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RESUMO
Estabilidade oxidativa e avaliação sensorial de emulsão com extratos de ervas
antioxidantes
A oxidação de produtos de base lipídica é um dos problemas enfrentados pela
indústria alimentícia, resultando na formação de compostos indesejáveis que alteram as
características sensoriais de alimentos lipídicos e reduzem sua qualidade nutricional. A
incorporação de antioxidantes prolonga a vida útil dos produtos que contém lipídios em sua
composição, retardando o processo de oxidação. Os antioxidantes utilizados pela indústria
alimentícia são principalmente sintéticos, tais como o BHA, BHT, PG, e TBHQ. Entretanto,
devido aos estudos sobre a possível toxicidade dos mesmos, o uso de antioxidantes naturais
presentes em ervas e especiarias representa uma alternativa promissora. Visando encontrar
alternativas aos antioxidantes sintéticos, neste trabalho foram utilizados extratos etanólicos de
orégano (Origanum vulgare L.), alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e tomilho (Thymus
vulgaris L.), que apresentam compostos fenólicos e atividade antioxidante em sistemas in
vitro, em emulsões lipídicas. O objetivo foi avaliar a capacidade antioxidante dos extratos e
suas misturas binárias e ternárias em um sistema modelo (emulsão alimentícia) e o impacto da
adição de extratos de ervas sobre o perfil sensorial dos produtos testados. Através do
acompanhamento do valor de índice de peróxido, observou-se que a adição de extrato de
alecrim, bem como suas misturas com extrato de tomilho, em doses de até 200 mg.kg-1
apresentaram proteção frente à oxidação das emulsões em condições aceleradas, com efeito
semelhante à adição do antioxidante BHA. Em relação à analise sensorial descritiva, dos 13
atributos avaliados, dois apresentam diferença estatística entre amostras com antioxidantes
naturais comparados ao antioxidante sintético, que são a aparência consiste e o sabor de ervas.
Para teste de aceitação, emulsões adicionadas de misturas de extratos de tomilho e alecrim
não deferiam de amostras adicionadas de BHA, indicando que não há alterações sensoriais
perceptíveis nas doses utilizadas. Estes resultados demostraram a promissora utilização de
extratos de ervas em substituição ao uso de antioxidantes sintéticos.
Palavras-chave: Alecrim; Orégano; Tomilho; Oxidação lipídica; Antioxidantes naturais;
Análise sensorial
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ABSTRACT
Oxidative stability and sensory analysis of food emulsion with antioxidant herbal
extracts
The oxidation of lipid-based products is one of the problems faced by the food
industry, due to production of undesirable compounds that affect organoleptic characteristics
of food lipid and their nutritional quality. Antioxidants added to food lipids avoid the
oxidation process and prolong product the shelf life. The antioxidants used by the food
industry are mainly synthetic such as BHA, BHT, PG, and TBHQ. However, due to the
possible toxicological effects for human consumption, natural antioxidants present in herbs
and spices represents a promising alternative. In this work ethanolic extracts obtained from
dried oregano (Origanum vulgare L.), rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and thyme
(Thymus vulgaris L.), presenting high polyphenol content and in vitro antioxidant activity,
were applied to a lipid model systems. This project aimed to evaluate the antioxidant capacity
of binary and ternary mixtures of these extracts and the impact on sensory profile of tested
products. Rosemary extracts and its mixtures with thym extracts added to emulsions subject in
concentrations up to 200 mg.kg-1 presented a effective protection under accelerated
conditions, similar to the BHA effect. Regarding sensory description, according to
Quantitative Descriptive Analysis (QDA) resulted only two from 13 evaluated attributes of
emulsion added of herbal extracts showed significant difference when compared to BHA.
However, there was no significant difference among emulsions added of natural and synthetic
antioxidants when consumer test was applied. Results showed that rosmary and thym extracts
presents a high potential to replace BHA in food emulsions.
Keywords: Rosemary; Oregano; Thyme; Lipid oxidation; Natural antioxidants; Sensory
analysis
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1 INTRODUÇÃO GERAL
Umas das principais preocupações em Tecnologia de Alimentos é a oxidação lipídica
que ocorre nos alimentos, responsável pela formação de odores e sabores desagradáveis nos
produtos que contém lipídios em sua composição, com consequente diminuição da segurança
e qualidade nutricional causados pela formação de compostos potencialmente tóxicos. A
prevenção é economicamente importante e fundamental para a proteção da saúde humana. O
início da oxidação lipídica decorre da interação do oxigênio molecular com um iniciador, que
pode ser luz, calor, radiação ionizante e íons metálicos, os quais ativaram o oxigênio,
transformando-o em uma espécie reativa, que reagirá com o ácido graxo insaturado,
ocasionando uma serie de reações que levaram à formação dos compostos indesejáveis. Para
aumentar a vida útil de produtos de base lipídica, retardando ou inibindo o processo de
oxidação, são utilizados compostos químicos conhecidos como antioxidantes (BARRIUSO,
ASTIASARÁN; ANSORENA, 2013; CHEN; MCCLEMENTS; DECKER, 2011; SHAHIDI;
ZHONG, 2010).
Os antioxidantes apresentam-se como uma alternativa para prevenir a deterioração
oxidativa dos alimentos. Os antioxidantes mais utilizados pela indústria são os sintéticos,
como o butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), terc-butil-hidroxi-quinona
(TBHQ) e galato de propila (PG), de uso questionável devido a possível toxidez. Assim,
pesquisas encontram-se voltadas para a busca de compostos naturais que exerçam a mesma
função antioxidante (PAREDES-LÓPEZ et al., 2010; SHAHIDI; ZHONG, 2010).
Diversas ervas e especiarias culinárias já foram relatadas na literatura por
apresentarem atividade antioxidante, devido ao seu alto teor de compostos fenólicos,
sugerindo, inclusive, potencial benéfico à saúde humana (CHAN et al., 2016; MARIUTTI;
BRAGAGNOLO, 2007; YANG et al., 2016).
Além disso, a crescente preocupação do consumidor com a saúde tem levado ao
aumento do interesse por produtos naturais, fundamentando as pesquisas de alternativas aos
antioxidantes (produtos sintéticos).
Considerando essa nova demanda da população por produtos naturais e o potencial do
uso de ervas e especiarias, o estudo destes produtos se faz necessário de forma a encontrar as
melhores condições de aplicação em alimentos lipídicos. Neste trabalho a possibilidade de
substituição de antioxidante sintético por extratos de ervas ricos em antioxidantes foi
estudado.
O capítulo 1 foi composto desta introdução geral e dos objetivos gerais deste trabalho.
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O capítulo 2 consiste em uma revisão bibliográfica sobre a oxidação lipídica e os
meios de retardar este processo através da aplicação de antioxidantes naturais em substituição
aos antioxidantes sintéticos utilizados pela indústria.
No capítulo 3 estão apresentados a atividade antioxidante in vitro de extratos de
alecrim, orégano e tomilho e a capacidade antioxidante destes extratos e suas misturas
binárias em emulsões óleo em água. Com a aplicação de delineamento experimental e análise
de superfícies de resposta foram definidas as doses combinações com maior desempenho para
aplicação em emulsões.
O capítulo 4 apresenta uma avaliação do impacto da adição dos extratos de ervas sobre
o perfil sensorial dos produtos de base lipídica (emulsões), utilizando a Análise Descritiva
Quantitativa (ADQ) e o Teste de Aceitação com escala hedônica.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a estabilidade oxidativa, a partir de análises
físicos-químicas, produtos de base lipídica, adicionados de antioxidantes naturais e suas
misturas, extraídos de ervas aromáticas (alecrim, orégano e tomilho). Posteriormente às
análises físico-quimicas, foram avaliados o perfil sensorial (Análise Descritiva Quantitativa) e
a aceitação (Teste hedônico) das emulsões com os melhores antioxidantes.
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2 OXIDAÇÃO LIPÍDICA: ANTIOXIDANTES NATURAIS PARA A CONSERVAÇÃO
DE PRODUTOS DE BASE LIPÍDICA
Resumo
A oxidação lipídica é responsável por produzir compostos indesejáveis que alteram a
qualidade sensorial e nutricional dos alimentos, tornando necessário o uso de antioxidantes
para retardar este processo. Devido à tendência mundial por alimentos naturais e a crescente
preocupação dos consumidores em relação a saúde, estudos tem sido voltado para o uso de
antioxidantes naturais em substituição aos artificiais utilizados hoje pela indústria alimentícia.
Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o uso dos antioxidantes naturais
presentes em ervas e especiarias.
Palavras-chave: Oxidação lipídica; Antioxidantes naturais; Antioxidantes sintéticos; Ervas;
Compostos fenólicos
Abstract
The lipid oxidation produces undesirable compounds that affect the sensory and
nutritional quality of food, making it necessary the use of antioxidants to slow down this
process. Due to the global trend for natural foods and the growing concern of consumers
regarding health, studies have been focused on the use of natural antioxidants in place of
artificial used today by the food industry. This chapter presents a review on natural
antioxidants in herbs and spices and their use in food industry.
Keywords: Lipid oxidation; Natural antioxidants; Synthetic antioxidants; Herbs; Phenolic
compounds
2.1 Emulsões alimentícias e oxidação lipídica
Um dos produtos susceptíveis à oxidação lipídica são as emulsões. Uma emulsão
consiste em dois líquidos imiscíveis, normalmente água e óleo, em que pequenas gotas (fase
dispersa) são dispersas em uma fase contínua, estabilizadas pela presença de agentes
emulsificantes localizados na interface óleo/água (FRANGE; GARCIA, 2009).
As emulsões simples podem ser classificadas em dois tipos: água em óleo (A/O), em
que gotículas de água estão dispersas na fase contínua oleosa; e óleo em água (O/A), na qual
gotículas de óleo estão dispersas na fase contínua aquosa. Alguns exemplos de emulsões O/A
são maionese, leite, sopas e molhos. Exemplos de emulsão A/O são margarina e manteiga
(MERRYWEATHER et al., 2005; ROBINS; WATSON; WILDE, 2002).
Um dos problemas relacionados à vida útil de emulsões alimentícias é a oxidação
lipídica. A oxidação ocasiona alterações de sabores e odores, tornando os alimentos
impróprios para o consumo, além de levar a alterações nutricionais pela degradação de
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vitaminas e ácidos graxos essenciais, e formação de compostos tóxicos (RAMALHO;
JORGE, 2006). Nos óleos e gorduras comestíveis, a oxidação lipídica representa a principal
causa de deterioração (HRAS et al., 2000). Ocorre principalmente durante o processamento e
armazenagem e resulta em alterações dos principais parâmetros de qualidade, como a cor, e
na produção de compostos voláteis responsáveis pela formação de sabores e odores
desagradáveis (off flavors). Afeta também o valor nutritivo, pela inativação de vitaminas (A,
D, E, K e C) e modificação na estrutura de ácidos graxos essenciais, clorofilas, carotenos,
aminoácidos, proteínas e enzimas (HRAS; HADOLIN; BAUMAN, 2000; NOGALAKALUCKA et al., 2005; TSAI et al., 2005).
A oxidação lipídica consiste na reação de oxigênio molecular com ácidos graxos
insaturados. Seu desenvolvimento ocorre a partir da formação de radicais livres, resultantes da
abstração de um átomo de hidrogênio de um ácido graxo insaturado. Os radicais livres reagem
com o oxigênio, levando à formação de hidroperóxidos, que por sua vez se decompõem em
compostos responsáveis pelo sabor e odor de ranço. A maioria destes compostos,
denominados produtos secundários de oxidação, produzem efeitos biológicos e alterações
sensoriais indesejáveis, tornando fundamental seu controle (BARRIUSO; ASTIASARÁN;
ANSORENA, 2013; SHAHIDI; JANITHA; WANASUNDARA, 1992).
Os lipídios são susceptíveis ao processo de oxidação na presença de iniciadores
catalíticos, tais como luz, calor, enzimas, metais, metaloproteínas e microrganismos, dando
origem ao desenvolvimento de características sensoriais desagradáveis, perda de aminoácidos
essenciais, vitaminas e outros compostos bioativos (SKAICH, 2005).
O processo de oxidação lipídica ocorre através de uma reação em cadeia, dividida em
três fases: iniciação, propagação e terminação (BERTON-CARABIN; ROPERS; GENOT,
2014, REGINATO-D’ARCE, 2006), conforme esquema apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Esquema geral da auto-oxidação lipídica
Legenda: LH= ácido graxo insaturado, L*= radical livre, LOO*= radical peróxido
Fonte: Adaptado de Berton-Carabin, Ropers e Genot (2014)
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Inicialmente são formados os produtos primários de oxidação, radicais peróxidos e
hidroperóxidos. Na iniciação, com a presença de catalisadores (luz, metal, entre outros), os
ácidos graxos insaturados (LH) perdem um átomo de hidrogênio, formando um radical livre
(L*) (BERTON-CARABIN; ROPERS; GENOT, 2014; SHAHIDI; ZHONG, 2010). Na
propagação, os radicais livres formados na fase anterior (L*), reagem rapidamente com os
oxigênios tripletes, gerando radicais peróxidos (LOO*). Estes radicais peróxidos são
instáveis, retirando átomos de hidrogênios de outros ácidos graxos insaturados, formando
hidroperóxidos e outros radicais livres, levando a uma reação em cadeia (BERTONCARABIN; ROPERS; GENOT, 2014; SHAHIDI; ZHONG, 2010).
Na fase final, terminação, os radicais formados na etapa anterior reagem em conjunto,
formando produtos estáveis (compostos secundários) como aldeídos, álcoois, cetonas,
hidrocarbonetos, os quais são voláteis e responsáveis pelas características sensoriais
desagradáveis (SHAHIDI; ZHONG, 2010; BERTON-CARABIN; ROPERS; GENOT, 2014).
A oxidação lipídica limita a vida útil dos alimentos, pois possui um efeito indesejado
sobre as qualidades tecnológicas, sensoriais e nutricionais, provocando perdas econômicas
para a indústria alimentícia. Além disto, estudos demonstram que os produtos gerados a partir
da oxidação lipídica podem danificar as células do organismo humano, contribuindo para o
desenvolvimento de doenças como câncer, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.
Uma das estratégias utilizadas pela indústria de alimentos para reverter a oxidação é a
aplicação de antioxidantes (BERTON-CARABIN; ROPERS; GENOT, 2014; SOARES et al.,
2012).

