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EPÍGRAFE

“O

essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.”
Antonie de Saint-Exupéry
RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi identificar os compostos voláteis importantes para o aroma da
carne assada de frangos suplementados com diferentes concentrações de β-ácidos do lúpulo.
Para isso, 1440 frangos foram alimentados ad libitum durante 42 dias com dietas basais
suplementadas com 0 (controle negativo), 30, 60 e 120 mg kg-1 de β-ácidos do lúpulo. Após
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42 dias de experimento, os animais foram abatidos e o músculo Pectoralis major (peito do
frango) foi retirado, separado do tecido conjuntivo, da pele e da gordura subcutânea. Os filés
de peito foram imediatamente congelados a −80 ºC até o momento das análises. Nos filés foi
determinado o perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa acoplada a detector de
ionização em chama (GC-FID). A carne dos animais suplementados com 120 e 30 mg kg-1 de
β-ácidos foram os que apresentaram as maiores quantidades de ácidos graxos insaturados de
cadeia longa como o araquidônico (C20:4-n6) e docosaexaenoico (C22:6-n3). Um maior teor
destes ácidos graxos na carne de frango é desejado do ponto de vista nutricional, pois estes
compostos possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias benéficas para saúde
humana. Para a caracterização dos voláteis da carne assada foi desenvolvido e otimizado um
procedimento de extração dos voláteis da carne por microextração em fase sólida através do
headspace (HS-SPME) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS).
Para isso, foram testados cinco tipos de materiais de recobrimento de fibras comerciais de
SPME quanto a sua capacidade de extração dos voláteis da carne assada e, para fibra que
apresentou maior capacidade de extração (CAR/PDMS), foram otimizados a temperatura e
tempo de extração por meio de delineamento composto central rotacional. As condições
ótimas de extração foram: temperatura de extração de 80 °C e tempo de extração de 45 min.
Foram identificados 70 compostos voláteis na carne assada de frango por GC-MS
majoritariamente aldeídos, alcanos, álcoois, ésteres e pirazinas. A análise de componentes
principais (PCA) revelou que é possível distinguir as amostras em função da suplementação
com β-ácidos, o que indica que os diferentes níveis de suplementação podem originar perfil
voláteis distintos na carne assada. O tratamento controle negativo (0 mg kg-1 de β-ácidos) foi
caracterizado principalmente pela presença de aldeídos e ácidos como octanal, decanal,
benzaldeído e ácido n-hexanóico, o tratamento com 30 mg kg-1 de β-ácidos foi caracterizado
por pirazinas (2,6-dimetil-pirazina e 3-etil,2,5-dimetil-pirazina), o tratamento com 60 mg kg-1
de β-ácidos foi caracterizado por uma maior quantidade de álcoois, aldeídos, e furanos
(hexanal, 1-octen-3 ol e pentilfurano), enquanto que o tratamento com 120 mg kg-1 de βácidos foi caracterizado pela presença do composto 2- metil pentanal.
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ABSTRACT

The objective of this research was to identify the volatile compounds important for the aroma
of chicken roasted meat supplemented with different concentrations of β-acids from hops. A
total of 1440 broilers were fed ad libitum for 42 days with basal diets supplemented with 0
(negative control), 30, 60 and 120 mg kg-1 of hops β-acids. After 42 days, the animals were
slaughtered and the Pectoralis major (chicken breast) was removed and separated from
connective tissue, skin and from the subcutaneous fat. The breast steaks were immediately
frozen at -80 °C until analyses. The fatty acid profile was determined by gas chromatography
coupled to flame ionization detector (GC-FID). The animals supplemented with 120 and 30
mg kg-1 of β-acids showed the highest amounts of long chain unsaturated fatty acids, such as
arachidonic (C20:4-n6) and docosahexaenoic acid (C22: 6-n3). A higher content of these fatty
acids in chicken meat is desired from a nutritional point of view, as these compounds have
antioxidant and anti-inflammatory properties beneficial to human health. For the
characterization of the chicken roasted meat volatiles, a procedure of extraction of the meat
volatiles by headspace solid phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography
coupled to the mass spectrometry (GC-MS) was developed and optimized. Five types of
SPME commercial fiber coating materials were tested for their ability to extract the volatiles
from roasted meat. For the fiber with higher extraction capacity (CAR/PDMS), the
temperature and time of extraction were optimized using a central composite rotational
design. The optimal extraction conditions were: extraction temperature of 80 °C and
extraction time of 45 min. Ninety five volatile compounds were identified in chicken roasted
meat by GC-MS, mainly aldehydes, alkanes, alcohols, esters, and pyrazines. Principal
component analysis (PCA) showed that it is possible to distinguish samples as a function of βacid supplementation, which indicates that different levels of supplementation may give rise
to distinct volatiles profiles in roasted chicken meat. The negative control treatment (0 mg kg-1
of β-acids) was characterized mainly by the presence of aldehydes and acids such as octanal,
decanal, benzaldehyde and n-hexanoic acid, treatment with 30 mg kg
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of β-acids was

characterized by pyrazines (2 6-dimethylpyrazine and 2 ethyl 3 5 dimethylpyrazine) treatment
with 60 mg kg-1 of β-acids was characterized by a higher amount of alcohols, aldehydes, and
furans (hexanal, 1-octen-3-ol, and pentylfuran), whereas treatment with 120 mg kg-1 of β-acids
was characterized by the presence of the 2-methyl pentanal compound.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Cenário do consumo de carne de frango no Brasil e no mundo
De todos os tipos de carne consumidos no mundo, a carne de frango se destaca como
fonte de proteína de baixo custo e acessível para a maioria das populações (JUNG et al.,
2011). A queda no custo da produção da carne de frango e a consequente redução do seu
preço no mercado são consequências do crescente desenvolvimento tecnológico da cadeia de
produção de carne de aves. Este desenvolvimento está relacionado, entre outras coisas, ao
contínuo esforço de padronização da genética, da nutrição e da sanidade dos animais
(SANTINI, 2006; CARDENAS, 2007). Outro fator que faz com que a carne de frango ocupe
uma posição de destaque no mercado de carnes é que os seus custos de produção não
dependem diretamente da importação, uma vez que os insumos base para dieta dos animais
como o milho e soja podem ser adquiridos com facilidade no mercado interno brasileiro
(SEBRAE, 2008).
Projeções da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
indicam que, em 2019, a produção brasileira de carne de frango representará mais da metade
das carnes produzidas no país, superando a produção de carne bovina e suína (CNA, 2016).
De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), até 2020
espera-se que a produção nacional de carne de frango corresponda a 48% do total das
exportações mundiais de carne. Na Figura 1 pode-se visualizar as estimativas de produção e
exportações de carne de frango pelo Brasil, com destaque para um crescimento esperado na
produção de cerca de 22% no período de 2017 (ABPA, 2017).
Figura 1-Produção de carne de frango no Brasil, e seus principais destinos: consumo doméstico e exportação.
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Fonte: Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 2017.

Segundo o relatório anual de 2017 da Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA), 66% da produção de carne de frango em 2016 foi destinada para o mercado interno e
34% destinada para as exportações, totalizando 12,9 milhões de toneladas de carne de frango
produzidas no referido ano. Além disso, vale a pena destacar que o consumo per capita de
carne de frango também revela um crescimento ao longo dos anos últimos anos, com um
aumento de 37 kg de carne por habitante em 2007 para 41 kg de carne por habitante em 2016
(ABPA, 2017).
Em 2016 a produção de carne de frango no Brasil foi maior do que a produção da
China, tornando o Brasil o segundo maior produtor desta proteína animal no mundo, perdendo
apenas para os EUA (Figura 2). Essa expressiva mudança no cenário econômico avícola
indica que a China está reduzindo a sua produção interna de carne de frango devido ao
aumento da migração rural/urbana (TALAMINI & SANTOS FILHO, 2017). Pesquisas do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estimam que em 2018 a produção
brasileira de carne de frango deve crescer 3% a mais do que no ano de 2017 (GUTIÉRREZ,
2017). Concomitantemente o Banco Central do Brasil estima que a demanda do mercado
interno também aumentará cerca de 1,6%.
Figura 2-Dados de produção de carne de frango nos principias países produtores em milhões de toneladas de
2013 a 2018 (previsão).
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Fonte: Adaptado de Anuário Avicultura Industrial, 2018.

