercado Municipal Elóa do Valle Quadros (Vila Maria)  
 
R. Dr.Gastão Madeira 150 
Vila Maria  
Telefone: 6954-5540  
Visite o site  
Horário: 4ª feira a domingo, das 7:00 às 14:00 h  

OESTE 

Mercado Municipal Rinaldo Rivetti (Lapa)  
 
R. Herbart, 47 
Lapa  
Telefone: 3832-1834  
Horário: 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 19:00 h. Sábado, das 8:00 às 18:00 h  

Mercado Municipal Eng. João Pedro de Carvalho Neto (Pinheiros)  
 
R. Pedro Cristi, 89 
Pinheiros  
Telefone: 3032-3551  
Horário: 2ª feira a sábado, das 8:00 às 18:00 h  

SUL 

Mercado Municipal de Santo Amaro  
 
R. Pe. José de Anchieta, 953 
Santo Amaro  
Telefone: 5687-2707  
Horário: 2ª feira a sábado, das 8:00 às 19:00 h. Domingo, das 8:00 às 
13:00 h  

Mercado Municipal João Gomes de Moraes Neto (Ipiranga)  
 
R. Silva Bueno, 2.109 
Ipiranga  
Telefone: 273-1480  
Horário: 2ª feira a sábado, das 8:00 às 20:00 h. Domingo, das 8:00 às 
13:00 h  

 