2.2 Antioxidantes

Antioxidantes são substâncias capazes de inibir ou retardar a oxidação lipídica
(ZHENG; WANG, 2001). Com relação aos alimentos, podemos definir os antioxidantes como
uma substância que, em pequenas quantidades, é capaz de prevenir ou retardar a deterioração
oxidativa de materiais facilmente oxidáveis (BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 2004).
O efeito dos antioxidantes em retardar a oxidação lipídica tem sido relatado desde
séculos passados. Os primeiros relatos sobre o uso de antioxidantes em alimentos foram sobre
suas fontes naturais. Em 1843, Deschamps estudando pomadas feitas a partir de banha fresca
de porco, observou que ao adicionar goma benzoin (contém vanilina) ou populin (contém
partes polares), o produto não se tornou rançoso, diferente do que ocorreu com banha de
porco sem adição destes componentes.
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Nos alimentos lipídicos, os antioxidantes retardam o início da oxidação ou reduzem a
velocidade em que ela acontece. O seu papel não é aumentar ou melhorar a qualidade dos
alimentos, mas mantê-la e prolongar a sua vida útil (REISCHE; LILLARD; EITENMILLER,
2008).
Os antioxidantes podem ser divididos de acordo com seu mecanismo de ação em
primários e secundários (LUZIA; JORGE, 2009). Os antioxidantes primários são aqueles
capazes de interromper a cadeia de radicais, por meio da doação de um hidrogênio ao radical
livre, tornando-o inativo. O átomo de hidrogênio ativo do antioxidante é sequestrado pelos
radicais livres com mais facilidade que o hidrogênio das moléculas de ácido graxo. O radical
proveniente do antioxidante é estabilizado por ressonância, possuindo baixa reatividade.
Assim, os radicais livres tornam-se inativos e o antioxidante estável, interrompendo a reação
em cadeia. Como exemplo de antioxidantes primários, podemos citar o BHA, BHT, TBHQ e
PG

(ANDREO;

JORGE,

2006;

LUZIA;

JORGE,

2009;

REISCHE;

LILLARD;

EITENMILLER, 2008).
Já os antioxidantes secundários não agem diretamente sobre os radicais livres, mas são
capazes de reduzir o processo de oxidação por diferentes mecanismos, que incluem
complexação com metais, sequestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos para
formar espécie não radical, absorção da radiação ultravioleta ou desativação de oxigênio
singlete. Como exemplo de antioxidantes secundários, podem ser citados o ácido ascórbico,
ácido cítrico, fosfatos e sais de ácido etileno diaminotetracético (EDTA) (ANDREO, JORGE,
2006; LUZIA; JORGE, 2009; RAMALHO; JORGE 2006; REISCHE; LILLARD,
EITENMILLER, 2008; ZHENG; WANG, 2001).
Entre os antioxidantes que atuam na eliminação de radicais livres, estão os
antioxidantes sintéticos, como o butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), e
terc-butil-hidroxi-quinona (TBHQ), os quais normalmente exibem elevada atividade
antioxidante, sendo muito utilizados pela indústria alimentícia. Entretanto, a utilização de
antioxidantes sintéticos está sendo limitada por preocupações dos consumidores sobre o seu
impacto negativo à saúde (CHEN; MCCLEMENTS; DECKER, 2011; SHAHIDI; ZHONG,
2010).
2.2.1 Antioxidantes sintéticos

Os antioxidantes mais utilizados pela indústria alimentícia são os antioxidantes
sintéticos como o BHA, BHT, TBHQ e PG (Figura 2) (SHAHIDI; ZHONG, 2010).
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Figura 2 - Estrutura química dos antioxidantes sintéticos
Fonte: Shahidi e Zhong (2010)

A estrutura dos antioxidantes sintéticos permite a doação de um próton a um radical
livre formado no processo de oxidação, interrompendo a reação que posteriormente levaria a
formação de compostos indesejáveis que alteram as características sensoriais e nutricionais
dos alimentos (OMURA, 1995).
Estudos epidemiológicos apontam que a ingestão de antioxidantes sintéticos pode
acarretar risco para a saúde do consumidor por apresentarem efeito toxico (SHAHIDI;
ZHONG, 2010).
Masui et al. (1986), estudando os efeitos de BHA (doses de até 2%) em ratos e
hamsters por até 104 semanas, observaram o desenvolvimento de carcinomas em ambos os
animais em diferentes tempos do experimento, associando o consumo do BHA com o
surgimento de câncer.
Segundo Park et al. (1990) em estudos com peixes, os quais ingeriam doses de 0,01 a
0,8% de BHA por 12 dias, observaram o desenvolvimento de tumores de fígado em todas as
concentrações estudadas, relacionando a ingestão do BHA com o desenvolvimento de câncer
hepático. Seguindo essa linha de estudo, Bauer et al. (2001), estudando duas linhagens de
ratos, relataram que a ingestão de BHT provocou inflamações e formação de tumores na
linhagem de ratos BALB.
Adicionalmente aos estudos que relacionaram o uso de antioxidantes sintéticos aos
riscos à saúde de animais, surge a tendência de consumidores que estão cada vez mais
exigentes, buscando por alimentos que além de serem sensorialmente atraentes, sejam
também seguros e saudáveis (HOSSAIN et al., 2008; PAREDES-LÓPEZ et al., 2010).

24

Assim, estudos vêm sendo dirigidos para produtos naturais que possuam atividade
antioxidante, permitindo a substituição de substâncias sintéticas por produtos de base natural,
ou a combinação dos dois tipos, com intuito de diminuir a quantidade de aditivos sintéticos
nos alimentos (RAMALHO; JORGE, 2006; POYATO et al., 2013). Entre estes possíveis
potenciais antioxidantes, encontramos extratos de plantas como alecrim e a sálvia
(RAMALHO; JORGE, 2006; VALENZUELA; SANHUEZA; NIETO, 2003).
No Brasil, o uso de antioxidantes é regulamentado pelo Ministério da Saúde, resolução
número 22/77, decreto-lei 986, que permite a adição de 0,02 g.100g-1 de óleo de BHA e
TBHQ e 0,01 g.100g-1 de óleo de BHT como máxima concentração antioxidante (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, 2005a).

2.2.2 Antioxidantes naturais

Os antioxidantes naturais podem ser encontrados em frutas, sementes, cereais e plantas
medicinais. A atividade antioxidante destes alimentos está aliada à presença dos compostos
fenólicos. As diferentes classes dos compostos fenólicos, podem reagir individualmente ou
em sinergia, atribuindo o efeito de defesa contra o ataque de radicais livres (OLIVEIRA et al.,
2009; REISCHE; LILLARD; EITENMILLER, 2008).
Os compostos fenólicos são os antioxidantes mais representativos do reino vegetal, e
podem ser quimicamente definidos como substâncias que possuem um ou mais anéis
aromáticos com gupos hidroxila. Eles são classificados de acordo com sua estrutura e peso
molecular como ácidos fenólicos, estilbenos, flavonóides (catequinas, flavonóis, flavonas,
flavanonas, isoflavonas e antocianinas), taninos e lignanas (Figura 3) (DEL RÉ; JORGE,
2012; PAREDES-LÓPEZ et al., 2010).
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Figura 3 - Classificação dos compostos fenólicos
Fonte: Adaptado de Paredes-López et al. (2010)

Os compostos fenólicos exibem várias propriedades fisiológicas como antialérgica,
antiarteriogênica,

antiinflamatória,

antimicrobiana,

antitrombótica,

cardioprotetora

e

vasodilatadora, mas o principal efeito dos compostos fenólicos tem sido atribuído à ação
antioxidante em alimentos (BALASUNDRAM et al., 2006).
O principal mecanismo de ação presente nos compostos fenólicos é a inativação de
radicais livres, que reduz a produção de espécies reativas, interrompendo a fase de propagação
da autoxidação lipídica (MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2009), sendo denominados
antioxidantes primários (REISCHE, 1998).
A atividade antioxidante deve-se principalmente as características redutoras e estrutura
química, agindo na inibição da oxidação através do sequestro de radicais livres e quelação
com metais de transição. O radical formado pela reação dos compostos fenólicos com os
antioxidantes apresenta baixa reatividade devido à estabilização que a ressonância do anel
aromático proporciona (CHUN et al., 2005; HASLAM, 1996).
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2.2.3 Especiarias como fonte de antioxidantes naturais

Especiarias são os produtos constituídos de partes (raízes, rizomas, bulbos, cascas,
folhas, flores, frutos, sementes, talos) de uma ou mais espécies vegetais, tradicionalmente
utilizadas para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas (ANVISA, 2005b).
As ervas e especiarias são uma das principais fontes de antioxidantes naturais na dieta
humana. A atividade antioxidante das especiarias está relacionada, principalmente, com a
presença de compostos fenólicos (CHAN et al., 2016). Estes são os antioxidantes mais
representativos do reino vegetal, sendo definidos quimicamente como substâncias que
possuem um anel aromático com uma ou mais hidroxilas; que podem também apresentar
outros grupos substituintes em sua estrutura, como ésteres, metil-ésteres e glicosídios (DEL
RÉ; JORGE, 2012).
Os compostos fenólicos, além de apresentarem atividades antioxidantes, são eficazes
na

prevenção

de

doenças

apresentando

atividades

antialérgicas,

antinflamatórias,

antimicrobianas, antitrombóticas e vasodilatadoras. Entretanto, sua principal função é
atribuída ao controle das reações de oxidação, prolongando a vida de prateleira dos alimentos
(HOSSAIN et al., 2008; BALASUNDRAM et al., 2006).
A família Labiatae é uma das principais famílias de ervas e especiarias com potencial
antioxidante. Compreende 150 gêneros com aproximadamente 3.500 espécies, nativas
principalmente do Mediterrâneo, embora algumas tenham origem na Austrália, Sudoeste da
Ásia e América do Sul. Dentre as principais espécies desta família estão o alecrim
(Rosmarinus officinalis), o orégano (Origanum vulgare) e o tomilho (Thymus vulgaris)
(JUSTOS et al., 2008; MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2007).
O alecrim apresenta atividade antioxidante atribuída principalmente à presença de
compostos fenólicos como os flavonoides, os ácidos fenólicos e os diterpenos fenólicos, tais
como o ácido carnósico e o carnosol (hidrofóbicos) e o ácido rosmarínico e o rosmanol
(hidrofílicos) (Tabela 1 e Figura 4) (JUSTO et al., 2008; PIZZALE, 2002).
Para o tomilho, os principais antioxidantes encontrados são o timol, eugenol e
carvacrol (Tabela 1 e Figura 4). Em estudos com extratos de tomilho, estes compostos
apresentaram elevada atividade antioxidante quando comparados com os antioxidantes mais
conhecidos, como o BHT e α-tocopherol (LEE et al., 2005).
Brewer (2011), encontrou como principais componentes antioxidantes do orégano o
ácido rosmarínico, timol e carvacrol (Tabela 1 e Figura 4).
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Tabela 1 - Compostos antioxidantes identificados em ervas
Especiarias

Diterpenos fenólicos
Rosmanol Carnósico Carnasol
X
X
X

Alecrim
Orégano
Tomilho
Fonte: Adaptado de Brewer (2011)

Ácidos fenólicos
Rosmarínico Cafeico
X
X

Timol

Fenilpropanoides
Eugenol Carvacrol

X
X

X

X
X

Figura 4 - Estrutura química dos principais antioxidantes naturais presentes em especiarias
Fonte: Del Ré e Jorge (2012)

As especiarias apresentam-se como uma alternativa para o uso de antioxidantes
sintéticos. Assim, torna-se necessário estudos que além de identificar a presença dos
antioxidantes em extratos de ervas, defina sua capacidade antioxidante in vivo, e, também, o
perfil sensorial e a aceitação dos produtos adicionados destes extratos.

2.3 Métodos para avaliar atividade antioxidante in vitro
2.3.1 Compostos fenólicos totais
Dentre os métodos utilizados para quantificar os compostos fenólicos totais nos
alimentos encontramos o método que utiliza o reagente Folin-Ciocateau. Este método baseiase na redução do ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico pelas hidroxilas fenólicas, produzindo
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um complexo de coloração azul, que pode ser identificado em comprimento de onda entre 620
e 740 nm. O número de grupos hidroxilas ou grupos potencialmente oxidáveis presentes no
meio reacional controla a quantidade de cor formada. As moléculas reduzidas são azuis e as
não reduzidas são amarelas, permitindo a detecção dos fenóis (ANGELO; JORGE, 2007;
SCHOFIELD; MBUGUA; PEEL, 2001). Apesar de ser uma metodologia para determinação
do teor de compostos fenólicos, muitos autores a classificam como indicador de atividade
antioxidante.
2.3.2 Atividade sequestrante do radical DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazila)
Esta análise consiste na capacidade de redução do radical DPPH diante da presença de
antioxidantes. Ao receber um átomo de hidrogênio do antioxidante, o radical DPPH sofre
redução mudando de coloração, a qual pode ser detectada por método espectrofotométrico,
através da leitura de absorbância (Figura 5).
A porcentagem remanescente de DPPH é proporcional a concentração de antioxidante
presente no meio. DPPH é considerada uma análise de transferência de elétrons
(EMBUSCADO, 2015).

Figura 5 - Reação química do radical DPPH e um antioxidante
Fonte: Adaptado de Bois (1958) e Molineux (2004)

O método DPPH é um dos mais utilizados para determinar a capacidade antioxidante
de um composto em capturar radicais livres, por ser considerado prático, rápido e estável
(ESPIN et al., 2000).

2.3.3 Atividade sequestrante do radical ABTS (2,2-azinobis- (3-etilbenzotiazolina)-6ácido sulfônico)
Esta metodologia consiste na reação do radical ABTS com o antioxidante.

Ao

adicionar perssulfato de potássio, o radical ABTS reage e é oxidado a um radical catiônico,
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que apresenta coloração verde/azul, podendo ser quantificado em espectrofotômetro, com
leitura de absorbância em comprimento de onda de 734 nm. Na presença do antioxidante, este
radical catiônico é reduzido, promovendo a perda da coloração do meio reacional. Assim, a
porcentagem de inibição do radical catiônico ABTS é determinada em função do Trolox, um
padrão submetido as mesmas condições de análise do antioxidante (Figura 6) (RE et al.,
1999).

Figura 1 - Redução do radical ABTS por um antioxidante
Fonte: Rufino et al. (2007)

2.3.4 FRAP (Ferric reducing antioxidant power)
Este método baseia-se na redução do complexo férrico (Fe3+) - 2,4,6 - tripyridyl-striazine (TPTZ) ao complexo ferroso (Fe2+), em condições de baixo pH, para que seja possível
a solubilidade do ferro. Esta redução acarreta na formação de coloração azul, que pode ser
quantificada em espectrofotômetro em comprimento de onda de 593 nm Os resultados são
expressos em equivalente em micromoles de Trolox/grama de amostra (em base seca) ou
equivalente em milimols de Fe2+/Kg, entretendo é uma metodologia aplicável apenas em
meios aquosos (BENZIE; STRAIN, 1996; KARADAG et. al., 2009).
2.3.4 ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)
Este método consiste no uso de marcadores fluorescentes oxidáveis e 2,2-azobis (2amidinopropano) dihidrocloreto (AAPH) como um gerador de radical peroxila. Este método
determina a capacidade do antioxidante em inibir o radical peroxila, através da transferência
de um átomo de hidrogênio. A capacidade antioxidante é calculada pela perda de
fluorescência em leitura de espectrofotômetro a 565 nm, comparando com um padrão, que
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geralmente é o Trolox. Os resultados são expressos µM de Trolox/L ou g de amostra (OU;
HAMPSCH-WOODILL; PRIOR, 2001).