Segundo o Anuário da Avicultura Industrial (2018) o ambiente político instável de
nosso país, aliado as crises econômicas e casos de corrupção geraram questionamentos no
mercado interno e externo com relação à credibilidade da produção de proteínas brasileiras.
Cerca de 10 países cancelaram as importações de carnes brasileiras nesse período o que
coloca uma séria lista de exigências mínimas a serem cumpridas por nosso país com relação
aos nossos parceiros internacionais.
Apesar do cenário econômico e político brasileiro estar afetando o agronegócio, as
estimativas do setor avícola são animadoras e se mantém promissoras com relação a demanda
internacional por carne de frango.
1.2 Aspectos sensoriais e de qualidade ligados ao mercado consumidor da carne de
frango
Existem diversos aspectos que influenciam a decisão de compra do consumidor em
relação à carne de frango. Como exemplos, podemos citar a qualidade sensorial (aparência,
sabor, aroma e textura), a facilidade de preparo e a segurança (inexistência de resíduos de
antibióticos ou de contaminação microbiana) (JAYASENA et al., 2013; AYMERICH;
PICOUET; MONFORT, 2008). Dentre estes quesitos a qualidade sensorial merece destaque,
pois está diretamente relacionada à composição química dos voláteis presentes na carne
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assada de frango, de modo que, conhecer a composição dos voláteis da carne assada é um
bom indicador do aroma que os consumidores perceberão ao provar o alimento.
Dentre as características sensoriais anteriormente citadas, o sabor (isto é, o gosto
associado ao aroma) é considerado como um dos fatores individuais que mais influenciam os
hábitos e preferências do consumidor de carne (SHAHIDI, 1989; SITZ et al., 2005). Neste
aspecto, a carne de frango, como todas demais carnes, quando crua apresenta um sabor
característico (de soro), levemente salino, parecido com o sangue, e aroma pouco acentuado.
É somente após o tratamento térmico que a carne de frango desenvolve efetivamente sua
plenitude sensorial. O sabor da carne, adquirido durante o aquecimento, é devido
principalmente à reação de Maillard e a beta-oxidação de lipídeos, especialmente os
fosfolipídeos (YANG et al., 2015; MOTTRAM, 1998). Resumidamente, a degradação dos
ácidos graxos da carne de frango em combinação com os produtos da reação de Maillard
originam a maioria dos compostos voláteis que conferem o seu aroma característico. Mas,
além da reação de Maillard, outras reações que também contribuem para o sabor da carne de
frango são: a decomposição de carboidratos (especialmente a ribose), a degradação da
tiamina, a decomposição de nucleotídeos, a caramelização de carboidratos e a pirólise de
aminoácidos e peptídeos (SHAHIDI, 1989; SITZ et al., 2005; MOTTRAM, 1998).
O sabor de carne cozida é também dependente de fatores como a origem do animal,
idade, raça, sexo, estado nutricional, idade, condições post-mortem e método de cozimento da
carne (SPANIER et al., 1997; LIU et al., 2012). Considerando que a carne de frango possui a
característica de ser rica em fosfolipídios, que apresentam ácidos graxos poliinsaturados em
sua composição, esta é uma carne susceptível à oxidação, podendo desenvolver com
facilidade sabores desagradáveis (off-flavors). Isso faz com que os produtores, processadores,
e mesmo os consumidores adotem diferentes tecnologias para prevenir a formação de offflavors em carne de frango (JAYASENA et al., 2013). Como exemplo pode-se citar o uso de
antioxidantes sintéticos adicionados na ração das aves, como o di-terc-butil metil fenol
(BHT), ou misturas como o 2 e o 3-terc-butil-4-hidroxianisol (BHA). No entanto estes
antioxidantes sintéticos podem deixar resíduos na carne que podem ser tóxicos para o
consumidor. Alternativamente, muitas pesquisas têm sido realizadas buscando substituir os
antioxidantes sintéticos por extratos naturais de plantas como é o caso dos beta-ácidos do
lúpulo que são o alvo da investigação desta dissertação.
1.3 Composição química da carne
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A carne de animais, aves e peixes é considerada fonte de uma variedade de
micronutrientes que dificilmente são obtidos, em quantidades apreciáveis, somente pela
ingestão de alimentos de origem vegetal. Dentre estes nutrientes podemos citar a vitamina A,
vitamina B12, riboflavina, cálcio, ferro e zinco. A deficiência de ingestão destes nutrientes está
associada à anemia, raquitismo e problemas neuromusculares (LEGARRETA, 2010).
A carne de aves, em especial, possui alto conteúdo proteico. Na tabela 1 é
apresentada a composição aproximada, para 100 gramas de diversos tipos de carne de aves.
Tabela 1-Composição aproximada de diversos tipos de carnes de aves (g/100g).

Componente
Água
Minerais
Proteína
Lipídios
Fibras
Carboidratos

Frango
75
1
12
11
0
1

Peru
73
0,8
14
12
0
1

Pato
71
1
13
14
0
1

Codorna
74
1
13
11
0
1

Fonte: USDA (2006).

A água é o constituinte majoritário nas carnes em geral. Corresponde a cerca de 75%
do conteúdo total na carne de frango. Além disso, esta alta quantidade de água implica em
uma atividade da água próxima de 0,99. Este valor de atividade de água da carne de frango a
torna altamente perecível e suscetível a reações químicas e bioquímicas de degradação
(NOLLET, 2010).
Em segundo lugar, temos as proteínas como componente majoritário nas carnes. O
valor nutricional das proteínas da carne está relacionado ao conteúdo de aminoácidos
presentes, uma vez que o corpo humano necessita de certos aminoácidos ditos de essenciais
como é o caso da metionina e lisina (EDMONSON & GRAHAM, 1975; JENKINS &
MITCHELL, 1989). Na carne de frango, além da metionina e lisina, destacam-se também os
aminoácidos leucina, isoleucina, valina e histidina. Além disso, o tipo e quantidade das
proteínas presentes tem relação com a capacidade de retenção de água da carne e,
consequentemente, com a textura e suculência da carne assada (ROÇA, 2012).
Em terceiro lugar, temos os lipídios que são fonte de energia para o metabolismo e
também fonte de ácidos graxos essenciais (NOVELLO et al., 2008; BRANDÃO et al., 2005;
SIRRI et al., 2003). Na carne de frango, existem ácidos graxos insaturados como é o caso do
ácido oleico (C18:1 n-9) e linoleico (C18:2 n-6) e ácidos graxos saturados como o ácido
palmítico (C16:0) (NOLLET, 2010). Em relação aos ácidos graxos, podem ser encontrados na
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carne de frango compostos da família ômega 6 como o ácido linoleico (C18:2 n-6) e
araquidônico (C20:4 n-6), além de ácidos graxos da família ômega 3 como o ácido linolênico
(C18:3 n-3) (NOVELLO et al., 2008; MARANGONI et al., 2015). Na carne de frango
também pode ser encontrado o ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa ácido
docosahexanóico (C22:6 n-3), que embora não seja considerado essencial tem importantes
funções para saúde (POTENÇA et al., 2010). A quantidade destes ácidos graxos possui ainda
correlação com a maciez e o sabor da carne (EINEN; SKREDE 1998; ROSSATO, 2007;
POTENÇA et al.,2010; MARANGONI et al., 2015).
Como descrito anteriormente à carne de frango é uma importante fonte de vitaminas
do complexo B, como a niacina, ácido pantotênico e vitamina B6. Além das vitaminas, a carne
de frango é também rica em selênio e ferro que são minerais com importantes funções no
metabolismo. O ferro, por exemplo, é componente para a composição da hemoglobina e da
mioglobina. Já o selênio é cofator importante para certas enzimas e faz parte da constituição
de metaloproteínas (MADIGAN et al., 1994; NOLLET, 2010).
Quanto aos carboidratos, a carne é pobre nestes componentes, que representam em
torno de 1% de seu conteúdo. Os carboidratos podem ser encontrados na forma de
polissacarídeos como o glicogênio, e na forma de monossacarídeos como a glicose e a frutose.
No entanto, os carboidratos são muito importantes no processo de cocção, pois participam de
diversas etapas da Reação de Maillard como é caso da degradação de Strecker, na qual
reagem com aminoácidos, formando pirazinas, compostos importantes para o aroma, e
melanoidinas, polímeros que conferem cor característica para a carne assada (ROÇA et al,
2012).
1.4 Humulus lupulus (lúpulo)
O lúpulo é uma trepadeira perene, que pertencente ao gênero Humulus, a família
Cannabaceae e a ordem das rosales (KOETTER & BIENDL, 2010). A planta apresenta folhas
de coloração verde-escura e com formato de coração (Figura 3). O lúpulo é uma planta dióica,
isto é, apresenta indivíduos do sexo masculino e feminino. As flores das plantas fêmeas são
utilizadas pela indústria devido a sua composição rica em resinas (que contém alfa-ácidos e
beta-ácidos), compostos fenólicos e óleos essenciais (ENGELS & JUAN, 2006). A maior
parte da produção de lúpulo (cerca de 95%) é destinada a produção de cerveja, enquanto que
apenas 5% da produção mundial é empregada para fins medicinais como antioxidante,
antimicrobiano, anti-inflamatório e calmante.
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Figura 3-Fotografia de uma planta fêmea de lúpulo com flores.

Fonte: Cultivo de lúpulo - Soluções integradas para agricultura, 2017.

Segundo a Convenção Internacional dos Produtores de Lúpulo (2017), em 2016
foram produzidas 108 mil toneladas de flores de lúpulo. Dezenove países contribuíram para
essa produção, sendo os maiores produtores em ordem crescente: Alemanha, EUA, República
Tcheca, Polônia e Eslovênia. Ainda, segundo a Convenção Internacional dos Produtores de
Lúpulo (2017), dentre esses países, a Alemanha contribuiu com 45% da produção mundial de
lúpulo e os EUA com 39%. Na Figura 4 pode ser observada a produção mundial de lúpulo em
2016 segundo os maiores produtores.
Figura 4-Produção de lúpulo em 2016 em toneladas.
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Produção mundial de lúpulo em 2016 em toneladas
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Fonte: Adaptado de INTERNATIONAL HOP GROWERS’ CONVENTION ECONOMIC COMMISSION,
2016. Obs: Outros países incluem França, Ucrânia, Áustria, Bélgica, Eslováquia, România, Rússia e Sérvia.