2.4 Métodos para avaliar a estabilidade oxidativa
Há diversos métodos para avaliar o estado de oxidação dos alimentos. Os mais
utilizados são os que medem a formação de compostos primários e secundários de oxidação,
baseando-se no monitoramento dos produtos resultantes, como os hidroperóxidos, dienos e
trienos conjugados, compostos voláteis, entre outros (ANTOLOVICH et al., 2002; SILVIA;
BORGES; FERREIRA, 1999). A determinação do estado de oxidação de produtos lipídicos
pode ser realizada sob condições normais de armazenamento; as quais demandam longos
períodos de estudos; ou sob condições aceleradas (GRAY, 1985). Estas exigem menor tempo
para obtenção dos dados e equipamento simples, sendo considerada de grande importância
para a indústria alimentícia.
Assim, para avaliar a estabilidade oxidativa de produtos lipídicos, são utilizados os
testes acelerados, os quais consistem em acelerar as reações de oxidação, através da elevação
da temperatura, adição de metais, aumento do nível de oxigênio, estocagem sob luz e
agitação. Dentre os métodos acelerados, o mais utilizado é o teste de estufa ou Schaal Oven
Test (ANTOLOVICH et al., 2002; ANTONIASSI, 2001; FRANKEL, 1993).

2.4.1 Teste acelerado em estufa
Consiste em armazenar as amostras em estufa a temperatura constante. Em
determinados intervalos de tempo, as amostras são avaliadas quanto ao nível de oxidação. As
temperaturas entre 40° e 60° C acarretam em resultados mais confiáveis diante da estabilidade
dos sistemas lipídicos e eficácia dos antioxidantes (FRANKEL, 1993). De acordo com
Kristott (2000), a cada dia de armazenamento a 65° C pode ser equivalente a um mês de
armazenamento à temperatura ambiente. Essa relação somente poderá ser confirmada quando
são desenvolvidos ensaios em condições reais de armazenamento. Entretanto, o teste em
estufa pode ser adaptado aos diferentes tipos de amostras e combinações de tempo e
temperatura para verificação da progressão da oxidação.
A oxidação lipídica envolve a formação contínua de hidroperóxidos (produtos
primários), que ao reagirem levarão a formação dos produtos secundários (aldeídos, cetonas,
hidrocarbonetos). Portanto, a determinação do índice de peróxido (IP) é um indicador do
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estágio inicial de oxidação, pois este parâmetro representa o conteúdo total de hidroperóxidos
e peróxidos de hidrogênio formados durante a reação (ANTOLOVICH et al., 2002;
KRISTOTT, 2000; LI et al., 2013).
O índice de peróxido é um dos indicadores de qualidade mais utilizados para medir a
oxidação de óleos e gorduras durante o processamento e armazenamento. Dentre os métodos
utilizados, há o método iodométrico, recomendado pela AOCS (AMERICAN OIL
CHEMITS’S SOCIETY, 2003), que apresenta limitações relacionadas à grande quantidade de
amostra requerida e à dificuldade de determinação do ponto de viragem. O método
espectrofotométrico, baseado na habilidade de hidroperóxidos em oxidar íons ferrosos
formando complexos de coloração vermelha, os quais exibem absorbância em comprimento
de onda 500-510 nm, apresenta a vantagens como pequena quantidade de amostra e maior
precisão (KIOKIAS et al., 2010; SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999).
Outros compostos resultantes da oxidação, como dienos e trienos conjugados, teor de
aldeídos, dentre outros, também podem ser determinados. No entanto, a identificação do
estágio oxidativo de amostras antes da formação de compostos secundários é altamente
desejável (ANTOLOVICH et al., 2002; KRISTITT et al., 2000).
A análise sensorial é de extrema importância para avaliar se um alimento é bem aceito
ou não pelo consumidor (CURVELIER; RICHARD, BERSET, 1996). Neste tipo de análise,
são avaliados atributos referentes a aparência, sabor, aroma e textura dos alimentos. Esta
avaliação é feita através do emprego de métodos de análise sensorial, ferramenta importante
no desenvolvimento de produtos alimentícios, que utiliza os órgãos dos sentidos humanos,
relatando a sensação ao observar e degustar um alimento (CANEPPELE et al., 2000).
A avaliação sensorial é uma metodologia útil e sensível para avaliar o estado
oxidativo, entretanto, para resultados precisos, depende de treinamento da equipe sensorial
(ANTONIASSI, 2001). Quando aplicada com julgadores treinados, permite acompanhar o
aparecimento progressivo dos produtos de degradação dos lipídios, causadores dos off flavors
ou off odors. Ela é responsável por medir o que o consumidor percebe de um determinado
produto, relatando sua aceitação diante do mesmo (SILVIA; BORGES; FERREIRA, 1999).
2.4.2 Determinação da estabilidade oxidativa pelo Rancimat
Este método consiste em submeter uma amostra a oxidação forçada através da injeção
de fluxo de ar contínuo e temperatura elevada (em torno de 100°C). A amostra é oxidada,
levando à formação dos compostos primários e compostos secundários de oxidação. Parte
destes compostos são voláteis, sendo coletados em um frasco contendo água destilada. Os
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compostos que apresentam baixo peso molecular alteram a condutividade da água, a qual é
medida continuamente. O período de indução é determinado no ponto de inflexão em que a
condutividade aumenta exponencialmente. Quanto maior o período de indução, maior é a
estabilidade da amostra perante a oxidação acelerada, portanto, menos susceptível
(KRISTOTT, 2000; SILVIA; BORGES; FERREIRA, 1999).
2.5 Considerações finais
A reação de oxidação é responsável por alterações indesejáveis nos alimentos
lipídicos. Para retardar tal processo, a indústria alimentícia faz o uso de antioxidantes. Os
mais utilizados são os antioxidantes sintéticos, os quais são relatados como potencialmente
tóxicos, tornando necessária a busca por alternativas, surgindo então pesquisas voltadas para
os efeitos dos antioxidantes naturais.
É notória a demanda por estudos que relatem a eficiência de antioxidantes naturais em
comparação com os sintéticos atualmente utilizados pela indústria. Entretanto, além do
desempenho em retardar o processo oxidativo, a interferência sensorial que antioxidantes a
base de ervas e especiarias pode causar aos alimentos deve ser avaliada. A análise sensorial é
de extrema importância para avaliar o potencial de substituição dos antioxidantes sintéticos
pelos naturais.
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3 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE ALECRIM, ORÉGANO E
TOMILHO ADICIONADOS EM EMULSÕES

Resumo
A possível toxicidade dos antioxidantes sintéticos utilizados em produtos de base
lipídica direciona os estudos em busca de alternativas para a sua substituição dos mesmos.
Diversas fontes naturais são relatadas por possuírem atividade antioxidante, como as ervas e
especiarias. A família Labiatae é uma das principais famílias de ervas e especiarias com
potencial antioxidante, com espécies como o orégano (Origanum vulgare L.), alecrim
(Rosmarinus officinalis L.) e tomilho (Thymus vulgaris L.). Objetivou-se nesta etapa
determinar a atividade antioxidante in vitro de extratos hidroalcoólicos dessa três ervas e sua
capacidade antioxidante em emulsões lipídicas óleo em água (O/A). Para tal, extratos de ervas
desidratadas foram extraídos por extração com soluções etanólicas 50% (v/v), submetidos ao
banho termostático sob agitação. Os extratos foram adicionados a emulsões lipídicas tipo
maionese, seguindo um delineamento experimental do tipo Centroide Simplex para avaliação
das melhores combinações. Os resultados foram avaliados pela evolução do teor de
hidroperóxido durante teste acelerado em estufa. O extrato de orégano apresentou o maior
teor de compostos fenólicos e as maiores atividades antioxidantes pelo método do DPPH e
ABTS. Entretanto, ao adicionar os extratos em emulsões, o extrato de alecrim e suas misturas
binárias, apresentaram melhor efeito protetor, evitando a formação de hidroperóxido, em
níveis comparáveis ao antioxidante sintético BHA. A substituição do BHA por misturas de
antioxidantes naturais é viável tecnicamente, além de não apresentarem os possíveis efeitos
tóxicos a saúde do consumidor.
Palavras–chave: Tomilho; Orégano; Alecrim; BHA; Atividade antioxidante

Abstract
The potential toxicity of synthetic antioxidants used in lipid-based products directs
studies in searching alternatives based on natural products. Several natural sources are
reported to presente antioxidant activity, such as herbs and spices. The Labiatae family is one
of the main families of herbs with high antioxidant potential, with species such as oregano
(Origanum vulgare L.), rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and thyme (Thymus vulgaris L.)
mainly studied. The aim of this chapter was to determine in vitro antioxidant activity of
hydroalcoholic extracts from three herbs and their antioxidant capacity in lipid emulsions.
Extracts with high phenolic contents were prepared from dried herbs extracted with 50% (v /
v) ethanolic solutions subject to thermostatic bath with stirring. The extracts were added to
mayonnaise-like emulsion, following an experimental Centroid Simplex design in order to
evaluate the best extracts combinations to avoid oxidation. The results were evaluated by the
development of hydroperoxide content during accelerated storage test. Oregano extract
showed the highest content of total phenolic and the highest antioxidant activity by DPPH and
ABTS methods. However, rosemary extracts and their binary mixtures showed better
protective effect, avoiding the formation of hydroperoxide during accelerated test, at levels
comparable to the synthetic antioxidant BHA. The replacement of the BHA by natural
antioxidant mixtures is technically feasible and can contribute do reduce toxic effects on
consumer health.
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3.1 Introdução
A utilização de óleos vegetais como ingredientes de emulsões alimentícias pode
acarretar em problemas tecnológicos, devido à susceptibilidade oxidativa dos lipídeos,
ocasionando perda da qualidade, alterações sensoriais indesejáveis e redução da vida útil dos
alimentos. Também há alteração da qualidade nutricional, podendo afetar a segurança
alimentar (GALLEGO et al., 2013; ARUOMA, 1997; POYATO et al., 2013).
Para retardar ou minimizar o processo oxidativo, torna-se necessário o uso de
antioxidantes. Atualmente, os mais utilizados pela indústria alimentícia são os de origem
sintética, que apresentam grande eficiência e estabilidade. Por outro lado, há estudos que
relatam a possível toxicidade dos mesmos (GALLEGO et al., 2013). Em paralelo a estes
estudos, surge a tendência dos consumidores por uma melhor qualidade de vida, através da
mudança de hábitos alimentares, aumentando o consumo de produtos naturais (BREWER,
2011; FRANKEL, 1993).
Para a indústria de alimentos, é interessante encontrar meios de atender a essa
demanda dos consumidores, desenvolvendo produtos que agreguem valor tecnológico e apelo
nutricional. Em consequência destes fatores, ocorreu um aumento de pesquisas voltadas para
o uso de antioxidantes naturais.
Gallego e seus colaboradores (2013), estudando a atividade antioxidante de ervas
aromáticas (alecrim, tomilho e lavanda) em emulsões óleo-em-água, encontraram altos níveis
de compostos fenólicos. Os extratos obtidos a partir das folhas de alecrim e tomilho foram os
mais eficazes, apresentando maior atividade antioxidante quando adicionados a emulsões,
retardando o processo oxidativo e demonstrando a eficácia e possível alternativa para
substituição de antioxidantes sintéticos.
Estudo visando relatar os efeitos antioxidantes de extratos de ervas em comparação
com antioxidantes sintéticos, foi realizado por Hossain et al. (2008). Foi relatado que a
capacidade antioxidante do ácido rosmarínico, polifenol encontrado em especiarias da família
Lamiaceae, apresentou capacidade antioxidante mais elevada que os antioxidantes sintéticos
butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), terc-butil-hidroxi-quinona (TBHQ)
e galato de propila (PG).
Chipault et al. (1952), estudando o efeito da adição de extratos etanólicos e extratos de
éter de petróleo de trinta e duas especiarias em banha de porco, relataram que o alecrim, a
sálvia e o orégano apresentaram o maior poder antioxidante em ambos os extratos. O perfil
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de ácidos graxos dos óleos e gorduras está diretamente relacionado com a oxidação lipídica;
quanto maior for a quantidade de ácidos graxos insaturados, maior susceptibilidade ao ataque
oxidativo, uma vez que a oxidação se desenvolve nas duplas ligações (MASUCHI et al.,
2008; SHAHIDI; ZHONG, 2010; VALENZUELA; SANHUEZA; NIETO, 2003).
O óleo de girassol é um dos óleos vegetais mais susceptíveis a oxidação lipídica,
devido à presença de elevados teores de ácidos graxos insaturados. A composição do óleo de
girassol normalmente é de 66-72% de ácido linoleico, 12% de ácidos saturados (palmítico e
esteárico), 16-20% de ácido oleico, e menos do que 1% de ácido α-linolênico. Apresenta um
dos mais elevados teores de ácido linoleico entre todos os óleos comerciais (AYDENIZ;
GUNESEN; YLMAZ; 2014). Esta composição torna fundamental a presença de compostos
antioxidantes para retardar a reação de oxidação (MASUCHI et al., 2008).
Diante do exposto, neste trabalho foram utilizadas emulsões elaboradas a partir do
óleo de girassol e leite para avaliação do efeito da adição de extratos de alecrim, tomilho e
orégano em retardar a oxidação durante teste acelerado. Foi escolhido o óleo de girassol
devido ao seu alto teor de ácidos graxos insaturados, tornando-o susceptível a oxidação.
Adicionalmente a este fator, o óleo de girassol não apresenta características sensoriais
marcantes, não interferindo na aceitação sensorial, que foi avaliada no capítulo 4.

3.2 Objetivos
Os objetivos deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante de extratos de ervas –
alecrim, tomilho e orégano em sistemas in vitro e, posteriormente, a capacidade antioxidante
destes extratos e suas misturas binárias e ternárias em emulsões do tipo óleo em água, a fim
de identificar as combinações com maior potencial de aplicação em produtos alimentícios tipo
maionese.

3.3 Material e Métodos
3.3.1 Material
As amostras desidratadas de orégano (Origanum vulgare L.), alecrim (Rosmarinus
officinalis L.) e tomilho (Thymus vulgaris L.) foram fornecidas pela empresa Cia das Ervas,
localizada em Morungaba, SP. As amostras foram produzidas em abril de 2015. Os reagentes
e solventes utilizados são descritos em métodos.
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O óleo de girassol refinado sem antioxidantes e o leite desnatado foram obtidos por
empresa do setor. Todos os reagentes e solventes apresentaram o grau de pureza de acordo
com o exigido pelas metodologias a serem aplicadas.

3.3.2 Preparo dos extratos
As amostras foram trituradas em moinho e 10,0 g de cada erva foram adicionadas em
Erlenmeyers, juntamente com 100 mL de solvente etanol:água (1v/1v). Posteriormente, foram
submetidos a um banho termostático com agitação. As temperaturas utilizadas para extração
foram as reladas nos estudos de Shimano (2012), que definiu condições otimizadas de
extração para orégano, tomilho e alecrim, permitindo obter extratos com alto teor de
compostos fenólicos. Utilizou-se 45°C para o preparo dos extratos de alecrim e tomilho e
30°C para o preparo do extrato de orégano, durante 50 minutos. Em seguida, os extratos
foram centrifugados a 2000 g por 20 minutos a 10°C em centrífuga refrigerada (Hitachi Koki,
Japão) e filtrados em papel filtro tipo Whatman no 2, mantidos sob refrigeração (5° C) até o
momento da utilização.

3.3.3 Determinação da atividade antioxidante in vitro
3.3.3.1 Compostos fenólicos

Os compostos fenólicos foram determinados através do método que utiliza o reagente
Folin-Ciocalteau de acordo com a metodologia proposta por Singleton et al. (1999). Para a
determinação do teor de fenólicos totais, 0,5 mL dos extratos foram adicionados de 2,5 mL do
reagente Folin-Ciocalteau (Sigma-Aldrich) 2,0 mL de Na2CO3 4% (m/v). Após 2 h de
incubação no escuro à temperatura ambiente, a absorbância foi medida em espectrofotômetro
(Shimadzu, modelo UV 1240, Japão) a 740 nm. O branco do sistema foi preparado da mesma
forma, porém sem a alíquota da amostra. Os resultados do teor de compostos fenólicos totais
foram expressos como equivalentes de ácido gálico (mg AG/g), calculados por meio de uma
curva construída com concentrações variando de 5 a 100 µg/mL.
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3.3.3.2 Atividade antioxidante pelo método do DPPH
O DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) é um radical livre relativamente estável, que,
em solução, apresenta coloração púrpura. Ao receber um átomo de hidrogênio de um
antioxidante, sofre reação de redução e perda da coloração. Essa descoloração pode ser
acompanhada através da medida de absorbância (BLOIS, 1958; MOLINEUX, 2004).
A atividade antioxidante foi determinada segundo o método proposto por BrandWillians et al. (1995). Em tubos de ensaio foram adicionados 500 µL de extrato diluído, 3 mL
de etanol 99% e 300 µL do radical DPPH (Sigma-Aldrich) 0,5 mM, diluído em solução de
etanol. As análises foram feitas em triplicata. Uma amostra em branco foi preparada
utilizando-se 3,5 mL de etanol 99% e 300 µL de DPPH. Após incubação por 45 minutos à
temperatura ambiente e ao abrigo de luz foi realizada leitura da absorbância a 570 nm em
espectrofotômetro UV-1230 (Shimadzu, modelo UV 1203, Japão). Os resultados foram
calculados a partir de uma curva padrão com concentrações conhecidas (0,01 a 0,10 µMol/0,5
mL) de Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-ácido carboxílico, Sigma-Aldrich) e
expressos como atividade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC - µMol/g de amostra).

3.3.3.3 Atividade antioxidante pelo método ABTS
A Atividade antioxidante foi determinada a partir da descoloração do radical catiônico
ABTS (2,2-azinobis- (3-etilbenzotiazolina)-6-ácido sulfônico). Por meio de uma reação com
perssulfato de potássio, o ABTS é oxidado a um radical catiônico ABTS, que é um cromóforo
verde/azul. Na presença de um antioxidante, esse radical é reduzido, e a medida é obtida
como porcentagem de inibição da absorbância a 734 nm, sendo os resultados expressos em
equivalente de Trolox (RE et al., 1999). Em tubos de ensaio foram adicionados 20 µL de
extrato diluído e 2 mL de solução de ABTS (Sigma-Aldrich). Uma amostra em branco foi
preparada utilizando-se 20 µL de etanol 99%. As análises foram feitas em triplicata, com
leitura da absorbância realizada em espectrofotômetro UV-1230 (Shimadzu, modelo UV
1203, Japão) após seis minutos de reação. Os resultados foram calculados a partir de uma
curva padrão com concentrações conhecidas (0,04 a 0,01 µMol/mL) de Trolox (6-hidroxi2,5,7,8-tetrametilcroman-2-ácido carboxílico, Sigma-Aldrich). Os resultados foram expressos
como atividade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC - µMol/g de amostra).
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3.3.4 Preparo das emulsões, aplicação de teste acelerado e avaliação da capacidade
antioxidante

Os extratos antioxidantes foram aplicados em emulsão de acordo com Huang et al.
(1996) nas concentrações estabelecidas no delineamento experimental (tabela 1). Para evitar a
quebra da emulsão pela presença do etanol os extratos foram submetidos à evaporação em
evaporador rotativo (Buchi, Modelo R-215, Suiça) a temperatura máxima de 45oC. Para o
preparo da emulsão, foram misturados óleo girassol refinado, sem adição de antioxidantes
sintéticos ou naturais (200 mL), leite desnatado (100 mL) e os extratos rotaevaporados,
obtendo-se uma emulsão do tipo óleo em água (O/A) após homogeneização em liquidificador.
Para avaliar a atividade antioxidante, a emulsão com os extratos antioxidantes foi
submetida a aquecimento em estufa a 40 ºC ± 1 oC, para que não ocorresse a quebra da
emulsão (LACHMAN et al., 2001). As amostras foram mantidas em estufa por nove dias. A
cada 3 dias amostras de cada tratamento foram retiradas aleatoriamente para determinação do
hidroperóxido (tempos 0, 3, 6 e 9). Foi utilizada metodologia proposta por Shanta e Decker
(1994), com modificações propostas por Branco e Castro (2011), a partir da construção de
uma curva padrão com concentrações conhecidas de hidroperóxido de cumeno, com
resultados expressos em mmol.kg-1. O mesmo procedimento foi empregado para o
antioxidante sintético BHA a fim de comparar a eficiência dos extratos.

3.3.5 Delineamento experimental
Foi aplicado planejamento experimental Centroide Simplex para avaliação da
atividade antioxidante de extratos de ervas e suas misturas conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Delineamento experimental Centroide Simplex para estabilidade oxidativa de emulsões em teste
acelerado

Tomilho (x1)

Valores codificados
(x1 x2, x3)
(1,0,0)

Concentrações reais mg fenólicos kg-1
(x1, x2, x3)
(100, 0, 0)

Orégano (x2)
Alecrim (x3)

(0,1,0)
(0,0,1)

(0, 100, 0)
(0, 0, 100)

(1/2, 1/2, 0)

(50, 50, 0)

(1/2, 0, 1/2)
(0,1/2,1/2)
(1/3, 1/3, 1/3)

(50, 0, 50)
(0, 50, 50)
(33, 33, 33)

Ensaio

Tomilho + Orégano
Tomilho+ Alecrim
Orégano+Alecrim
Tomilho+Orégano+Alecrim
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Além dos ensaios previstos no delineamento experimental, foi incluída uma amostra
contendo 100 mg kg-1 de BHA e uma amostra sem adição de quaisquer antioxidantes.

3.3.6 Analise estatística
Os ensaios acelerados em estufa possibilitaram a identificação e a seleção das
combinações dos extratos com maior capacidade antioxidante, após análise de regressão
múltipla ajuste do modelo matemático. Os modelos obtidos no estudo de misturas foram
avaliados com base no coeficiente de determinação (R2) e no teste F, realizado por meio da
análise de variância com auxílio do programa Statistica 12 (StatSoft, Inc. 2012). Após o
ajuste do modelo foi realizada a validação prática da equação obtida, por meio da realização
de testes com as misturas selecionadas. Os dados físico-químicos foram avaliados pelo
programa Statistical Analysis System modelo 9.2 (SAS, 2005) e submetidos à análise de
variância (ANOVA) para o teste F. A diferença estatística das médias, ao nível de
significância de 5% (p<0,05), foi determinada pelo teste de Tukey (SAS, 2005).
3.4 Resultados e Discussão

3.4.1 Compostos fenólicos e atividade antioxidante dos extratos
Os maiores teores de compostos fenólicos, 120,61 mg de GAE g-1 amostra, foram
observados no extrato de orégano, seguido das amostras de tomilho com 54,07 e alecrim com
13,51 mg de GAE g-1 amostra (Tabela 2). Shimano (2012), estudando a otimização da
extração de compostos fenólicos de ervas, com as mesmas condições utilizadas neste trabalho
encontrou valores maiores para os extratos de tomilho (66,59 mg de GAE g-1 amostra) e
alecrim (43,60 mg de GAE g-1 amostra). Já o extrato de orégano apresentou valores menores
que o presente estudo (90,73 mg de GAE g-1 amostra).
Verifica-se na literatura diferentes resultados de compostos fenólicos para uma mesma
espécie de ervas, em decorrência dos diferentes solventes utilizados na extração, e devido às
variações naturais, tais como a variedade, local de plantio, fertilização, clima, entre outros
(EMBUSCADO, 2015).O total de compostos fenólicos de extrato de tomilho também foi
analisado por Almeida (2013), que utilizou solução etanólica 80% para extração, encontrando
valores inferiores a este estudo (33,55 mg de GAE g-1 amostra).
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Tabela 2 - Teor de compostos fenólicos dos extratos de alecrim, orégano e tomilho

Extrato

mg de GAE/grama de amostra

Alecrim
Orégano
Tomilho

13,51 ± 0,79
120,61 ± 4,54
54,07 ± 0,79

Nota: Médias das triplicatas seguidas do desvio padrão.

Observou-se que o extrato de orégano foi o que apresentou maior atividade
antioxidante frente a ambos os radicais, DPPH e ABTS, com valores de 213,63 µmol de
Trolox g-1 amostra e 365,38 µmol de Trolox g-1 amostra, respectivamente (Tabela 3). Su et al.
(2007), estudando extrato de orégano obtido com extração com acetona 50%, obtiveram
valores menores para a atividade antioxidante pelo método do radical ABTS, de 337 µmol de
Trolox g-1.
O extrato de tomilho apresentou 151,03 µmol de trolox g-1 amostra para atividade
antioxidante pelo método do radical ABTS, valor inferior ao encontrado por Almeida (2013),
que foi de 265 µmol de Trolox g-1 de amostra, em seus estudos com extratos obtidos com uso
de etanol 80%. Entre os três extratos estudados, o de alecrim foi o que apresentou a menor
atividade antioxidante para o radical ABTS, com valor médio de 9,49 µmol de Trolox g-1 de
amostra. Este se mostra inferior aos resultados encontrados por Erkan et al. (2008), que em
estudos com extrato de alecrim obtido com metanol 100%, encontrou valores em torno de
15,5 µmol de Trolox g-1 de amostra seca.

Tabela 3 - Atividade sequestrante dos radicais DPPH (µmol de Trolox/ g amostra) e ABTS (µmol de Trolox/ g
amostra) para os extratos de alecrim, orégano e tomilho

Alecrim
Atividade antioxidante DPPH 44,1 ± 7,16
(µmol de Trolox/ g amostra)
Atividade antioxidante ABTS 17,59 ± 1,54
(µmol de Trolox/ g amostra)
Nota: Médias das triplicatas seguidas do desvio padrão

Tomilho
45,91 ± 5,25

Orégano
213,63 ± 3,57

151,03 ± 2,35

365,38 ± 8,57
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Figura 1 – extratos antioxidantes (50% água: 50% álcool) de alecrim, tomilho e orégano, respectivamente.

Aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para medir o grau de correlação
linear entre o teor de compostos fenólicos e a atividade antioxidante dos radicais DPPH e
ABTS. Observou-se alta correlação entre os fenóis e os dois radicais estudados, demostrando
que quanto maior o teor de compostos fenólicos maior a atividade antioxidante (DPPH e
ABTS), conforme demonstrado na Figura 2. Os resultados demonstram que o teor de
compostos fenólicos pode ser utilizado como um indicador importante da atividade
antioxidante das ervas estudadas.
Alves (2013), correlacionando o teor de fenólicos totais com o método de DPPH em
frutas nativas do Cerrado, observou correlação positiva igual a 0,9981, concluindo que o
aumento de um está relacionado diretamente com o aumento do outro.

400
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µM de Trolox/g amostra

300

y = 3,2439x - 25,459
r = 0,99998

250
200
150

y = 1,6753x - 3,879
r = 0,93045

100
50
0
0

20

40
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80

100

120

140

Teor de compostos fenólicos (mg de GAE/ g amostra)
ABTS

DPPH

Linear (ABTS)

Linear (DPPH)

Figura 2 - Correlação de Pearson entre o teor de compostos fenólicos e a atividade antioxidante do radical ABTS
e ABTS
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Ao compararmos os dois radicais entre si, notamos uma correlação menor que as
obtidas com os compostos fenólicos, 0,92844 (Figura 3).

Atividade antioxidante ABTS (µM de
Trolox/g amostra

400
350

y = 1,6728x + 8,7278
r = 0,92844

300
250
200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

Atividade antioxidante DPPH (µM de Trolox/g amostra

Figura 3 - Correlação de Pearson entre a atividade antioxidante do radical DPPH e ABTS

3.4.2 Aplicação dos extratos em emulsão lipídica
Doses isoladas e misturas de extratos de especiarias, no total de 0 a 200 mg Kg-1 (com
base no teor de compostos fenólicos totais nos extratos) foram adicionadas às emulsões
seguindo o delineamento experimental tipo Simplex (Tabela 1) seguido de armazenamento
em estufa a 40°C. Após cada período de tempo, determinou-se o teor de hidroperóxido das
amostras (em triplicata) para verificação do estágio oxidativo.
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Tabela 4 - Teor de hidroperóxido em emulsões a base de óleo de girassol adicionadas de extratos de especiarias e
suas misturas em condições aceleradas em estufa a 40 °C

Ensaio

Hidroperóxidos (mmol/Kg)
0 dias

3 dias
Ab

3,31 ± 1,55

6 dias
BCb

4,20 ± 0,19

9 dias
Db

12,89 ± 1,52 ABa

Tomilho

3,12 ± 0,80

Orégano

1,74 ± 0,39 Ad

3,75 ± 0,71 BCc

34,85 ± 5,29 Aa

Alecrim

2,37 ± 0,12 Ab

2,59 ± 0,75 Cb

4,59 ± 0,45 Da

3,27 ± 0,98 CDab

To. + Or.

1,68 ± 0,97 Ad

4,02 ± 0,20 BCc

4,74 ± 0,47 CDb

9,10 ± 1,19 Ba

To. + Al.