Uma das formas de controlar as reações de oxidação da carne de frango é pelo
emprego de extratos naturais, como é o caso dos β-ácidos do lúpulo (Figura 5), que podem ser
administrados na ração dos animais. Tal iniciativa parte do princípio de que o lúpulo é
empregado nas cervejarias com a finalidade de controlar processos oxidativos e
contaminações microbianas durante a produção de cerveja (GRUESO et al., 2013). Assim,
acredita-se que a suplementação da dieta dos frangos com β-ácidos do lúpulo, em
concentrações adequadas, pode substituir os promotores de crescimento, antimicrobianos e
antioxidantes na ração dos animais, melhorando o desempenho de produção da carne e
diminuindo processos oxidativos da mesma após o abate dos animais (BORTOLUZZI et al.,
2015; CORNELISON, 2006). E, embora existam trabalhos na literatura muito promissores a
este respeito, em nossa revisão bibliográfica, não foram encontrados relatos de investigações a
respeito do impacto do uso de β-ácidos do lúpulo na dieta de frangos sobre a composição dos
voláteis da carne assada destes animais. Em função disso, foi desenvolvida esta pesquisa cujo
objetivo foi o de estudar o efeito da suplementação com diferentes concentrações de β-ácidos
do lúpulo na dieta de frangos de corte sobre a composição da fração volátil da carne assada
destes animais.
Figura 5- Estrutura química dos β-ácidos do lúpulo.
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R = CH2CH (CH3)2 = lupulona
R = CH (CH3)2 = colupulona
R = CHCH3CH2CH3 = adlupulona

Fonte: Adaptado de KARABIN et al., 2016. Os nomes dos compostos acima segundo a nomenclatura da IUPAC
seguem a seguir: colupulona: 3,5-dihidroxi-4,6,6-tris(3-metilbut-2-enil)-2-(2-metilpropanoil)ciclohexa-2,4-dien1-ona;

adlupulona:

3,5-dihidroxi-2-(2-metilbutanoil)-4,6,6-tris(3-metilbut-2-enil)cyclohexa-2,4-dien-1-one;

lupulona: 3,5-dihidroxi-2-(3-metilbutanoil) -4,6,6-tris(3-metilbut-2-enil) ciclohexa-2,4-dien-1-ona.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1.

Objetivo geral
O objetivo geral desta pesquisa foi o de identificar os voláteis importantes para o

aroma da carne assada de frango, de aves cuja dieta foi suplementada com diferentes
concentrações de beta-ácidos do lúpulo.
2.2

Objetivos específicos

a) Otimizar as condições de extração dos voláteis da carne assada de frango empregando micro
extração em fase sólida de headspace (HS-SPME) utilizando ferramentas estatísticas
multivariadas.
b) Identificar os voláteis presentes na carne assada de frangos suplementados com diferentes
concentrações de β-ácidos por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas.
c) Empregar ferramentas quimiométricas como a análise de componentes principais para
verificar o efeito dos diferentes níveis e suplementação com beta-ácidos do lúpulo sobre a
composição dos voláteis da carne assada de frango, indicando o melhor nível de
suplementação capaz de fornecer voláteis com importância odorífera desejada em carne
assada de frango.
d) Identificar o teor de gordura e quantificar a concentração de ácido graxos presentes nas
amostras de frangos suplementados com 0 (controle negativo), 30, 60 e 120 mg de β-ácidos
do lúpulo por kg de ração.
2.3 Procedimento Experimental
2.3.1.

Animais e dieta
Um delineamento experimental inteiramente randomizado foi realizado com 1440

pintinhos machos da linhagem Cobb 500, com 42,3 ± 0,4 g, com um dia de idade, do sexo
masculino, distribuídos em cinco tratamentos com seis repetições por tratamento e 40 aves
por unidade experimental. O confinamento dos animais foi realizado na Escola Superior de
Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ - USP, Piracicaba-SP, Brasil), sob supervisão do Prof. Dr.
José Fernando Machado Menten.
As aves foram alimentadas ad libitum durante 42 dias com dietas basais
suplementadas com 0 (controle negativo), 30, 60 e 120 mg de β-ácidos do lúpulo por kg de
ração. Um programa de alimentação de quatro fases regular foi adotado: pré-inicial (1-7 dias),
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inicial (7-21 dias), crescimento (21 a 35 dias) e de término (35 a 42 dias). As dietas basais
foram formuladas à base de milho, farelo de soja, subprodutos avícolas para refeições e farelo
de trigo, de acordo com as exigências nutricionais de frangos (ROSTAGNO et al., 2011) e
continha respectivamente: 2950, 3000, 3100, e 3150 kcal kg−1 de energia metabolizável; 23,3;
21,5; 20,0, e 19,0% de proteína bruta; e 1,3, 1,17, 1,08% de lisina digestível. A composição e
conteúdo experimental das dietas pode ser observado na Tabela 2. A quantidade basal de 20
mg de acetato de α-tocoferol por kg de alimento foi fornecida pela pré-mistura de vitamina
para atingir as necessidades fisiológicas de vitamina E dos frangos.
Tabela 2- Composição e conteúdos calculados de dietas experimentais (como base alimentar).

Item (%, salvo indicação contrária)
Ingredientes
Milho
Refeição de grãos de soja
Farelo de trigo
Farinha do subproduto de carne de
frango
Óleo de soja
Fosfato dicálcio
Calcário
Sal
MHA
L-Lisina HCl
L-Thr
Pré-mistura de vitaminas
Pré-mistura de minerais
Cloreto de colina (60%)
Caulim
Total (kg)
Composição calculada
ME(kcal/kg)
CP
Lisina digestível
Metionina+Cisteina digestível
Metionina digestível
Treonina digestível
Cálcio
Fósforo disponível
Sódio

Préiniciador Iniciador

Promotor de
crescimento

Finalizador

50,90
32,87
5,00

56,50
28,00
5,00

60,00
24,12
5,00

62,95
21,42
5,00

5,00
2,29
1,61
0,79
0,47
0,45
0,32
0,07
0,10
0,05
0,08
0,08
100,00

5,00
2,01
1,23
0,80
0,44
0,37
0,29
0,04
0,10
0,05
0,08
0,08
100,00

5,00
2,84
1,00
0,74
0,42
0,33
0,29
0,03
0,08
0,05
0,06
0,08
100,00

5,00
2,98
0,78
0,64
0,40
0,29
0,29
0,02
0,06
0,05
0,04
0,08
100,00

2,95
23,30
1,31
0,94
0,62
0,85
0,92
0,47
0,22

3,00
21,50
1,17
0,85
0,54
0,76
0,82
0,39
0,21

3,10
20,00
1,08
0,79
0,50
0,70
0,73
0,34
0,20

3,15
19,00
1,01
0,74
0,46
0,66
0,64
0,30
0,20

1-Análogoda hidroxi-metionina.2-Providênciado por quilograma por alimento: vitamina A, 9,000,000 IU;
vitamina D3, 2,500,000 IU; Vitamina E, 20,000 IU; vitamina K3, 2500 mg; vitamina B1, 2,000 mg; vitamina
B2, 6,000 mg; vitamina B6, 3,000 mg; vitamina B12, 15,000 µg; niacina, 35 g; pantotenato, 12 g; biotina, 100
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m; ácido fólico, 1,500 mg; selênio, 250 mg.3-Providênciado por quilograma de alimento: Mn, 160,000 mg; Fe,
100,000 mg; Zn 100,000 mg; Cu, 20,000 mg; Co, 2,000 mg; I, 2,000 mg. Fonte: Bortoluzzi et al., 2014.

Em 42 dias do experimento, um frango de cada replicata do experimento foi abatido
por deslocamento cervical. O músculo peitoral maior foi amostrado, separado de todo o tecido
conjuntivo e gordura subcutânea, sendo armazenado a −80 ºC até o momento das análises.
2.3.2 Procedimento para descongelamento das amostras de carne de frango
As amostras de carne de frango foram descongeladas conforme procedimento descrito
por Madruga et al. (2009): as peças de carne de frango foram descongeladas a temperatura de
refrigeração (6 °C) por 24 h. Após o descongelamento foi realizado toalete da carne com a
retirada de resíduos e gorduras aparentes.

26

2.3.3 Determinação dos voláteis da carne assada de frango por SPME
2.3.4

Preparo das amostras e escolha da fibra de SPME

Após o descongelamento e retirada das gorduras aparentes a carne foi submetida ao
processo de cozimento em um grill marca George Foreman® (George Foreman Grilling
Machine, GR2060 W, 127 V, China). Durante o processo de cocção o filé de peito foi
grelhado por 10 min de cada lado e o final do cozimento foi determinado quando a
temperatura interna do filé atingisse 85 °C (BRUNTON; CRONIN; MONAHAN, 2002). Para
controle da temperatura interna dos filés foi utilizado um termômetro tipo espeto próprio para
alimentos (Dihao WT-1, Guangdong, China). Após a cocção, a carne de frango grelhada foi
resfriada em gelo até atingir a temperatura de 0 °C, para interromper o processo de cozimento.
Após, a carne foi triturada com o auxílio de um blender doméstico, marca Black & Decker,
modelo SB40 (Black & Decker do Brasil Ltda, Uberaba, MG, Brasil). Alíquotas de 10 g de
carne assada triturada foram pesadas em frascos de 60 mL com tampa de rosca e septo de
PTFE silicone próprios para SPME (Supleco 27539, Bellefonte, USA).
Para a seleção do material de recobrimento das fibras de SPME foram testados cinco tipos
de fibras: 75 μm CAR/PDMS (carboxen/polidimetilsiloxano), 65 μm PDMS/DVB
(polidimetilsiloxano/divinilbenzeno),

50/30

μm

DVB/CAR/PDMS

(divinilbenzeno/polidimetilsiloxano), 100 μm PDMS (polidimetillsiloxano) e 85 μm PA
(poliacrilato). Todas as fibras foram adquiridas da Supelco, (Bellefonte, PA, USA). Antes do
uso as fibras foram devidamente condicionadas seguindo as recomendações do fabricante.
Para verificar qual fibra possuía melhor capacidade de extração dos voláteis da carne assada
todas elas foram expostas ao headspace das amostras nas seguintes condições de extração
arbitrariamente estabelecidas: temperatura de extração 70 °C; tempo de equilíbrio 10 min e o
tempo de extração de 30 min (BRUNTON; CRONIN; MONAHAN, 2002). As amostras
foram submetidas à extração por SPME em banho termostático utilizando béquer encamisado
para um melhor controle da temperatura durante a extração (Figura 6). Após a extração, as
fibras foram imediatamente introduzidas no injetor do cromatógrafo a gás para dessorção dos
analitos a uma temperatura de 250 °C, em modo splitless, por 10 min. Após o procedimento
de dessorção, as fibras foram recondicionadas a 250 °C durante 15 min, de acordo com as
recomendações do fabricante. Esse procedimento foi realizado para garantir a correta limpeza
da fibra de SPME. Todas as cinco fibras foram testadas em triplicata, e a fibra que forneceu a
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maior área total do cromatograma, foi escolhida para as etapas posteriores de otimização das
condições de extração. Todas as análises posteriores foram realizadas em triplicata.