2,65 ± 1,21 Acd 4,16 ± 0,32 Bc

7,56 ± 1,87 Ca

5,76 ± 0,10 Cb

Or. + Al.

2,01 ± 0,09 Ac

4,13 ± 0,77 Bb

10,71 ± 3,72 BCa

4,15 ± 1,06 CDb

To. + Or. + Al.

2,63 ± 0,60 Ad

4,60 ± 0,56 Bc

6,14 ± 0,85 Cb

16,49 ± 4,89 Aa

BHA

2,17 ± 0,55 Ab

3,81 ± 0,92 BCa

1,11 ± 0,63 Ebc

2,07 ± 1,16 Dab

Controle

2,73 ±0,54 Ac

5,77 ± 0,04 Ab

17,73 ± 4,06 Ba

18,18 ± 3,24 Ab

14,52 ± 3,23 ABa

Legenda: To. = Tomilho, Or. = Orégano, Al. = Alecrim
Nota: Valores expressos em média das triplicatas, seguidos do desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes nas
colunas e minúsculas diferentes nas linhas diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05)

A partir de 3 dias de armazenamento, notou-se diferença entre as amostras, sendo que
a amostra adicionada de extrato de alecrim manteve, em média, os menores teores de
hidroperóxidos até o final do período de armazenamento, apresentando perfil antioxidante
semelhante ao BHA nos tempos 0, 3 e 9, diferindo apenas no tempo 6. Entretanto, os baixos
teores de hidroperóxido da amostra contendo BHA no tempo 6, pode estar relacionada com
erros de amostragem, como a alocação das amostras dentro da estufa, podendo estar em locais
de menor exposição a luz e ao oxigênio, ocasionando menor oxidação. Ao compararmos os
três antioxidantes naturais notamos que as amostras que contém extrato de alecrim, em doses
isoladas ou em misturas, apresentaram os menos teores de hidroperóxidos (Tabela 4).
Resultados semelhantes foram relatados por Almeida-Doria e Reginato-D’Arce (2000) em
seus estudos com extratos etanólicos de alecrim e orégano, os quais apresentaram a mesma
eficiência que a mistura de antioxidantes sintéticos BHA+BHT em óleo de soja submetido ao
Oven Test. Chang et al. (1977) observaram que extratos de alecrim foram eficaz em retardar a
oxidação de gorduras animais da mesma forma que misturas de BHA, BHT, galato de propilo
e ácido cítrico.
Observando as amostras individualmente ao longo do tempo, nota-se evolução da
oxidação, com aumento do teor de hidroperóxidos até 6 dias de teste acelerado. A partir desse
período, algumas amostras apresentaram redução nos valores médios, o que pode ser
relacionado à formação de compostos secundários da oxidação, com consequente redução dos
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peróxidos já formados, uma vez que eles se ligam entre si para originar os compostos
secundários (Figura 4).
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Figura 4 - Teor de hidroperóxido (mmol/kg) de emulsões adicionadas de antioxidantes (200 mg/kg) durante teste
acelerado em estufa a 40oC (TO+OR: 50% de tomilho e 50% orégano, TO+AL: 50% de tomilho e
50% de alecrim, OR+AL: 50% orégano e 50% alecrim, TO+OR+AL: 33,3% de tomilho, 33,3% de
orégano e 33,3% de alecrim)

Verificou-se que o extrato de alecrim apresentou os menores teores de antioxidantes
quando analisado in vitro (baixos teores de compostos fenólicos e radicais DPPH e ABTS),
porém pelo teste de acompanhamento da oxidação das emulsões apresentou os melhores
resultados para retardar a oxidação. Segundo Ban et al. (2016), os métodos in vitro são
utilizados para avaliar inicialmente a atividade antioxidante, porém, não são eficientes para
avaliar a capacidade antioxidante in vivo, pois vários fatores impactam no desempenho de um
antioxidante: solubilidade dos ingredientes em um determinado sistema de alimentos,
concentrações locais dos ingredientes nas áreas propensas a oxidação, interações dos
ingredientes, níveis de exposição a luz e ao oxigênio e a estabilidade química.
A comparação dos resultados in vitro com os resultados em teste acerelado permite
concluir que a presença de antioxidantes não necessariamente está relacionada com a
atividade antioxidante destes compostos dentro do sistema modelo. A diferença nas estruturas
destes compostos antioxidantes pode estar relacionada com a interação que ele sofre no meio
reacional, além dos demais componentes presentes nos extratos, que podem interferir na
capacidade antioxidante.
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Ban e seus colaboradores (2016), estudando a influência dos metabólitos do alecrim na
atividade antioxidante em gorduras de aves, notaram que ao retirar o ácido carnósico,
principal componente antioxidante presente no alecrim, o extrato ainda apresentava atividade
antioxidante, levando à conclusão de que há interações entre os diferentes metabólitos da
planta, com impacto sobre a capacidade antioxidante global do extrato de alecrim.
Resultados positivos da adição de extrato de alecrim em produtos de base lipídica
foram relatados por Chammem e seus colaboradores (2015). A adição do extrato de alecrim
em uma mistura de óleo de soja e óleo de girassol submetido a termo-oxidação a 180 °C por
30 horas, manteve valores de peróxido em 38% mais baixos quando comparado ao controle
(sem adição de quaisquer antioxidantes), demostrando maior estabilidade oxidativa.
Yang e seus colaboradores (2016), em estudos com aplicação de antioxidantes
sintéticos e naturais em óleos, relataram que óleos adicionados de extratos de alecrim
apresentaram uma maior estabilidade oxidativa, com valores de índice de peróxido reduzidos
quando comparados aos óleos adicionados de antioxidantes sintéticos (BHA+BHT).
Com os dados obtidos no dia 6, que representa valores de estágio intermediário de
oxidação, foi realizada a análise de regressão múltipla, através do ajuste do modelo cúbico
especial, incluindo as interações binárias e ternárias:

Teor de Hidroperóxidos (mmol/Kg de óleo) = 4,15*Tomilho + 34,80*Orégano +
4,56*Alecrim

–

58,12*Tomilho*Orégano

+

13,68*Tomilho*Alecrim

–

35,00*Orégano*Alecrim

Pela análise de variância (ANOVA) apresentada na Tabela 6, notou-se que o
coeficiente de correlação (R2) encontrado foi de 0,96, indicando que a porcentagem de
variação explicada pelo modelo foi de 96%. O teste F, indica que os modelos propostos são
válidos, pois o Fcalculado > Ftabelado, demostrando que as regressões são estatisticamente
significativas. Os resultados da ANOVA permitem concluir que o modelo pode ser utilizado
para fins preditivos.
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Tabela 6 - Análise de variância (ANOVA) para o ajuste do modelo aos valores de índice de peróxido (mmol/Kg
de óleo de girassol) em estufa por nove dias

Fonte de variação
Regressão
Resíduo
Total
2

R = 0,96

Soma dos
Quadrados
2182,987

GL

Quadrado Médio

F

5

436,5974

69,58409

94,116

15

6,2744

2277,103

20

113,8551

F 0,95;5;15 = 2,90

Analisando a superfície de resposta, que representa graficamente o modelo ajustado
(Figura 5), é possível verificar a região com menores teores de compostos da oxidação (região
ideal), indicando que maiores concentrações de extrato de alecrim e pequenas quantidades de
extratos de tomilho e/ou orégano possibilitam o controle do processo oxidativo em condições
aceleradas. O extrato de orégano empregado em doses isoladas ou em maiores proporções não
foi eficiente em proteger a emulsão da oxidação, pois maiores concentrações deste resultam
em teores de hidroperóxido miores que 26 mmol/kg.

Figura 5 - Gráfico de contorno para teores de hidroperóxidos (mmol/Kg de óleo) de emulsões adicionadas de
extratos antioxidantes submetidas a teste acelerado em estufa a 40°C por seis dias
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Figura 6 - Superfície de resposta para teores de hidroperóxidos (mmol/Kg de óleo) de emulsões adicionadas de
extratos antioxidantes submetidas a teste acelerado em estufa a 40°C por seis dias

A análise da superfície de resposta permitiu a identificação da região em que as
combinações dos extratos apresentaram um efeito positivo no teor dos compostos de
oxidação, apresentando efeito sinérgico (Figura 6). Quanto maiores forem as concentrações de
alecrim, menores serão os teores de hidroperóxidos.
A Figura 7 apresenta os perfis de concentração de cada extrato sobre o teor dos
compostos de oxidação determinados nas amostras. Os resultados evidenciam que o extrato de
alecrim é essencial para a estabilidade oxidativa da emulsão em condições aceleradas. A
combinação de 75% de extrato de alecrim e 25% de extrato de tomilho, foi selecionada,
mostrando ser uma combinação promissora para a substituição dos antioxidantes sintéticos.
Essa combinação, juntamente com extratos em doses isoladas, foi aplicada nos estudos
subsequentes para verificação do impacto sensorial sobre emulsões alimentícias. Não foi
escolhido apenas a amostra contendo 100% de alecrim, pois o perfil sensorial poderia ser
rejeitado no teste de aceitação sensorial. Assim, justifica a escolha de mais de um tipo de erva
para o estudo da aceitação.
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Figura 7 - Valores preditos para prevenir a oxidação lipídica de emulsões a base de óleo girassol em teste de
estufa a 40°C

3.5 Conclusões
Embora o extrato de orégano apresente maiores resultados para atividade antioxidante
in vitro (DPPH, ABTS) quando comparado aos extratos de alecrim e tomilho, sua aplicação
isolada em emulsão lipídica não apresentou efeito em retardar a oxidação. Os resultados do
estudo de misturas mostraram que as combinações de extratos que possuem altas
concentrações de alecrim apresentam melhor efeito em retardar a oxidação da emulsão
lipídica submetida a teste acelerado, exercendo papel fundamental na estabilização da reação
de oxidação. As melhores combinações para retardar a oxidação lipídica foram emulsões
adicionadas de extratos contendo 100% de alecrim e emulsões com a misturas de extratos de
alecrim e tomilho na proporção de 75% para 25%, respectivamente. Os resultados evidenciam
a importância da realização de testes com produtos alimentícios para a seleção de
antioxidantes naturais mais promissores.
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4 PERFIL SENSORIAL E ACEITAÇÃO DE EMULSÕES ADICIONADAS DE
EXTRATOS DE ALECRIM E TOMILHO

Resumo
A adição de substâncias antioxidantes naturais em produtos de base lipídica, pode
acarretar em diferenças no perfil sensorial, tornando-se necessário estudos que avaliem estas
possíveis alterações. Nesse trabalho objetivou-se descrever o perfil sensorial de emulsões
adicionadas dos extratos de ervas que apresentaram melhor capacidade antioxidante em teste
acelerado e verificar a aceitabilidade das mesmas, a fim de analisar se há diferença sensorial
entre as amostras adicionadas de antioxidante naturais em comparação com as adicionadas de
antioxidantes sintéticos. Foram utilizadas emulsões formuladas com 100 mL de leite
desnatado e 200 mL de óleo refinado de girassol, adicionadas de extratos antioxidantes de
alecrim (100%), tomilho (100%), alecrim (75%) mais tomilho (25%) ou BHA, todos em
concentrações totais de 200 mg Kg-1 (base no teor de compostos fenólicos). Estas amostras
foram submetidas ao teste descritivo (Análise Descritiva Quantitativa) e ao teste de aceitação
com escala hedônica. Verificou-se que o perfil sensorial das amostras diferiu apenas para os
atributos aparência consistente e sabor ervas, sendo a amostra de alecrim diferente da de BHA
para ambos, e a de tomilho apenas para o sabor ervas. Porém, para a mistura de antioxidantes
naturais, não houve diferença em nenhum atributo. Em relação a aceitação das amostras, a
única que apresentou diferença estatística em relação ao BHA foi a adicionada de alecrim
(100%) para os atributos aparência e textura. Os resultados indicam que quaisquer
combinações de extrato nas doses utilizadas nesse estudo seriam aceitas pelo consumidor, o
que representa possibilidade de substituição do antioxidante sintético BHA.
Palavras-chave: Perfil sensorial; Aceitação; Análise descritiva quantitativa; Teste hedônico
Abstract
The addition of natural antioxidants in lipid-based products may result in differences
in sensory profile, making it necessary studies to evaluate these possible changes. In the
present study, the objective was to describe the sensory profile of the emulsion samples added
of antioxidant in doses determined in the previous chapter and check their acceptability, in
order to determine sensory differences among samples added of natural antioxidant compared
to the synthetic ones. Four emulsions were used, all with a base of 100 mL milk to 200 mL
RBD sunflower oil, and rosemary (100%), thyme (100%), rosemary (75%) and thyme (25%)
extracts, and BHA. All antioxidants were added at doses of 200 mg.Kg-1 (based on the
content of phenolic compounds). It was found that the sensory profile of the samples differed
only to the attributes consistent appearance and flavor, being the sample of Rosemary
different from BHA for both, and the only thyme for flavor. But to the mix, there is no
difference in any attribute. Regarding the acceptance of samples, the only one that presents
statistical difference in relation to the BHA was Rosemary (100%) for the appearance and
texture attributes.
Keywords: Sensory profile; Acceptance; Quantitative descriptive analysis; Hedonic test
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4.1 Introdução
Os lipídeos são responsáveis por importantes características nos alimentos em que são
utilizados, conferindo propriedades sensoriais desejáveis de sabor, odor, cor e textura. Em
emulsões tipo maionese, são essenciais para a textura e sabor exigidos pelo consumidor
(SALGADO et al., 2006).
Entretanto, apesar de conferir características agradáveis, a oxidação lipídica que ocorre
nestas emulsões pode acarretar em características indesejáveis conhecidas como ranço,
provocando perda da qualidade sensorial e nutricional dos alimentos, causando rejeição dos
produtos por parte do consumidor (EMBUSCADO, 2015; GALLEGO et al., 2013; LI et al.,
2013).
Para retardar tais efeitos, a indústria utiliza os antioxidantes sintéticos. Entretanto, seus
efeitos sobre a saúde têm sido questionados. Junto a este aspecto, a exigência de
consumidores por produtos naturais, faz com que pesquisas estejam voltadas para encontrar
alternativas aos antioxidantes sintéticos (YANG et al., 2016).
Os antioxidantes naturais encontrados em ervas estão sendo relatados como eficientes
para retardar o processo de oxidação de produtos lipídicos, são relatados como seguros e
apresentem menores exigências regulatórias (GALLEGO et al., 2013). Entretanto, torna-se
necessário verificar se a substituição destes antioxidantes será aceita pelo consumidor, sendo
necessário acompanhar sensorialmente as interferências que esta substituição provoca no
produto final.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) a análise
sensorial é definida como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e
interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos
sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição.
As sensações de prazer, palatabilidade ou aceitabilidade de um alimento avaliados a
partir dos órgãos do sentido, não podem ser substituídas por medições de quaisquer outros
instrumentos laboratoriais (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1999).
Características como aparência, sabor, aroma e textura estão relacionadas com a boa
aceitação de um produto pelo consumidor. A avaliação destas características é feita através
do emprego de métodos de análises sensoriais, os quais contribuem como ferramentas no
desenvolvimento de produtos alimentícios por meio do julgamento humano através dos
órgãos do sentido (CANEPPELE et al., 2000). A constante procura dos consumidores por
alimentos práticos, seguros e de qualidade leva o processo de desenvolvimento de produtos
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interagir com a análise sensorial, a qual é capaz de fornecer informações que definem até qual
nível pode variar um atributo do produto sem que sua imagem seja prejudicada perante ao
consumidor (MARTINS, 2002).
A avaliação sensorial utiliza um painel sensorial, composto por um grupo de pessoas
que analisam as diferentes características sensoriais dos alimentos (MARTINS, 2002).
Existem diversos tipos de métodos sensoriais, que são escolhidos conforme o objetivo da
análise. Os métodos discriminativos, conhecidos também como testes de diferença, avaliam a
diferença qualitativa e/ou quantitativa entre duas ou mais amostras (MEILGAARD et al.,
1991). Os métodos afetivos, avaliam a aceitação ou preferência do consumidor. De acordo
com Minim (2006) estes testes são usados para avaliar quanto os julgadores gostam ou
desgostam de um produto. Entre os testes afetivos, encontra-se o teste de escala hedônica
(teste de aceitação), onde o consumidor expressa sua aceitação pelo produto, conforme uma
escala estabelecida previamente que varia de acordo com a intensidade do quanto ele gostou
ou desgostou de cada amostra (MEILGAARD et al., 1991).
Outros métodos sensoriais de grande importância para a indústria de alimentos são os
descritivos, que são utilizados para definir a qualidade sensorial de um produto (MINIM et.
al., 2006). Os testes descritivos envolvem a detecção e a descrição qualitativa e quantitativa
dos componentes sensoriais de um produto. Os aspectos qualitativos incluem a aparência,
aroma, sabor e textura, que serão quantificados em suas intensidades pelos julgadores
treinados (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1991).
A análise sensorial descritiva pode ser utilizada no controle da qualidade, na
comparação de produtos, para entender as respostas dos consumidores em relação aos
atributos sensoriais do produto, para acompanhar o prazo de validade, para identificar efeitos
dos ingredientes ou outras variáveis do processo sobre a qualidade sensorial final, e, também,
investigar percepções dos julgadores no produto estudado (MURRAY; DELAHUNTY;
BAXTER; 2001; GACULA, 1997).
Análise descritiva quantitativa (ADQ) é um método que permite identificar e
quantificar as características de um produto. É apropriada quando se desejam obter
informações detalhadas sobre o perfil sensorial, identificação e quantificação de atributos do
produto em estudo. Este tipo de análise sensorial permite comparar produtos semelhantes,
correlacionar seus resultados, e podem ser utilizados para definir o padrão de controle de
qualidade do produto. Esta metodologia é realizada com julgadores treinados, os quais
fornecem resultados confiáveis e consistentes (BENDINI et al., 2011, MINIM et al., 2006).
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4.2 Objetivo
Os objetivos deste trabalho foram obter a formação de uma equipe sensorial treinada
para avaliar o perfil descritivo das emulsões adicionadas de extratos antioxidantes de alecrim
e tomilho a fim de verificar se o seu perfil sensorial apresenta diferenças em comparação com
as emulsões adicionadas de BHA. Também teve como objetivo verificar a aceitação das
amostras adicionadas de antioxidantes naturais.