Figura 6 - Fotografia do sistema para extração de voláteis da carne de frango por SPME utilizando béquer
encamisado com circulação de água.

Fonte: Autoria própria.

2.3.5 Otimização da extração dos voláteis da carne assada de frango por SPME
Uma vez escolhida a fibra com a maior capacidade de extração dos voláteis da carne
assada de frango, foi realizada a otimização das condições de extração por meio de um
delineamento composto central rotacional (DCCR), baseado num planejamento fatorial 22,
com quatro pontos axiais (α = 1,41) e três repetições no ponto central (FERREIRA et al.,
2007; BOGUSZ et al., 2011). As variáveis otimizadas foram tempo de extração (t, min.) e
temperatura de extração (T, °C), os níveis de cada variável investigada podem ser observados
na Tabela 3.
Foram escolhidas estas variáveis para otimização, pois são as variáveis descritas na
literatura como as que mais afetam o processo de extração de voláteis em carne assada
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(MACHIELS & ISTASSE, 2003; MA et al., 2013). No total, doze experimentos foram
realizados de forma aleatória (Tabela 4).
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Tabela 3-Fatores e níveis utilizados para otimização das condições de extração dos voláteis em carne assada de
frango por HS-SPME.

Variáveis

Variáveis codificadas
−α

−1

0

1

α

Tempo (t, min)

24

30

45

60

66

Temperatura (T, ºC)

45

50

63

75

80

α = 1,41
Fonte: Autoria própria.
Tabela 4-Experimentos realizados no delineamento composto central rotacional na etapa de otimização das
condições de extração dos compostos voláteis em carne de frango por HS-SPME.

Ensaio

X1 (min)

Tempo (min)

X2 (°C)

Temperatura (°C)

1

−1

30

−1

50

2

1

60

−1

50

3

−1

30

1

75

4

1

60

1

75

5

0

45

0

63

6

0

45

0

63

7

0

45

0

63

8

0

45

0

63

9

−1,41

24

0

63

10

1,41

66

0

63

11

0

45

−1,41

45

12

0

45

1,41

80

Fonte: Autoria própria.

2.3.6 Análise dos voláteis de carne assada por GC-MS
Todas as análises dos voláteis da carne assada de frango foram realizadas em um GCMS Shimadzu modelo GC-2010 (Shimadzu, Kyoto, Japão) acoplado a um detector
espectrométrico de massas quadrupolar. A separação dos analitos, tanto na etapa de escolha
de fibra quanto na otimização e nos experimentos posteriores, ocorreu em uma coluna capilar
de sílica fundida VF-5MS (30 m × 0,25 mm d.i. × 0,25 µm). As condições cromatográficas
utilizadas foram: injetor a 250 °C, modo splitless; gás de arraste hélio a 1,0 mL min−1; rampa
de temperatura: 40 ºC, com incremento de 3 ºC min−1 até 240 ºC, interface a 200 °C; fonte de
ionização por elétrons a +70 eV (35-350 m/z).
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Após a otimização das condições de extração, para confirmar que a fibra selecionada
na etapa de escolha de fibra possui a maior capacidade de extração dos voláteis da carne
assada de frango, foram realizadas extrações em triplicatas com cada uma das cinco fibras
testadas utilizando para isso uma amostra de carne de frango comercial. Por outro lado, para
as amostras de carne de frango dos animais que foram suplementados com β-ácidos de lúpulo
foram realizadas extrações dos voláteis, em triplicata, nas condições ótimas de extração,
utiliznado apenas a fibra que apresentou melhor capacidade de extração. A identificação
tentativa dos voláteis tanto da carne de frango comercial assada quanto das carnes de frango
com suplementação 0, 30, 60 e 120 mg de β-ácidos de lúpulo kg−1 de ração, foi realizada com
base nas comparações dos espectros de massa obtidos com as amostras e os espectros de
massa da NIST 2008, com similaridade mínima de 80%. Uma solução de n-alcanos (C7-C18)
(Alltech, PA, USA) foi injetada no GC-MS sob as mesmas condições da amostra, com a
finalidade de obter os cálculos dos índices de retenção de temperatura programada Van den
Dool e Kratz (LTPRI – linear temperature programmed retention índex). Foi considerada a
variação máxima dos LTPRI de ± 10.
2.3.7 Perfil de ácidos graxos da carne de frango
Para conhecer o efeito dos diferentes níveis de suplementação com beta-ácidos sobre a
composição lipídica da carne de frango, foram realizados os procedimentos experimentais
descritos a seguir.
2.3.8 Extração da gordura da carne de frango
As amostras, uma vez descongeladas, foram submetidas a procedimento de extração
da gordura pelo método de Folch (1957) com pequenas modificações, como segue: amostras
de 5,0 ± 0,5 g foram pesadas e homogeneizadas em blender doméstico, marca Black &
Decker, modelo SB40 (Black & Decker do Brasil Ltda, Uberaba, MG, Brasil). As amostras
trituradas foram transferidas para tubos Falcon de 50 mL. Nestes tubos adicionou-se 20 mL de
uma solução clorofórmio-metanol (2:1) contendo 0,01 % (m/v) do antioxidante di-terc-butil
metil fenol (BHT) e, em seguida, o tubo foi agitado em vórtex (IKA, Lab Dancer, Brasil,
Goiânia) durante 5 minutos. A mistura foi então filtrada e transferida para um funil de
separação, com auxílio de papel filtro. O resíduo foi re-extraído com mais 20 mL da mistura
de solventes clorofórmio-metanol (2:1) contendo 0,01 % (m/v) de BHT. A mistura foi filtrada
novamente, de modo que foram obtidos 40 mL da solução clorofórmio-metanol (2:1) no funil
de separação. Em seguida, adicionou-se 7 mL de KCl 0,74% no funil e agitou-se para separar
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as fases. A fase inferior (fase orgânica clorada) foi recolhida para um balão previamente
tarado e rotaevaporou-se os solventes do balão, de modo a obter a gordura extraída. O balão
foi pesado para quantificar o teor de gordura.
2.3.9 Derivatização da gordura a ésteres metílicos de ácidos graxos
Para a derivatização dos ácidos graxos da gordura da carne de frango em ésteres
metílicos de ácidos graxos (FAME) seguiu-se a metodologia proposta por Joseph & Ackman
(1992) como segue: em um tubo de ensaio com tampa rosqueável foi adicionado 1,0 mL da
solução 1 mg mL−1 do padrão interno tricosanoato de metila (23:0Me) em iso-octano. Após a
remoção completa do iso-octano em fluxo suave de N2, foram pesados 25 mg da gordura de
frango no tubo contendo o padrão interno e, em seguida, foram adicionados 1,5 mL de uma
solução metanólica de NaOH 0,5 mol L−1. Esta solução foi então aquecida em banho-maria a
100 ºC por 5 min com a finalidade de saponificar os ácidos graxos livres (Figura 7). Após a
reação de saponificação a amostra foi resfriada à temperatura ambiente e então foram
adicionados 2 mL de uma solução de BF3 (trifluoreto de boro) em 10% em metanol. Para o
processo de metilação a mistura foi aquecida em banho-maria a 100 ºC por 30 min, após este
período a amostra foi resfriada a temperatura ambiente. Para a extração dos FAME foram
adicionados 0,5 mL de iso-octano ao tubo com a finalidade de extrair para a fase orgânica os
ésteres metílicos de ácidos graxos. Para facilitar a separação de fases foi adicionado 1,0 mL
de solução aquosa saturada de NaCl e a amostra foi agitada em vórtex por 30 s. A fase
orgânica superior foi coletada e transferida para um vial âmbar de 2 mL. Este procedimento
foi repetido para garantir uma extração exaustiva dos FAME.
Figura 7 - Aquecimento em banho-maria dos tubos de ensaios contendo gordura extraída das carnes de frango e
o derivatizante BF3 para obtenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos.