4.3 Material e Métodos
4.3.1. Preparo das emulsões e extratos antioxidantes
Para o preparo da emulsão, foram misturados óleo de girassol refinado, sem adição de
antioxidantes sintéticos ou naturais (200 mL) com leite desnatado(100 mL) e obteve-se uma
emulsão do tipo óleo em água (O/A) após homogeneização em liquidificador. Os extratos
antioxidantes adicionados foram produzidos a partir de ervas desidratadas fornecidas pela
empresa Cia das Ervas (Morungaba, SP), por meio da extração com soluções etanólicas,
conforme descrito no Capítulo 3. As emulsões utilizadas para a avaliação sensorial foram
adicionadas de extrato de alecrim (100%), extrato de tomilho (100%), mistura de extratos de
alecrim (75%) e tomilho (25%), todos nas doses totais de 200 mg kg-1 (com base no teor de
compostos fenólicos totais). Para fins de comparação, foi utilizada uma emulsão com a adição
de BHA, também na concentração de 200 mgkg1.
Os reagentes e insumos utilizados nas análises foram de grau de pureza compatíveis
com os métodos empregados.

4.3.2 Análise microbiológica
Avaliações microbiológicas exigidas pela RDC n°12 da ANVISA (Brasil, 2001) foram
realizadas nas amostras de emulsão antes da aplicação dos testes.

4.3.2.1 Coliformes totais e Escherichia coli
Determinado utilizando-se o kit SimPlate®, aprovado pela AOAC (2005), seguindo o
manual da BioControl.
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4.3.2.2 Pesquisa de Salmonella sp.
Foi utilizado o kit Tecra™ Unique Salmonella aprovado pela AOAC (2005), seguindo
o manual de instrução da 3M™. Os poços positivos apresentam coloração esverdeada. Os
resultados foram expressos em presença/ausência de Salmonella sp. em 25 g de amostra. A
análise foi realizada no tempo zero, para cada tratamento, a fim de verificar a qualidade inicial
do produto.
4.3.3 Análise Sensorial – Análise Descritiva Quantitativa (ADQ)
O método empregado foi a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) desenvolvida por
Stone (1992). O teste foi realizado no laboratório de Análise Sensorial do Departamento de
Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(ESALQ/USP) (Piracicaba, SP, Brasil).
Primeiramente, o projeto foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da ESALQ/USP, sendo aceito pela comissão, com parecer número 1.024.782
(Anexo A).
Todas as amostras dos testes sensoriais foram apresentadas em copos plásticos de 50
mL, codificadas com números aleatórios de três algarismos, sob temperatura de refrigeração
de aproximadamente 7°C. Os testes foram conduzidos em cabines sensoriais individuais com
luz branca.

4.3.3.1 Recrutamento de julgadores
Como primeira etapa da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), foram recrutados 26
candidatos, entre os funcionários e alunos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ/USP), os quais preencheram o questionário apresentado na Figura 1. Os
candidatos foram selecionados e convocados para a etapa seguinte da ADQ, de acordo com a
disponibilidade, interesse, poder discriminativo, ausência de aversão ao produto e capacidade
de trabalhar em grupo. Candidatos que possuíam problemas de saúde relacionados a ingestão
de gorduras, como altos níveis de colesterol e triglicérides, hipertensão e alergia foram
eliminados.
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Figura 1 - Questionário de recrutamento de julgadores para o teste descritivo de emulsões adicionadas de
antioxidantes

4.3.3.2 Seleção dos julgadores
Primeiramente, foi aplicado o teste de gostos básicos, em que cada julgado recebeu
soluções quimicamente puras dos cinco gostos básicos: doce (sacarose a 2%), ácido (ácido
cítrico a 0,07%), salgado (cloreto de sódio a 0,2%), amargo (cafeína a 0,07%) e neutro (água
potável), seguindo a recomendação de Stone et al. (1998). Foi solicitado que cada julgador
identificasse na ficha o gosto percebido nas amostras (Figura 2).
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Figura 2 - Modelo da ficha do teste de gostos básicos

Posteriormente, foi aplicado o teste triangular, onde cada julgador recebeu três
amostras, informando que duas entre elas eram iguais. O julgador teve apenas que identificar
a amostra diferente (Figura 3), não sendo necessário apontar a diferença (MEILGAARD;
CIVILLE; CARR, 2006). As amostras utilizadas foram água com diferentes quantidades de
cloreto de sódio (0% e 0,2%). O teste foi repetido 7 vezes.

Figura 3 - Modelo da ficha do teste triangular

4.3.3.3 Levantamento e agrupamento de atributos
Foi utilizado o método de rede descrito por (MOSKOWITZ, 1983). Este método
consiste na identificação dos atributos presentes no produto a ser estudado. Foram utilizadas
três amostras de emulsão: uma adicionada extrato de alecrim, outra adicionada extrato de
orégano e outra com extrato de tomilho, nas doses de 200 mg kg-1 (com base no teor de
compostos fenólicos dos extratos). Os julgadores tiveram que descrevê-las quanto a sua
aparência, aroma, sabor e textura, comparando duas a duas (Figura 4), para que o maior
número de atributos fosse levantado.
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Figura 4 - Modelo da ficha de levantamento de atributos

Os atributos apontados foram agrupados pelo analista sensorial, conforme suas
similaridades, com o objetivo de manter os termos que melhor descrevem o produto final.
Estes termos foram utilizados para elaboração do material de referência (descrição dos
termos). Dados discrepantes foram eliminados (DAMÁSIO, 1990).
Posteriormente ao agrupamento de atributos, foi elaborada a ficha de avaliação a ser
utilizada na aplicação da análise sensorial no produto, empregando-se escala não estruturada
de 10 cm, variando de pouco (nota 1) a muito (nota 9).
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4.3.3.4 Treinamento dos julgadores
O treinamento foi conduzido com três tipos de amostras: emulsão com adição de
extrato de alecrim (100%), emulsão com adição de extrato de tomilho (100%) e uma
maionese comercial. Nesta etapa ficou à disposição dos julgadores o material de referência e
definições, elaborados anteriormente (DUTCOSKY, 1996; MOSKOWITZ, 1998).
Durante o treinamento, foram apresentadas amostras que serviam de referência
qualitativa e quantitativa para cada atributo. Esta etapa foi realizada três vezes, a fim de que
os julgadores apresentassem respostas mais confiáveis.

4.3.3.5 Avaliação do desempenho dos julgadores
A fim de verificar o desempenho dos julgadores, com base nos critérios de exclusão
definidos por Damásio e Costell (1991), os três tipos de amostras utilizadas no treinamento
foram avaliadas em três repetições do teste, sem que os julgadores soubessem que se tratava
de amostras repetidas.
Posteriormente, foi realizada análise de variância (ANOVA) com duas fontes de
variação, amostra e repetição. Foram selecionados para compor a equipe final os julgadores
que apresentaram bom poder discriminativo dos atributos (pFamostras ≤ 0,3), boa repetitividade
nos julgamentos (pFrepetições ≥ 0,05) e consenso com os demais membros da equipe
(DAMÁSIO; COSTELL, 1991).

4.3.3.6 Avaliação descritiva quantitativa das amostras
Nesta etapa, foram apresentadas aos julgadores finais as quatro amostras estudadas
para traçar o perfil sensorial.
O julgador teve que indicar a intensidade percebida por ele para cada atributo, para
todas as amostras estudadas (DUTCOSKY, 1996; MOSKOWITZ, 1998)

4.3.4 Teste de aceitação
Foi realizado o teste de aceitação com escala hedônica estruturada mista de sete
pontos, onde o julgador indica o quanto gostou ou desgostou de cada amostra para cada
atributo: aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. O valor sete equivale a gostei
muito e o valor um equivale a desgostei muito (Figura 5) (MEILGAARD et al., 1991).
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A equipe sensorial foi composta por 45 julgadores não treinados, de ambos os sexos.
Os julgadores eram alunos e funcionários da Departamento de Agroindústria, Alimentos e
Nutrição (LAN) da ESALQ/USP.
O teste foi conduzido no Laboratório de Análise Sensorial do LAN, em cabines
individuais com a utilização de luz branca. Foram apresentadas quatro amostras de emulsão
tipo maionese: uma com adição de alecrim, outra com adição de tomilho, outra com adição de
alecrim e tomilho e uma com BHA (semelhante as amostras da ADQ). A diferença destas
amostras para o teste de ADQ realizado, é que neste teste de aceitação foi utilizado 1% de sal
(cloreto de sódio).
As amostras foram servidas em copos plásticos de 50 mL, codificados com números
aleatórios de três algarismos, juntos com biscoito água e sal para o consumo.

Figura 5 - Modelo da ficha de análise sensorial utilizando escala hedônica de sete pontos

4.3.5 Análise estatística
Os resultados referentes às análises sensoriais foram avaliados utilizando programa
Statistical Analysis System modelo 9.2 (SAS, 2005) e submetidos à análise de variância
(ANOVA) para o teste F. A diferença estatística das médias, ao nível de significância de 5%
(p<0,05), foi determinada pelo teste de Tukey.
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4.4 Resultados e Discussão
4.4.1 Análise descritiva quantitativa
Dos vinte e um julgadores pré-selecionados na etapa anterior, três desistiram de
continuar na ADQ. Os dezoito restantes passaram pelo teste de reconhecimento de gostos
básicos, sendo todos aprovados. O critério de aprovação foi 100% de acertos.
Após esse teste, os julgadores selecionados seguiram para a prova de sensibilidade
para o gosto. Foi utilizado o teste triangular com análises sequenciais, utilizando amostras
com diferentes teores de cloreto de sódio (concentração de 0% e 0,2%). Para a realização do
teste, foi feita a casualização das amostras. O método foi aplicado sete vezes para cada
julgador. Para uma classe de 7, o número mínimo de acertos para a aprovação é de seis. Foi
construído o gráfico referente ao teste sequencial triangular (Figura 6), obtendo-se as retas de
aceitação (A) e rejeição (R) referentes a cada um dos julgadores.