Fonte: Autoria própria.
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2.3.10 Análise dos FAME por GC-FID
Os FAME foram identificados e quantificados em um cromatógrafo a gás, marca
Shimadzu modelo GC-2014 (Shimadzu, Kyoto, Japão) acoplado a um detector de ionização
em chama (FID). A separação ocorreu em uma coluna capilar de sílica fundida VF-5MS (30
m × 0,25 mm d.i. × 0,25 µm). As condições cromatográficas utilizadas foram: injetor a 260
°C, modo splitless; gás de arraste nitrogênio a 0,6 mL min−1; rampa de temperatura: 100 ºC
por 0,5 min, com incremento de 3 ºC min−1 até 260 ºC (permanecendo nesta temperatura por
10, 67 min); detector à 280 °C. Os FAME foram identificados pela co-injeção do padrão de
ésteres metílicos de ácidos graxos GLC-85 (Nucheck, Elysian, USA). A quantificação foi
realizada pelo método do padrão interno utilizando o FAME C23:0 (tricosanoato de metila)
(Nucheck, Elysian, USA). As análises foram realizadas em duplicata.
2.3.11 Análise estatística
Os resultados referentes aos dados de área para a escolha de fibra das cinco fibras
avaliadas foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5% de
significância. As análises estatísticas para o delineamento composto central rotacional
(DCCR) foram realizadas empregando o software Statistica v.13 (Statsoft Inc., Tulsa, OK,
USA). Foi realizada a análise de componentes principais (PCA) com a área total de cada
composto, afim de visualizar os agrupamentos das amostras de carne de frango assada em
função da suplementação com beta-ácidos.
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2.4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.4.1 Escolha do material de recobrimento da fibra de SPME
Na Figura 8, são apresentados os resultados de área total obtidos para cada uma das
cinco fibras de SPME testadas. A seleção do revestimento das fibras de SPME é baseada no
princípio “semelhante dissolve semelhante”. Isto é, compostos apolares apresentam alta
afinidade pela fase apolar de PDMS (polidimetilsiloxano) (THEODORIDIS et al., 2000),
compostos polares apresentam maior afinidade por fases polares como poliacrilato e carboxen
(VALENTE & AUGUSTO, 2000). Por outro lado, fibras mistas como a CAR/PDMS e
DVB/CAR/PDMS são indicadas principalmente para misturas de voláteis contendo
compostos polares e apolares (PARREIRA & CARDEAL, 2005).
Em nosso experimento observou-se que a fibra que apresentou maior área total no
cromatograma foi a CAR/PDMS, seguida da DVB/PDMS. Assim, a fibra de CAR/PDMS foi
escolhida para as etapas seguintes do experimento. A fibra CAR/PDMS é descrita na
literatura como a escolhida para análise de voláteis em carne assada, por exemplo, Machiels e
Istasse, (2003) que estudaram o uso de fibras mistas CAR/PDMS e DVB/CAR/PDMS na
identificação de compostos voláteis importantes para o aroma da carne bovina assada e
Brunton et al. (2002), que utilizou a fibra CAR/PDMS para realizar análise qualitativa dos
voláteis da carne assada de peru.
Figura 8 - Eficiência de extração das fibras de SPME testadas. O resultado é expresso como média das triplicatas
para área total das fibras obtidas no GC-MS. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas pelo
teste de Tukey a 95% de confiança.

Fonte: Autoria própria.
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2.4.2 Estratégia de otimização para extração dos voláteis por SPME
Na Tabela 5 são apresentados os resultados do planejamento fatorial utilizado para
encontrar as melhores condições de extração dos voláteis da carne assada de frango. Podem
ser observados que os maiores valores de área total foram obtidos com as condições de 45
minutos de extração a 80 °C, correspondentes ao ensaio 12. A segunda melhor condição foi a
do ensaio 4, ou seja, extração por 60 min em temperatura de 75 °C.
Tabela 5-Condições experimentais e valores de área total dos cromatogramas obtidos na etapa de otimização das
condições de extração por SPME dos voláteis em carne assada de frango.

Ensaio

Área total a

X1

Tempo

X2

Temperatura

(min)

(min)

(°C)

(°C)

1

-1

30

-1

50

2,36E+08

2

1

60

-1

50

1,66E+08

3

-1

30

1

75

2,94E+08

4

1

60

1

75

4,15E+08

5

0

45

0

63

3,81E+08

6

0

45

0

63

3,58E+08

7

0

45

0

63

3,88E+08

8

0

45

0

63

3,82E+08

9

-1,41

24

0

63

1,02E+08

10

1,41

66

0

63

2,19E+08

11

0

45

-1,41

45

7,88E+07

12

0

45

1,41

80

6,13E+08

Fonte: Autoria própria. a = área total expressa em unidades arbitrárias

A tabela acima mostra um aumento na área total dos cromatograma sob as condições de
mais alta temperatura, isto é, 80 °C e com extração por 45 min. O emprego de altas
temperaturas na extração de voláteis em carne é pratica comum, e na literatura podemos
encontrar publicações que relatam o uso de altas temperaturas para extração dos voláteis de
carne assada, como é o caso dos trabalhos de Pino et al. (2013); Brunton; Cronin e Monahan,
(2002) e Brunton et al. (2000), que empregaram temperaturas maiores que 60 °C para
extração de voláteis em carne. A explicação para este fato reside na capacidade de ligação e
retenção que as proteínas da carne possuem sobre os voláteis formados durante o processo de
cocção. Esta retenção se dá através de ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo, e
dipolo-dipolo induzido, que aprisionam os voláteis na amostra, liberando-os apenas sob alta
temperatura, que expõe grupos polares do interior da cadeia proteica liberando os voláteis.
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Então, apenas sob temperaturas acima de 60 °C, estes voláteis se desprendem da carne
podendo ser extraídos no headspace.
A Figura 9 mostra o diagrama de Pareto, que resume os resultados experimentais obtidos
utilizando o delineamento composto central rotacional (DCCR) com a fibra CAR/PDMS.
Pode-se observar que os parâmetros temperatura linear (L) e tempo quadrático (Q) foram
significativos em um intervalo de confiança de 95%. Todos os parâmetros investigados foram
utilizados no delineamento experimental, de modo a obter as melhores condições para a
temperatura e tempo de extração. Os experimentos foram também realizados no ponto central
(n = 3) com o objetivo de estimar o erro puro (3,45E+15) e detectar qualquer eventual falta de
ajuste da modelo.
Figura 9 - Diagrama de Pareto dos efeitos das variáveis estudadas. Resposta: área total, 2 fatores, 1 bloco, 11
experimentos, erro puro 3,45E+15.

Fonte: Autoria própria

Na Tabela 6, encontram-se os resultados de ANOVA para o DCCR considerando a área
total de picos. É possível verificar que a significância estatística da regressão dada pela razão
entre a média dos quadrados da regressão pela média quadrática dos resíduos (MQR/MQr) é
de 6,48, correspondente ao valor de F calculado. Quando comparado ao nível de significância
de 95% com o valor de F1 tabelado (5, 6, 95%) que é de 4,38, verifica-se que F1calculado > F1tabelado
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cerca de 1,48 vezes, o que indica a existência de uma adequada correlação entre as variáveis
estudadas e uma boa qualidade do modelo gerado (PEREIRA FILHO, 2015). Ao analisar a
significância estatística da falta de ajuste do modelo, dada pela razão entre a média quadrática
da falta de ajuste pela média quadrática do erro puro (MQfaj/MQep), verifica-se que o valor
tabelado do teste F2 (5, 6, 95%) é igual a 9,28, que é menor do que o valor do teste F2
calculado, 2,73. Lembrando que um bom ajuste do modelo deve apresentar F2calculado < F2tabelado.
Portanto, o modelo obtido não apresenta falta de ajuste aos resultados experimentais,
permitindo fazer previsões sobre a resposta área total para outras temperaturas e outros
tempos de extração dentro dos níveis estudados, com base no modelo obtido.
Destaca-se que o desvio padrão relativo (CV%) para os valores de área total obtidos no
ponto central do DCCR foi menor que 4% indicando boa repetibilidade do método
desenvolvido nesta condição. As réplicas no ponto central informam a magnitude do erro puro
(SQep), e fornecem uma ideia do erro intrínseco aos experimentos realizados. O valor do
coeficiente de determinação (R2) indica que o modelo explica 84% da variabilidade para
resposta da área total do cromatograma, o valor de R2 máximo explica 96% dessa
variabilidade.
Tabela 6-ANOVA pelo método dos mínimos quadrados, para os parâmetros temperatura e tempo de extração
dos compostos voláteis de carne assada de frango por HS-SPME para resposta de área total do cromatograma.

Fontes de

Soma dos

Graus de

Média dos

variação

quadrados

liberdade

quadrados

Regressão

2,08E+017

5

4,16E+016

Resíduos

3,86E+016

6

6,43E+015

Total

2,47E+017

11

2,24E+016

Erro puro

1,03E+016

3

3,45E+015

Falta de ajuste

2,82E+016

1

9,41E+015

R2

0,84

R2 máximo

0,96

Fcal

Ftab

Fcal/ Ftab

(95%)
6,48

4,39

1,45

2,73

9,28

1,50

Fonte: Autoria própria.

A superfície de resposta obtida no DCCR e o gráfico de contorno para resposta de área
total do cromatograma podem ser observados na Figura 10.
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Figura 10 - Superfície de resposta obtida pelo modelo quadrático para resposta de área total do cromatograma=
3,47E+008 +2,70E+07 * t – 8,76E+07 * t^2 +1,33E+08 *T +5,91E +06 * T^2 + 4,77E +07 * t * T, e gráfico de
contorno da otimização das condições de temperatura de extração (T,°C) e tempo de extração (t, min) dos
voláteis de carne assada de frango por HS-SPME.

Fonte: Autoria própria.
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A superfície de resposta e o gráfico de contorno obtidos no DCCR apresentaram região
de máximo sinal analítico correspondente aos valores de 80 °C e 45 min para temperatura e
tempo de extração.
2.4.3 Análise dos voláteis por SPME nas condições de extração otimizadas
Após encontrar os valores ótimos de temperatura e tempo de extração foram realizadas
extrações em triplicata nas condições ótimas dos voláteis presentes na carne assada de frango
para uma amostra de carne de frango comercial cujos animais não receberam beta-ácidos do
lúpulo, com a finalidade de apenas validar os valores ótimos encontrados no DCCR. Na
Figura 12 é apresentado um cromatograma típico dos voláteis presentes nesta carne assada de
frango. Neste cromatograma foram identificados 68 compostos voláteis. Os voláteis
identificados com seus respectivos descritores de odor e índices de retenção (LTPRI)
encontram-se na Tabela 7.
Figura 11 - Cromatograma dos voláteis em carne assada de frango por GC-MS empregando as condições
ótimas de extração dos voláteis por SPME. a= cromatograma total e b=ampliação da região em destaque.

b

a

Fonte: Autoria própria

Diversas classes químicas foram encontradas na fração volátil da carne assada de frango,
de modo que o perfil de voláteis era constituído pelas seguintes classes químicas: aldeídos
(20%), alcanos (16%), álcoois (15%), ésteres (11%), pirazinas (8%), cetonas (7%), ácidos
carboxílicos (6%), alcenos, (5,8%), compostos sulfurosos (3%), lactonas e acetais (2%).
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Tabela 7-Compostos voláteis identificados por HS-SPME e GC-MS em amostra de carne de frango nas condições ótimas de extração para os cinco tipos de fibras testados.
Nome

m/z

LTPRI cal.

LTPRI lit.

Δ

Fibras de SPME
DVB/CAR/PDM
S

Descritor de odor

CAR/PDM
S

DVB/PDM
S

PDM
S

PA

x

x

x

x

x

x

Aldeídos
(Z)-9-octadecenalc

41,55,69,83,248

2008

2007

-1

Benzaldeído

39,51,77,105,106

972

971

-1

39,41,43,58,71,100

745,8
2007

0

1281

0

a

Pentanal, 2-metil-

a

x

(Z)-13-octadecenal

41,55,41,69

746
2006

2-fenil-2-butenal

115,117,146,

1281

2-(E)-octenal, 2-butile

41,55,111,139,182

1376

1378

2

2-(Z)-octenal, 2-butile

41,55,111,139,182

1375

1372,2

-3

x

41,57,70,83,150

1372

1370

-2

x

55,67,98,121,220

1800

1798

-2

a

a

2-Undecenal

a

7-(Z)-hexadecenal

c

9,17-(Z)-octadecadienal

e

Decanald,e
Dodecanal

e

Fenilacetaldeido

e

Heptadecanal

éter, frutado
x

x

x

-

x

41,67,81

1994

1997

3

x

x

x

41,43,57,70,82,112

1216

1214

-2

x

x

x

x

x

41,57,82,96,140

1415

1415

0

x

x

x

x

x

65,91,92,120

1053

1051

-2

x

x

x

1920

-4

910

2

x

x

x

43,57,82,96,194

1824

1825

1

x

x

x

41,43,44,56,72,82

807

806

-1

x

x

Nonanal

41,43,44,56,57,98

1110

1108

-2

x

x

Octadecanale

43,55,57,69,82,96

2026

2024

-2

Hexanal

e

Octanal

doce, cera,cítrico

x
x

x

x

doce, sebo
oleoso, herbal

x

x

x

cera, cítrico

x

x

x

cera, floral

43,56,69,84,110

1007

1007

0

x

e

Pentadecanal

43,57,82,96,109

1721

1721

0

x

e

Tetradecanal

43,57,82,96,168

1618

1617

-1

x

Tridecanale

43,57,82,96,154

1516

1513

-3

x

x

Undecanale

41,57,82,96,126

1313

1310

-3

x

x

x

e

fresco, frutado, cítrico

908

d,e

cera
carne assada,verde, floral

x

1924

Hexadecanale

x

x

43,57,82

Heptanale

x

x

41,43,44,55,70,81

e

doce, floral e noz

x

1

gordura

x
x

fresco, cera

x

x

papelão

x

x

x

óleo

x

x

doce, mofo
doce, fragrante
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Continuação da Tabela 7
Ácidos carboxílicos
Ácido dodecanóicod

43,60,73,85,129,200

1580

1571

-9

43,73,129,241,284

2175

2172

3

43,60,73,129,242

1873

1867,1

6

x

Ácido 9-hexadecenóico

41,55,69,83,97,236

1950

1942

-8

x

Ácido linoleicod

41,55,67,81,95,280

2146

2145,8

0

41,55,69,83,264

2149

2146,1

3

43,60,73,129,185

1580

1571

-9

4-metil-2-pentil-1,3-dioxolanoe

-

1096

1097

1

x

x

x

x

2-heptil-4-metil-1,3-dioxolano

-

1288

1296

8

x

x

x

x

x

x

x

Ácido octadecanóico

d

Ácido pentadecanóico

d
d

Ácido oleico

d

Ácido tetradecanóico

d

x
x

gorduroso, cera, queijo, oleoso
gorduroso, moderado

x

x

cera

x

x

x

Cheiro de livros

x

x

x

gordura

x

x

x

gordura

x

gorduroso, cera, queijo, oleoso

x

frutado

Acetais
e

verde, amadeirado

Alcóois
1-Pentadecanole

43,55,69,83,97,111

1793

1788,9

-4

2-etil-1-dodecanole

42,43,57

1589

1591

2

2-Etilciclobutanole

41,43,57,70,83,98

832

828

-4

43,57,69,83,97,210

1895

1890

-5

Isoheptadecanol

e

1-(2-metóxipropoxi)-propan-2-ol

e

11-metil dodecan-1-ole
1-Hexadecanol

e

2-Hexil-1-decanol

e

2-metil-1-dodecanole
2-Nonen-1-ole
7-(E)-tetradecenol

e

1-octen-3-ol

x
x
x

-

1019

43,55,70,97,153

1843

x

41,55,69,83,97,111

1889

43,57,69,83,97,111

1471

-

1372

41,43,57,82,95,124

1175

1171

-4

55,69,97

1670

1664

-4

x

x

1882

-7

x

985

985,6

1

x

x

1800

1

x

x

(Z)-2-Dodecenol

49,55,69,83,97,111

1466

1465

-1

1-octanol

41,56,70,84,97,112

1081

1080

-1

x

1-nonanol a

43,56,70,83,98,126

1176

1171

-5

x

e

x

x

x

x

x

x

x

floral,cera, herbal, frutado

x

1799

e

x

x

43,57,72,85,99

2-etil-1-hexanole

x
x

41,43,57,70,83,112

a

x

x

cogumelo
cítrico, floral

x
x

x
x

fresco,
cera,verde,
frutado
floral, laranja, oleoso

cítrico,
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Continuação da Tabela 7
Octadecanole

43,57,69,83,97,252

2096

2089,1

-7

Tetradecanole

43,55,69,83,97,196

1677

1671

-6

x

x

-

1634

1634

0

x

Decano

43,57,71,85,142

1200

1200

0

x

Docosanoc

43,57,71,85,310

2199

2200

1

x

43,57,71,85,170

1200

1200

0

x

-

1376

1376

0

43,57,71,85,282

2000

2000

0

x

x

Heneicosanoe

43,57,71,85,99,296

2100

2100

0

x

x

x

Heptadecano

43,57,71,85,240

1700

1700

0

x

x

x

Hexadecanoc

43,57,71,85,226

1600

1600

0

x

x

x

Nonadecanoc

43,57,71,85,268

1900

1900

0

x

x

Nonano

43,57,71,85,128

900

900

0

Octadecane, 5-metil-c

43,57,71,85,211

1850

1854

4

Octadecano

43,57,71,85,254

1800

1800

0

x

x

43,57,71,85,114

802

800

-2

x

x

x

Pentadecano

43,57,71,85,212

1500

1500

0

x

x

x

Tetracosanoc

43,57,71,85,338

2400

2400

0

x

Tetradecano

43,57,71,85,198

1400

1400

0

x

Tricosano

moderado, oleoso

x

côco, frutado, cera,lírio

Alcanos
4-Fenilundecanoc
c

Dodecanoc
Dodecano, 2,6,10- trimetil

c

Eicosanoc

c

c

c

Octano

c
c

c

x

x

Alcano

x

x

alcano, cera

x

x

alcano
parafina
alcano
cera

x

43,57,71,85,324

2299

2300

1

x

Tridecano

43,57,71,85,184

1300

1300

0

x

Undecanoc

43,57,71,85,156

1100

1100

0

41,55,70,83,168

1192

1191,3

-1

x

-

2012

2017

5

x

41,55,69,83,97,238

1694

1696

2

x

alcano

moderado
alcano, gasolina

x

x

x

Alcano338
alcano

x

x
x

x

cera

x

c

c

-

alcano, gasolina
-

x

x

alcano, moderado, cera
alcano,cera

x

x

x

alcano

x

x

x

alcano

x

x

Alcenos
1-Dodecenoc
9-Eicoseno, (E)-

c

1-Heptadecenoc

x
x

x

x
alcano
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Continuação da Tabela 7
1-Hexadecenoc