Figura 6 - Teste sequencial triangular na seleção de julgadores com p0 = 1/3, p1 = 2/3, α = 0,05 e β = 0,10

Este teste permitiu selecionar os candidatos em função de suas habilidades em
discriminar duas amostras diferentes e repetição dos resultados. Foram aprovados 17
candidatos.
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4.4.1.1 Levantamento e agrupamento de atributos
Para o levantamento de atributos, após a verificação da segurança microbiológica,
foram utilizadas três amostras: emulsão tipo maionese contendo alecrim, emulsão tipo
maionese contendo tomilho e uma maionese comercial.
Após o levantamento dos atributos, foi realizado o agrupamento dos mesmos,
conforme suas semelhanças (Tabela 1). Este agrupamento resultou nos atributos finais a
serem utilizados no presente trabalho, sendo três atributos de aparência (esverdeada,
amarelada e consistente), quatro atributos de aroma (alecrim, tomilho, ervas e orégano),
quatro atributos de sabor (alecrim, tomilho, ervas e orégano) e dois atributos de textura
(cremosa e oleosa).
Foi elaborada a ficha de referência (Figura 7) com a definição dos atributos para o
treinamento dos julgadores. Para a avaliação das amostras, foi construída a ficha de escala e
intensidade para cada atributo levantado (Figura 8).
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Tabela 1 - Agrupamento de atributos, com indicação do número de vezes em que foi citado

Termos
Esverdeada
Amarelada
Aparência
Branco
Consistente
Alecrim
Tomilho
Aroma
Ervas
Oxidada
Alecrim
Tomilho
Ervas
Tempero
Sabor
Vegetal
Folhas
Especiarias
Oxidada
Cremosa
Consistente
Compacta
Densa
Espessa
Leve
Textura
Encorpada
Firme
Viscosa
Aerada
Homogênea
Oleosa

Número de
vezes
6
5
10
2
2
2
5
3
1
14
2
1
3
3
2
1
17
1
1
1
3
1
5
2
2
1
2

Atributos finais
Esverdeada
Amarelada
Consistente
Alecrim
Tomilho
Ervas
Oxidada
Alecrim
Tomilho

Ervas

Oxidada

Cremosa

Aerada
Homogênea
Oleosa
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APARÊNCIA
Esverdeada: emulsão com adição de ervas finas:
Pouco: emulsão sem adição de ervas.
Muito: emulsão com adição de ervas.
____________________________________________________________________________________
Amarelada: emulsão com cor característica de maionese:
Pouco: emulsão sem adição de mostarda.
Muito: emulsão com adição de mostrada.
____________________________________________________________________________________
Consistente: emulsão com consistência viscosa, encorpada:
Pouco: maionese comercial marca Hellmann’s adicionada de 10% de leite.
Muito: maionese comercial marca Hellmann's.
AROMA
Alecrim: emulsão com adição de alecrim:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de alecrim.
Muito: emulsão com adição de 0,4% de alecrim.
____________________________________________________________________________________
Tomilho: emulsão com adição de tomilho:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de tomilho.
Muito: emulsão com adição de 0,4% tomilho.
____________________________________________________________________________________
Ervas emulsão com adição de ervas finas:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de ervas finas.
Muito: emulsão com adição de 0,4% ervas finas.
____________________________________________________________________________________
Oxidado: emulsão com aroma característico de gordura oxidada:
Pouco: emulsão recém batida no liquidificador com óleo de girassol.
Muito: emulsão recém batida no liquidificados com óleo de girassol pré-aquecido a 180°C por 5 minutos.
SABOR
Alecrim: emulsão com adição de alecrim:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de alecrim.
Muito: emulsão com adição de 0,4% de alecrim.
____________________________________________________________________________________
Tomilho: emulsão com adição de tomilho:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de tomilho.
Muito: emulsão com adição de 0,4% de tomilho.
____________________________________________________________________________________
Ervas emulsão com adição de ervas finas:
Pouco: emulsão com adição de 0,1% de ervas finas.
Muito: emulsão com adição de 0,4% de ervas finas.
____________________________________________________________________________________
Oxidado: emulsão com aroma característico de gordura oxidada:
Pouco: emulsão recém batida no liquidificador com óleo de girassol.
Muito: emulsão recém batida no liquidificados com óleo de girassol pré-aquecido a 180°C por 5 minutos.
TEXTURA
Cremosa: propriedade de resistência ao escoamento da emulsão sentida na boca:
Pouco: maionese comercial marca Hellmann’s adicionada de 10% de leite.
Muito: maionese comercial marca Hellmann's.
____________________________________________________________________________________
Oleosa: emulsão com sensação de óleo na boca:
Pouco: emulsão 200 mL de óleo e 100 mL de leite.
Muito: emulsão 200 mL de óleo e 100 mL de leite, com adição posterior de óleo.
____________________________________________________________________________________
Aerada: emulsão com bolhas de ar no interior:
Pouco: emulsão 200 mL de óleo e 100 mL de leite.
Muito: chantilly.
____________________________________________________________________________________
Homogênea: emulsão uniforme (cor, grânulos, gotículas de óleo, manchas):
Pouco: emulsão com grânulos, cor desuniforme, gotas de óleo.
Muito: emulsão filtrada.

Figura 7 - Definição e referência dos atributos finais
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Nome: __________________________________________ Data: _____________ Idade:__________
Por favor, avalie cada um dos atributos abaixo, indicando com um traço vertical, o ponto da escala que melhor quantifique a
intensidade de cada atributo.
APARÊNCIA
ESVERDEADA
Amostra

pouco

muito

________

AMARELADA
Amostra

pouco

muito

pouco

muito

________

CONSISTENTE
Amostra

________

AROMA
ALECRIM
Amostra

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

________

TOMILHO
Amostra

________

ERVAS
Amostra

________
OXIDADO
Amostra

________
SABOR
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ALECRIM
Amostra

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

________

TOMILHO
Amostra

________

ERVAS
Amostra

________
OXIDADO
Amostra

________

TEXTURA
CREMOSA
Amostra

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

pouco

muito

________

OLEOSA
Amostra

________
AERADA
Amostra

________
HOMOGÊNEA
Amostra

________

Figura 8 - Ficha utilizada na análise final com as escalas de intensidade para cada atributo
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4.4.1.2 Treinamento e avaliação do desempenho dos julgadores
Foram realizadas três sessões de treinamento e foram selecionados os julgadores que
apresentaram 80% dos valores dentro dos padrões (Tabelas 2 e 3) e consenso com a equipe
(Tabela 4). Os provadores receberam as três amostras citadas no item 4.3.3.4, nas três sessões
de treinamento, porém, não foi informado que eram as mesmas, permitindo verificar a
repetibilidade.
Foram excluídos os julgadores 1, 6 e 9. A equipe sensorial final foi composta por 8 pessoas,
sendo 1 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idades de 20 a 32 anos.
Os atributos textura homogênea e textura aerada foram excluídos, pois os resultados
do treinamento não estavam em consenso entre a maioria dos membros da equipe sensorial.
Tabela 2 - Desempenho dos julgadores em relação a seu poder discriminativo (pFamostras). Valor desejável:
pFamostras < 0,50

Julgador
5
6*

Atributos
1*
2
3
4
7
8
9*
Aparência
Esverdeada 11,23 0,83 2,83 7,90 0,94 13,20 55,72 0,09 71,25
Amarelada
38,63 0,01 1,66 1,38 5,87 2,62 2,37 3,36 0,24
Consistente 27,65 0,00 0,06 0,02 0,00 0,01 72,12 0,00 0,75
Aroma
Alecrim
32,87 0,00 4,82 23,62 5,90 25,67 0,58 11,66 24,75
Tomilho
44,44 0,00 3,23 3,55 6,55 0,15 3,77 16,00 0,79
Ervas
32,60 8,03 4,03 3,57 4,95 18,96 0,75 23,18 20,82
Oxidado
100,00 13,44 41,42 44,44 16,80 0,05 18,18 0,00 12,75
Sabor
Alecrim
13,04 0,06 17,77 29,34 2,18 53,53 14,00 14,96 65,47
Tomilho
45,51 0,05 3,86 0,17 0,70 0,17 8,21 0,01 2,16
Ervas
0,04 14,51 7,47 1,07 0,40 41,78 2,41 0,28 8,69
Oxidado
84,03 28,44 73,10 54,87 11,48 0,21 25,50 0,93 17,86
Textura
Cremosa
32,75 0,00 4,03 0,05 0,00 0,23 47,99 11,11 97,12
Oleosa
64,83 0,03 18,65 39,67 17,96 0,00 31,40 13,01 0,76
3
1
1
1
0
1
2
0
3
ND
Nota: Valores em negrito não atende os valores especificados de pFamostras.
ND: Número de vezes que o julgador não discriminou as amostras a pFamostras < 0,50.

10

11

0,00
13,03
0,78

0,02
0,15
1,07

24,17 5,57
28,81 12,64
28,78 4,92
80,76 14,99
0,00 0,16
0,02 0,02
0,00 38,39
18,30 44,44
0,16 3,14
0,66 12,61
1
0
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Tabela 3 - Desempenho dos julgadores em relação a repetibilidade dos resultados (pFrepetições). Valores
desejáveis: pFrepetições > 0,05

Atributos
Aparência
Esverdeada
Amarelada
Consistente
Aroma
Alecrim
Tomilho
Ervas
Oxidado
Sabor
Alecrim
Tomilho
Ervas
Oxidado
Textura
Cremosa
Oleosa
NR

1*

2

3

4

Julgador
5
6*

7

8

9*

10

11

46,79 37,45 26,52 49,67 27,70 45,64 66,44 44,44 73,51 18,31 43,64
73,30 12,67 15,62 71,21 51,87 49,43 55,66 84,20 14,02 42,57 5,70
30,89 14,10 8,13 45,52 5,62 7,86 57,04 11,11 15,02 28,59 6,46
44,76
44,44
42,88
44,44

61,79
69,44
18,08
84,03

66,66
16,42
12,89
73,92

44,89
16,00
51,82
25,51

44,44 81,86 96,35 44,44 43,16
31,27 33,11 23,33 44,44 17,69
19,86 26,17 59,03 40,54 62,68
40,61 2,00 30,98 44,44 10,05

36,49
45,51
92,12
84,03

38,15
43,19
67,82
79,01

47,04
21,40
62,29
75,04

93,68 42,21 43,42 44,28 33,20
12,31 55,15 30,78 27,82 58,87
81,92 57,13 58,59 86,98 12,93
90,70 0,13 2,48 36,55 44,44

91,71
71,98
50,92
12,13

44,44
44,44
44,44
87,49

80,99
74,32
20,65
11,15

68,99 57,65
40,90 64,68
63,80 27,01
45,90 1,78

36,35 11,37 33,01 89,17 97,35 68,87 26,10 44,44 92,51 10,59 48,80
73,61 42,68 67,10 74,42 3,63 0,35 49,34 44,44 0,10 90,05 11,33
0
0
0
0
2
3
0
0
1
0
1

Nota: Valores em negrito não atende os valores especificados de pFamostras
NR: Número de vezes que o julgador não discriminou as amostras a pFamostras > 0,05
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Tabela 4 - Média das três repetições para cada julgador e amostra
(continua)

Julgador
Atributos
Aparência
Esverdeada A
B
C
Amarelada A
B
C
Consistente A
B
C
Aroma
Alecrim

Tomilho

Ervas

Oxidado

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1*

2

3

4

5

6*

7

8

9*

10

11

2,73
0,13
0,20
2,63
3,73
7,00
3,10
4,30
7,07

0,23
1,87
0,20
6,87
0,27
4,27
0,37
0,37
8,53

6,27
1,23
0,97
3,47
0,33
6,27
3,13
1,13
7,83

1,03
0,13
0,10
4,33
0,30
4,20
0,50
1,60
8,23

1,37
0,67
0,27
1,07
1,27
3,23
1,67
1,70
8,63

2,13
0,30
0,20
5,60
0,70
3,30
1,73
1,73
8,57

3,50
1,40
2,03
4,10
0,37
5,33
4,27
3,17
5,27

2,53
0,00
0,00
2,30
0,00
3,73
0,07
0,07
9,00

2,27
1,27
1,00
3,27
0,10
5,43
2,47
2,57
8,10

6,93
0,53
0,00
2,20
3,10
7,30
0,80
3,87
8,13

6,40
0,73
0,27
5,60
6,67
8,47
3,97
4,17
8,40

3,22
0,75
0,48
3,77
1,53
5,32
2,01
2,24
7,98

3,03
0,17
0,13
0,10
0,13
0,10
3,03
0,17
0,17
0,13
0,13
0,13

0,30
5,27
0,20
5,03
0,23
0,23
0,43
0,90
0,23
0,30
0,37
0,20

1,03
0,20
0,03
0,67
0,23
0,03
1,70
0,60
0,00
0,07
1,00
0,97

0,83
0,13
0,17
0,80
0,27
0,13
1,10
0,10
0,13
0,07
0,07
0,23

0,67
0,80
0,20
1,07
0,40
0,03
1,73
0,80
0,17
0,57
0,57
1,40

0,23
0,33
0,10
4,20
0,50
0,50
0,87
1,07
0,17
5,07
5,70
0,87

4,40
0,27
0,83
3,13
0,13
0,60
3,50
0,13
0,97
0,97
0,17
1,13

0,60
0,00
0,00
1,90
0,00
0,00
1,23
2,00
0,00
0,00
0,00
2,07

2,73
0,57
0,83
3,47
0,10
0,60
2,87
0,57
0,60
0,73
0,10
1,13

3,07
0,00
0,00
3,13
0,00
0,00
3,13
0,00
0,00
0,20
0,37
0,17

1,13
3,57
4,57
4,50
0,70
0,87
4,53
1,30
1,50
1,20
0,33
1,37

1,64
1,03
0,64
2,55
0,25
0,28
2,19
0,69
0,36
0,85
0,80
0,88

M.E

Legenda: *= julgador excluído, A= emulsão com adição de tomilho (200 mg kg-1 - base no teor de compostos
fenólicos) B= emulsão com adição de alecrim (200 mg kg-1 - base no teor de compostos fenólicos), C= maionese
comercial, M.E= média da equipe, NR: número de vezes que o julgador estava fora de consenso com a equipe.
Nota 2: Valores em negrito são considerados valores fora do consenso com a equipe
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Tabela 4 - Média das três repetições para cada julgador e amostra
(conclusão)

Atributos
Sabor
Alecrim

Tomilho

Ervas

Oxidado

Textura
Cremosa

Oleosa

NR

Julgador
5 6*
7

1*

2

3

4

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

5,27
0,70
0,13
2,87
0,23
0,13
8,20
0,77
0,10
0,13
0,10
0,10

0,30
5,63
0,20
5,73
0,30
0,20
0,73
0,70
0,17
0,23
0,27
0,17

2,60
0,47
0,03
1,67
1,13
0,03
2,60
0,50
0,00
0,53
0,23
0,30

1,00
2,77
0,07
4,33
1,10
0,10
3,37
2,63
0,43
0,20
0,10
0,17

0,83
1,60
0,20
5,73
0,27
0,13
6,03
1,53
0,17
0,63
0,63
1,00

0,37
0,70
0,13
4,63
0,43
0,13
0,90
1,60
0,20
5,57
6,63
1,07

A
B
C
A
B
C

3,47
4,53
6,93
3,70
4,33
2,43
2

0,60
0,60
8,80
1,77
3,17
0,20
4

2,20
1,83
6,57
3,27
1,77
0,17
2

0,80
1,07
8,63
0,83
0,83
2,03
0

1,63
1,63
8,33
2,83
2,87
4,73
0

1,33
1,43
7,70
6,67
6,80
1,00
3

8

9*

10

11

3,73
0,30
2,30
4,43
0,27
2,67
3,67
0,17
1,50
0,83
0,17
0,97

2,27
2,87
0,00
5,53
0,87
0,00
1,53
4,17
0,00
0,00
0,00
1,30

2,67
2,30
0,57
4,93
0,20
0,73
4,20
1,60
0,53
0,60
0,10
0,97

7,90
1,23
0,00
7,53
1,27
0,00
7,80
0,67
0,00
1,57
0,63
0,00

0,43
3,63
2,17
8,03
1,03
0,47
2,17
2,57
0,90
0,33
0,30
0,33

2,49
2,02
0,53
5,04
0,65
0,42
3,75
1,54
0,36
0,97
0,83
0,58

3,17
3,13
5,47
1,93
2,57
0,73
0

0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
4,10
4

5,27
5,10
5,87
1,33
1,23
0,83
1

1,23
2,40
8,23
7,33
6,50
1,47
3

2,20
1,80
5,93
4,97
4,13
5,10
2

1,99
2,14
7,13
3,15
3,11
2,07

M.E

Legenda: *= julgador excluído, A= emulsão com adição de tomilho (200 mg kg-1 - base no teor de compostos
fenólicos) B= emulsão com adição de alecrim (200 mg kg-1 - base no teor de compostos fenólicos), C= maionese
comercial, M.E= média da equipe, NR: número de vezes que o julgador estava fora de consenso com a equipe.
Nota: Valores em negrito são considerados valores fora do consenso com a equipe.