43,55,69,83,97,224

1593

1591,9

-1

x

1-Pentadeceno, 2-metil-d

43,56,69,83,97,224

1587

1587

0

x

43,57,83,97,196

1394

1389

-5

41,55,69,83,97,210

1493

1492,4

-1

x

x

x

43,58,71,85,156

1197

1191

-6

x

x

x

43,58,71,85,184

1362

1356

-6

x

43,58,71,99,114

896

900

4

2-Metil-5-decanona

-

1275

2-Nonanona, 3-metilenod

-

1311

43,58,71,85,226

1703

1699

-4

x

43,58,71,112,170

1297

1290

-7

x

43,57,72,85,100

732

732

0

51,77,105,182

1643

1644

1

10,13- metil octadecadienoatod

55,67,81

2163

Etil linoleato

41,67,81

2164

2162,9

-1

x

Etil oleato

43,55,82,96,250

2170

2171

1

x

2-metil decenoatod

43,74,87,143,186

1287

1290

3

55,70,88,101,284

1997

1994

-3

43,55,74,87,270

1924

1924

0

1-Tetradecenoc
Pentadeceno

c

x

x

x
x
x

Cetonas
2-Decanonad
2-Dodecanona

d

2-Heptanona

d
d

2-Pentadecanona

d

2-Undecanona

d

3-Metil 2-pentanona

d

Benzofenona

floral,gorduroso,cítrico
frutado, cítrico, floral

x

frutado, pimenta, queijo

x
x

x
x

x

floral, fresco

x

frutado, gorduroso

x
x

balsâmico, floral, metálico

Ésteres
b

b

Etil hexadecanoato

d

Metil hexadecanoato

d

Dioctil hexanedionato

d

Etil tetradecanoatod
Butil hexadecanoato

d

Dodecil formato

d

Metil 2-(3-oxo-2-pentilciclopentil)acetato

74,87,271

2394

43,74,87,143,242

1797

1793

-4

56,73,116,129,257

2190

2188

-2

41,55,69,83,168

1393

-

1659

Octil benzoatod

41,55,77,105,123

2210

Octil formato

41,56,70,84,112

1134

d

Continuação da Tabela 7

d

x
gorduroso, frutado
gorduroso
x
x

cogumelo

x

x

x

x

cera, frutado, baunilha
x

x

cera, gorduroso, lírio

x
x
x
x
1650
1128

cera, sabão
x

-9
-6

x
x

x

x

floral,doce, cítrico

x

frutado,balsâmico
frutado,floral,cera e pepino
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Lactona
2-pentil-tiofenoe

41,53,84,97,154

998

993

-5

2-pentil furano

41,53,81,138

1164

1169

5

e

Sulfurosos

x

2096
1972

1972

0

x

-

1224

1223

-1

x

45,79,126,160

1483

2,3,5,6-tetrametil, pirazinase

27,39,42,54,136

1091

1087

2,3,5-trimetil pirazinas

42,54,81,122,123

1010

56,121,135,150

2-Etil hexil sulfetoe
Dimetil tetrasulfeto

sulfuroso, carne, cozido
x
alho,carne, sulfuroso

x

x

-4

x

x

1005

-5

x

1156

1148

-8

x

40,42,67,81,108

927

925

-2

x

2,6-Dimetil-3-isopentilpirazina

39,42,122

1343

2-Etil-3,5-Dimetil, pirazina

42,135,136

1091

1081

2-etil-3,5-dimetilpirazinab

42,135,136

1082

1079

39,54,122,149,150

1160

1150

122,149,164

1203

1209

10
6

42,56,121,135,136
1082
Número total de compostos identificados

1078

-4

e

frutado,verde, metálico

x

-

1-Tetradecanetiole

x

frutado, gorduroso

x

41,55,69,168,202

e

x

x

1483

1-Dodecanetiol

x

Pirazinas
e

2,3-Dietil-5-metilpirazina

e

2,6-Dimetil, pirazinase
e

e

3,5-Dietil-2-metil-pirazina

b

3,5-Dimetil-2-Isobutil, pirazinab
3-etil-2,5-dimetil, pirazina

b

mofo,noz, cacau

x

noz,mofo, batata
mofado, torrado, terroso

x

assado, chocolate, carne
x

10
-3

frutado

x

noz,queimado, assado

x

doce,noz, caracará, cacau
x

x

noz,carne, vegetal

x

x

noz,batata, côco, cacau,café

x
64

68

x
70
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26

*Letras sobrescritas sobre os compostos identificados indicam voláteis reportados na literatura pra carne assada. a= JAYASENA, et al., 2013; b=FARMER, 1999; c=
Flavornet, 2016; d=The Good Scents, 2016; e= BURDOCK, 2010. LTPRI Calc. = Índice de retenção obtido usando coluna capilar 5%difenil 95% dimetil- polisiloxano. LTPRI
Lit.

= Índice de retenção obtido usando coluna capilar 5% difenil 95% dimetil- polisiloxano. Δ= diferença entre LTPRI calculado e LTPRI encontrados na literatura.
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Sabe-se que a carne de frango crua apresenta um odor pobre e, portanto, quando a
carne passa por um processo de cocção diversas reações químicas contribuem para formação
de compostos voláteis que conferem o aroma agradável da carne. Desse modo, a identificação
dos precursores deste aroma permite o estudo das principais rotas de formação dos mesmos, o
que está diretamente relacionado aos precursores existentes na carne crua, incluindo açúcares
redutores, aminoácidos ou peptídeos, compostos sulfurosos, lipídios e ácidos graxos poliinsaturados (FARMER, 1999).
Pode-se discutir as rotas de formação de alguns compostos identificados a partir da sua
classe química. A maioria dos álcoois, alcanos, alcenos, aldeídos, ésteres e alguns furanos tem
origem via reação de oxidação lipídica de ácidos graxos. Enquanto que a principal rota de
formação da maioria das pirazinas encontradas envolve a Reação de Maillard e a degradação
de Strecker.
Em resumo as reações de oxidação de ácidos graxos envolvem uma sequência complexa
de alterações químicas resultantes das interações dos ácidos graxos e podem ser divididas em
três etapas, iniciação, propagação e terminação (FENNEMA; DAMODARAN; PARKIN,
2010). A primeira etapa se estabelece com a abstração de um átomo de hidrogênio ligado a
um carbono adjacente à uma ligação dupla de uma molécula de ácido graxo, por ação de
radicais livres do meio, como o radical hidroxila, OH•. Na etapa de propagação formam-se
então radicais de ácidos graxos conhecidos como radicais alquila (L•) que ao interagir com o
oxigênio triplete do meio (ou com qualquer outro sítio de abstração de hidrogênio) dão
origem aos hidroperóxidos de ácidos graxos. O elétron desemparelhado deslocaliza pela
cadeia hidrocarbônica produzindo isômeros na configuração trans e cis modificando as
propriedades físico-químicas dos ácidos graxos. Por fim, na etapa de terminação outros
radicais do meio reagem com os hidroperóxidos e formam-se compostos voláteis como
aldeídos, alcanos, ésteres, dentre outros (FENNEMA; DAMODARAN; PARKIN, 2010;
SHAHIDI,1994; FRANKEL, 1983).
Os aldeídos advêm, em sua maioria, dos produtos de degradação térmica e oxidativa dos
ácidos graxos. Compostos como o octanal, 2-undecenal e nonanal são produtos de oxidação
lipídica do ácido oleico. Já aldeídos como pentanal e hexanal advém da oxidação lipídica do
ácido linoleico, sendo que o aldeído mais abundante identificado no aroma de carne assada de
frango é o hexanal (SHAHIDI, 1994) cujo valor de limite de percepção de odor (threshold)
compreende a faixa de 4 - 23 ppb (BURDOCK, 2010). Outros aldeídos também exibem
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valores muito baixos de threshold como decanal (0,1 - 6 ppb) e dodecanal (0,5 - 1,5 ppb)
(BURDOCK, 2010) e, portanto, são compostos importantes para o aroma da carne assada.
O ácido linoleico ao passar por processos térmicos sofre autooxidação, produzindo como
intermediários 9- e 13-hidroperóxidos. A clivagem homolítica do 13-hidroperóxido dá origem
ao hexanal, enquanto que a clivagem do 9-hidroperóxido forma 2,4-decadienal (HO et al.,
1989). A retro-aldolização subsequente do 2,4-decadienal produz 2-octenal (que possui aroma
de amêndoas doces e apresenta threshold de 0,003 mg kg-1) e também hexanal (JOSEPHSON
e LINDSAY, 1987). A Figura 12 ilustra o mecanismo de formação destes compostos.
Figura 12- Formação de aldeídos hexanal e 2-octenal a partir da degradação do ácido linoleico.

Fonte: Adaptado de SAHIDI, 1994.

Alguns álcoois identificados na amostra de carne de frango, como 1-octen-3-ol, octanol e
tetradecanol advém da degradação oxidativa de produtos lipídicos. Nestes processos os
hidroperóxidos formados na etapa de propagação são clivados para dar origem a um radical
lipídico e um hidróxi radical. Os produtos de cisão formados dependem da quantidade do
ácido graxo presente, os isômeros dos radicais formados e da estabilidade de decomposição
dos produtos (FRANKEL, 1983; SHAHIDI, 1994). A formação do 1-octen-3-ol está
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relacionada à degradação oxidativa do ácido araquidônico, que pode gerar dois isômeros
intermediários, 10- e 12-hidroperóxidos, sendo a clivagem do 12-hidroperóxido responsável
pela formação do 1-octen-3-ol. A Figura 13 ilustra o mecanismo de formação deste álcool a
partir de ácidos graxos.
Figura 13 - Formação de 1-octen-3-ol a partir da degradação do ácido araquidônico.

Fonte: Adaptado de SAHIDI, 1994.

Para a classe dos furanos, o composto 2-pentilfurano também é um produto de
autooxidação lipidica, mais especificamente do ácido linoleico. O mecanismo é semelhante ao
ilustrado anteriormente para a formação hexanal, com formação dos intermediários 9- e 13hidroperóxidos, porém a clivagem ocorre no carbono 10, dando origem ao 9-hidroperóxido. A
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clivagem do 9-hidroperóxido, na presença de oxigênio, produz o vinil hidroperóxido. Este
sofre ciclização, via alcóxi radical para gerar o 2-pentilfurano (SHAHIDI, 1994; FRANKEL,
2005). O mecanismo proposto para formação do 2-pentilfurano pode ser observado na Figura
14.
Figura 14 - Formação de 2-pentilfurano a partir da degradação do ácido linoleico.