4.4.1.3 Análise Descritiva quantitativa das amostras
A análise descritiva quantitativa foi realizada nas emulsões adicionadas das
concentrações de extratos que apresentaram as melhores capacidades antioxidantes em teste
acelerado: emulsão adicionada de extrato de alecrim (100%), emulsão adicionada de extrato
de tomilho (100%), emulsão adicionada de mistura de extrato de alecrim e tomilho na
proporção de 75% e 25% respectivamente, e, com o intuito de comparação, foi utilizada uma
emulsão com adição de BHA. Todas as emulsões foram elaboradas com 100 mL de leite
desnatado e 200 mL de óleo de girassol, adicionadas dos antioxidantes na dose de 100 mg kg1

(com base no teor de compostos fenólicos totais) (Figura 9). As amostras foram avaliadas no

mesmo dia do processamento e todas foram apresentadas juntas aos julgadores.
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Figura 9 – emulsões com 100% de extrato de tomilho, 100% de extrato de alecrim, 75% de extrato de alecrim
mais 25% de extrato de tomilho e BHA, respectivamente.

Houve diferença estatística entre os tratamentos (p<0,05) apenas para os atributos
aparência consistente e sabor ervas. A maior média encontrada para aparência consistente foi
para a amostra adicionada de tomilho, porém esta não diferiu significativamente (p>0,005)
das amostras adicionadas de extratos de tomilho e alecrim e de BHA (Tabela 5).
Já em relação ao atributo sabor ervas, a maior média encontrada foi para a amostra
adicionada de extrato de alecrim, a qual não diferiu significativamente das demais que
continham adição de extratos de ervas, apenas da amostra de BHA (Tabela 5).
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Tabela 5 - Atributos relacionados a aparência, aroma, sabor e textura de emulsões adicionadas de extratos
antioxidantes

Atributos
Alecrim
1,06 A
Aparência Esverdeada
Amarelada
0,53 A
Consistente
1,30 B
Alecrim
0,49 A
Aroma
Tomilho
0,80 A
Ervas
0,44 A
Oxidado
0,39 A
Alecrim
1,03 A
Sabor
Tomilho
0,85 A
Ervas
1,90 A
Oxidado
0,24 A
Cremosa
1,33 A
Textura
Oleosa
1,09 A

Tratamentos
Tomilho
Tom. + Al.
A
1,74
1,34 A
0,84 A
0,98 A
A
3,20
2,30 AB
0,50 A
0,53 A
0,68 A
0,48 A
0,48 A
0,56 A
0,26 A
0,30 A
A
1,26
0,68 A
1,64 A
0,78 A
1,75 A
0,70 AB
0,56 A
0,53 A
1,73 A
1,26 A
A
1,01
1,14 A

BHA
0,73 A
0,73 A
2,94 A
0,56 A
0,39 A
0,53 A
0,23 A
0,26 A
0,73 A
0,51 B
0,38 A
1,77 A
1,21 A

Legenda: DP = Desvio Padrão das médias; Tom.+Al. = Tomilho + alecrim
Nota: Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade
pelo Teste de Tukey
Nota: Os dados foram transformados pelo teste de homogeneidade (BOX-COX) para análise estatística. Os
dados apresentados na tabela acima são os dados reais (sem transformação).

Observou-se que a amostra que contém BHA não diferiu da amostra que contém
tomilho e alecrim para todos os atributos. Já em comparação com a amostra adicionada de
tomilho, dos treze atributos comparados, somente houve diferença no sabor ervas, e, para a
amostras com alecrim, para os atributos aparência consistente e sabor ervas (Tabela 5).
Pelos resultados obtidos, observa-se que a substituição do antioxidante sintético BHA
pelos extratos de ervas nas doses utilizadas não interfere nos atributos sensoriais do produto
estudado. Essa observação é importante, pois demonstra que o uso de antioxidantes a base de
tomilho e alecrim, em doses isoladas ou em misturas, além de serem eficientes em retardar a
oxidação, não limitariam as possibilidades de uso em alimentos por alterações sensoriais.

4.4.2 Perfil sensorial das amostras
Os dados obtidos permitiram a elaboração do perfil sensorial das amostras de produto
tipo maionese adiconado de diferentes antioxidantes.
Para tanto, cada atributo foi representado por um eixo que se iniciou no centro da
figura, onde o valor é zero, e, à medida que aumenta a intensidade do mesmo, ele tem sua
escala deslocada do centro para fora. Os valores médios foram representados nos eixos

81

correspondentes a cada atributo, onde o perfil sensorial de cada amostra é traçado pela
conexão dos pontos referentes a intensidade das médias (STONE et al., 1974).

Perfil sensorial
Tomilho

oleosa

cremosa

sabor oxidado

Alecrim
esverdeada
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Tom.+Al.

BHA

amarelada

consitente

aroma alecrim

sabor ervas

aroma tomilho

sabor tomilho

aroma ervas
sabor alecrim

aroma oxidado

Figura 10 - Perfil sensorial das emulsões tipo maionese adicionadas de antioxidantes

O perfil sensorial das amostras apresentou valores mais altos para o atributo
consistência. O atributo sabor tomilho apresenta valores mais intensificados do que o sabor
alecrim, sendo assim mais perceptível seu sabor, se confundindo até mesmo na amostra que
só possui alecrim. O sabor oxidado é muito baixo e semelhante em todos os tratamentos. A
cremosidade e a oleosidade das amostras possuem valores próximos entre os tratamentos. Já
em relação a cor esverdeada, observa-se nas amostras com adição de ervas valores
ligeiramente maiores, intensificados principalmente na presença de tomilho, o que não
acontece com a cor amarelada, pois a amostra de alecrim apresentou valor mais baixo que a
amostra com BHA (Figura 10).
Os valores encontrados para todos os atributos de aroma são muito próximos, não
apresentando elevações nas amostras com adição de ervas, sendo seu perfil parecido com a
amostra que contém BHA.
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4.4.3 Análise sensorial – Teste de aceitação com escala hedônica
O teste de aceitação das emulsões adicionadas de antioxidantes foi realizado no tempo
0 (mesmo dia do processamento). Foram utilizadas as mesmas amostras da ADQ, porém para
este teste foi adicionado 1% de cloreto de sódio em cada uma. A equipe sensorial foi
composta por 45 julgadores, entre eles alunos e funcionários do Departamento de
Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN/ESALQ), sendo 73% do sexo feminino e 27% do
sexo masculino.
Os resultados do teste de aceitação com escala hedônica revelaram que não houve
diferença estatística (p>0,05) para os atributos aroma e sabor entre os diferentes tipos de
antioxidantes utilizados (Tabela 6).
Já em relação a aparência, a amostra contendo alecrim apresentou menor aceitação
(5,23), porém não difere estatisticamente da amostra de tomilho (p<0,05). A amostra de maior
aceitação em relação a este atributo foi a de BHA, a qual não difere das amostras contendo
tomilho e tomilho/alecrim (Tabela 6).
Ao relacionarmos os dados de aparência do teste hedônico com a aparência consistente
da ADQ, notamos que as notas mais baixas foram para a amostra contendo alecrim. Tal fato
pode estar relacionado com a quantidade maior de água nesta amostra, pois como os teores de
compostos fenólicos foram menores para o alecrim, a quantidade de extrato utilizado para
atingir os 100mgKg-1 de compostos fenólicos foi maior, consequentemente aumentando o teor
de água interferindo na consistência da amostra.
Ao analisar a textura, a amostra de maior aceitação foi a com adição de BHA (6,14), a
qual se assemelha com a amostra adicionada de tomilho/alecrim (5,94) (Tabela 6). Já quando
adicionado apenas alecrim, ocorre menor aceitação. Tal fato pode estar relacionado com a
quantidade de água presente neste extrato, pois como o alecrim apresenta menores teores de
compostos fenólicos. Para alcançar a concentração de 200ppm, foi acrescentado maiores
volumes de extrato, consequentemente, aumentando o volume de agua na amostra final,
acarretando em uma menor consistência, interferindo na aceitação do produto.
Comparando os resultados de impressão global, as maiores notas foram encontradas
para a amostra com tomilho (5,39), a qual não difere estatisticamente (p<0,05) das amostras
de BHA e tomilho/alecrim (Tabela 6).
Neste estudo, os valores de aparência foram classificados na escala “gostei
ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Em relação ao aroma, todas as amostras foram
classificadas como “não gostei, não desgostei”, indicando uma opinião não concreta na
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aceitação. Para os demais atributos (sabor, textura e impressão global), a amostra adicionada
de alecrim posicionou-se na escala “não gostei, não desgostei”, e as demais amostras na
escala “gostei ligeiramente” (Tabela 6).

Tabela 6 - Teste de aceitação com escala hedônica (7 = gostei muito, 1 = desgostei muito) para diferentes
atributos de emulsões tipo maionese adicionadas de extratos antioxidantes
Atributos
Trat.

Aparência

Aroma
AB

Sabor
A

Alecrim

5,23 ± 1,43 B

4,61 ± 1,04 A

4,61 ± 1,38 A

4,95 ± 1,52 B

4,73 ± 1,28 B

A

A

A

A

5,36 ± 1,46 A

5,91 ± 1,18 A

5,3 ± 1,36 AB

BHA

6,14 ± 1,03 A

4,75 ± 1,14

4,8 ± 1,27 A

5,14 ± 1,69

5,07 ± 1,48 A

5,75 ± 1,24

5,39 ± 1,22 AB

5,75 ± 1,35
5,93 ± 1,04

5,11 ± 1,32

Imp. Global
A

Tomilho
Tom.+Al.

4,77 ± 1,16

Textura
A

5,91 ± 1,12

CV
35,92
24,41
49,43
38,10
Legenda: DP= Desvio padrão, CV= Coeficiente de variação, Tom = tomilho, Al= alecrim

42,87

Nota: Os dados foram transformados pelo teste de homogeneidade (BOX-COX)

Salgado et al. (2006), estudando a aceitação da adição de ervas em maionese,
observaram que a amostra contendo tomilho foi a que apresentou maiores valores em relação
aos atributos de aceitação geral do produto, sabor e consistência, quando comparada com as
amostras de contendo alecrim e manjericão. Estes atributos foram classificados na escala
hedônica como “gostei extremamente”.
Dias, Menis e Jorge (2014), avaliaram a aceitação de extratos de alecrim adicionados
ao óleo de soja. Notou-se que os consumidores aceitaram igualmente o óleo puro e o óleo
adicionado do antioxidante, não ocorrendo diferença estatística estre as amostras, concluindo
que pode ser utilizado na indústria de alimentos em substituição aos antioxidantes sintéticos.
Os resultados demostraram que as amostras adicionadas de tomilho e tomilho/alecrim
não diferiram na aceitação de todos os atributos quando comparados com a amostra
adicionada de antioxidante sintético (BHA). Em relação a amostra que contém alecrim,
ocorreu diferença de aceitação apenas para os atributos aparência e textura. Conclui-se assim
que a substituição dos antioxidante sintético avaliado pelos antioxidantes naturais tomilho e a
mistura tomilho e alecrim não influencia na aceitação dos atributos sensoriais, sendo
promissora a sua utilização.
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4.5 Conclusões
Dos treze atributos avaliados na ADQ, apenas em dois apresentaram diferença
resultante da adição de extratos de ervas: sabor ervas (para amostras de tomilho e de alecrim
individuais) e aparência consistente (para amostra de alecrim), demonstrando que interferiram
no perfil sensorial das emulsões.
Em relação a aceitação das amostras, apenas a adicionada de extrato de alecrim diferiu
da amostra adicionada de BHA para os atributos de aparência e textura. As demais não
apresentaram diferença em nenhum dos atributos.
Conclui-se que a substituição dos BHA pelos extratos naturais, nas doses utilizadas,
praticamente não interferiu no perfil sensorial e na aceitação do produto final, sendo
promissora sua utilização.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos sobre os antioxidantes naturais são de grande importância para avaliar o
potencial de substituição em relação aos antioxidantes sintéticos. É importante não apenas
avaliar a atividade antioxidante in vitro, mas também sua capacidade em retardar o processo
oxidativo em produtos alimentícios, comprovando a eficácia destes compostos naturais.
O estudo permitiu comprovar que é possível a aplicação de extratos naturais ricos em
compostos fenólicos e com considerável atividade antioxidante em sistemas in vitro em
emulsão alimentícia. Os extratos obtidos a partir do alecrim apresentaram efeitos
antioxidantes semelhantes ao BHA quando adicionados em emulsões alimentícias, em doses
isoladas ou em misturas binárias com extrato de tomilho.
É de grande importância um produto apresentar aceitação pelo consumidor. Qualquer
adição de substância diferente do padrão encontrado no mercado pode acarretar em rejeição.
O estudo permitiu concluir que a adição de extratos de ervas em emulsões alimentícias
praticamente não interfere no perfil descritivo das amostras, em que 85% dos atributos
sensoriais avaliados não apresentaram diferença estatística em relação as emulsões
adicionadas de antioxidantes sintéticos. Além disto, o teste de aceitação mostrou resultados
positivos.
O presente estudo permitiu comprovar a eficácia dos antioxidantes obtidos a partir de
extratos de ervas, mostrando promissora sua utilização em substituição aos antioxidantes
sintéticos.
Como a adição dos extratos antioxidantes obtidos a partir de ervas praticamente não
interferiram no perfil descritivo e na aceitação do produto final, sugere-se para futuros estudos
o aumento das doses utilizadas, com o intuito de aumentar o potencial antioxidante.
Sugere-se também, a análise de cromatografia para quantificar quais antioxidantes
estão presentes em cada tipo de amostra, para poder verificar qual está contribuindo para
maior capacidade antioxidante in vivo.
Além das sugestões acima, verificar a permissão de uso na Farmacopéia brasileira.
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Parecer Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos
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