Fonte: Adaptado de SAHIDI, 1994.

De modo geral, alquilpirazinas são descritas com odores característicos de nozes e
tostado com valores de threshold de 400- 1500 ppb para a 2,6-dimetil-pirazina e 0,5-1,00 ppm
para 3,5-dietil-2-metil-pirazina. A classe das pirazinas compreende compostos heterocíclicos
formados majoritariamente em temperaturas entre 120 a 150 °C (MÜLLER & RAPPERT,
2009). Pode-se citar alguns dos compostos que foram identificados, como a 2,6-dimetilpirazina, 2-etil-3,5-dimetilpirazina e 3,5-dietil-2-metil-pirazina cuja provável origem está
relacionada a condensação de α e β-aminocetonas formadas durante a degradação de Strecker
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(SHAHIDI, 1994; FARMER, 1999). Os grupamentos nitrogenados advêm dos aminoácidos
encontrados em proteínas e os grupamentos carbonílicos advém de açúcares redutores como a
glicose. Alguns estudos foram conduzidos com reações térmicas entre aminoácidos e
açúcares, um exemplo é o estudo de Kato et al. (1973 apud Nollet., 2010), que obtiveram 5
alquil pirazinas por meio do aquecimento da glucose com a cisteína.
A formação da 2-etil-3,6-dimetil-pirazina, cujo valor de threshold em água é 9 µg L-1, e
da trimetil-pirazina, com valor de threshold de 90 µg L-1 envolve a reação de Strecker que se
inicia entre o aminoácido alanina e uma molécula de 2-oxopropanal, resultando em
acetaldeído, aminoacetona e 2-aminopropanal. A condensação de duas moléculas de
aminoacetona e duas moléculas de 2-aminopropanal, resultam em um intermediário, a 3,6dimetil-dihidropirazina, que realiza um ataque nucleofílico ao carbono carbonílico de uma
molécula de acetaldeído presente no meio. Após a perda de uma molécula de água e um
rearranjo intramolecular, forma-se a 2-etil-3,6-dimetil-pirazina (BELITZ; GROSCH;
SCHIEBERLE, 2009). O provável mecanismo que explica sua formação pode ser observado
na Figura 15.
Figura 15- Provável mecanismo para formação 2-etil-3,6-dimetil-pirazina.

Fonte: Adaptado de Belitz, Grosch e Schieberle, 2009.
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Um mecanismo semelhante também explica a formação da 2-etil-3,5-dimetil-pirazina,
cujo valor de threshold corresponde a 0,04 µg L-1 em água, e o intermediário, 3-5-dimetildihidropirazina que é produzido pela condensação de uma molécula de 2-aminopropanal e
uma molécula de aminoacetona. Observando mais de perto os mecanismos pode-se dizer que
são duas vias que se iniciam com os mesmos precursores. A formação da 2-etil-3,6-dimetilpirazina é favorecida, pois as reações que envolvem a degradação de Strecker produzem uma
menor quantidade de 2-aminopropanal do que aminoacetona, pois o grupo aldeído do 2oxopropanal é mais reativo que seu grupo ceto (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009).
Outra classe importante de compostos voláteis identificados em carne de frango assada
são os compostos sulfurosos, que em sua maioria possuem baixos valores de threshold, o que
compensa a baixa concentração destes compostos na carne assada, desse modo, eles são
importantes na contribuição do aroma total de carnes assadas. Os seus descritores de odor são
relacionados a cheiro de repolho, alho, cebola e algumas vezes aromas cárneos.
A maioria dos compostos voláteis sulfurosos são formados através do aquecimento dos
alimentos, via reações não-enzimáticas, ou seja, são oriundos da degradação de um ou dois
constituintes solúveis em água, como vitaminas, açúcares, aminoácidos, dentre outros. É
possível obter compostos sulfurosos por meio de reações entre compostos dicarbonílicos e
H2S, oriundos da reação de Maillard e da degradação de vitaminas, como a tiamina. Podem
ser formados cerca de 41 compostos sulfurosos durante o aquecimento de cisteína e xilose em
tributirina em temperatura de 200 °C, dentre eles estão 20 tiazóis, 11 tiofenos, 2 ditiolanos e 1
dimetiltritiolano (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009). A reação de Maillard, suas
principais etapas e alguns produtos de formação serão discutidos na seção 3.4.
A formação do composto 2-pentiltiofeno (odor característicos de produtos cárneos) é
encontrado em carne de aves na concentração de 0,1 a 1 µg mL-1 FEMA (2007 apud
BURDOCK, 2010). Este composto foi identificado nas amostras de carne de frango asada e
está relacionado com as reações entre cisteína e ribose, oriundos de nucleotídeos e à
degradação de Strecker (DONALD, 1998; FARMER, 1999; VAN BOEKEL, 2006;
UEKANE; ROCHA-LEÃO; REZENDE, 2013). A cisteína pode sofrer degradação de
Strecker ou hidrólise para gerar o sulfeto de hidrogênio, um intermediário essencial na
formação de compostos sulfurosos heterocíclicos, pois atua na degradação de açúcares como a
ribose e pode reagir com produtos da degradação lipídica. Os prováveis mecanismos de
formação para tiofenos e piridinas a partir do 2,4-decadienal, um dos produtos majoritários da
oxidação lipídica de ácidos graxos poli-insaturados, podem ser observados na Figura 16.
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Figura 16 - Rotas de formação de compostos nitrogenados e sulfurosos a partir do 2,4-decadienal com sulfeto de
hidrogênio e amônia. Para R= C4H9, os produtos formados são I-2-butilpiridina, II-2-pentiltiofeno e III- 2-butil2H-tiopirano.

Fonte: Adaptado de Shahidi, 1994.

Uma das vias de formação de sulfeto de hidrogênio é através da degradação de Strecker
da cisteína, que reage com um grupo dicarbonil oriundo dos açúcares presentes no meio,
eliminando uma molécula de água. Em seguida o intermediário sofre rearranjo intramolecular
e libera uma molécula de CO2. Um novo rearranjo intramolecular libera sulfeto de hidrogênio.
O mecanismo proposto é ilustrado na Figura 17.
A degradação de Strecker é parte das reações de descarboxilação oxidativa de
aminoácidos que podem ser afetadas pelas condições da reação e dos reagentes disponíveis no
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meio. Na reação acima, o composto dicarbonílico atua como agente oxidante e provoca a
descarboxilação do aminoácido. Uma segunda via, pode levar a reação de hidrólise da imina
resultante, produzindo NH3 livre no meio e, aminas primárias como α-ceto aminas e aldeídos,
conhecidos como aldeídos de Strecker (YAYLAYAN, 2003).
Figura 17 - Degradação de Strecker da cisteína com liberação de sulfeto de hidrogênio, importante
intermediário nas reações de formação de compostos sulfurados de impacto no aroma da carne assada de frango.

Fonte: Adaptado de YAYLAYAN, 2003.

A degradação de Strecker ocorre na presença de aminoácidos dicarbonílicos que advém
da reação de Maillard. A reação de Maillard ocorre nos alimentos quando submetidos ao
cozimento. Esta reação depende de fatores como reatividade do açúcar e do aminoácido,
atividade de água, temperatura e pH do meio. A reação de Maillard é a responsável pelo
aroma e coloração de alimentos cozidos, assados ou torrados como pães, bolos, café, cerveja,
carnes assadas, dentre outros.

A reação de Maillard é conhecida como reação de
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escurecimento não enzimático, pois não depende da presença de enzimas para ocorrer. No
produto final são encontrados compostos de aroma e cor como as melanoidinas, polímeros
responsáveis pela coloração de alimentos cozidos (NURSTEN; 2005; OETTERER;
REGITANO-D’ARCE; SPOTO, 2006; FENNEMA; DAMODARAN; PARKIN, 2010;
SHIBAO; BASTOS, 2011).
Na carne assada de frango podemos observar que muitos compostos voláteis
formados, como cetonas, aldeídos, pirazinas, compostos sulfurosos, pirróis, dentre outros, são
resultados das reações de Maillard e até mesmo podem ser formados a partir da interação de
produtos destas reações com produtos das reações de oxidação lipídica, como é o exemplo de
tiazóis, pirazinas ramificadas de cadeia longa e tritiolanos (SHI & HO; 1994).
A reação pode ser dividia em etapas para uma melhor compreensão. Para que ela
ocorra são necessários um grupamento amino e um grupamento carbonila (Figura 18). O
aminoácido, fornece o grupamento amino e uma molécula de açúcar redutor, fornece o
grupamento carbonila (aldeído ou cetona). Na presença de calor e água, ocorre uma reação de
condensação entre os grupamentos ceto e amino. O intermediário gerado se desidrata e leva a
formação de uma imina, também denominada base de Schiff. Por ser um composto instável, a
base de Schiff pode assumir uma forma cíclica estável, a glicosilamina, ou sofrer um
rearranjo, denominado rearranjo de Amadori que irá formar os produtos de Amadori como é o
caso da 1-amino-1-deoxi-2-glicose, N substituída (OETTERER; REGITANO-D’ARCE;
SPOTO, 2006).
Figura 18 - Produtos da reação da D-glicose com uma amina primária.
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Fonte: Adaptado de FENNEMA; DAMODARAN; PARKIN, 2010.

No rearranjo de Amadori ocorre a protonação do nitrogênio da imina e formação do
cátion da base de Schiff, que é capaz de doar prótons. A saída de um próton do produto de
Amadori leva a formação de um enol N-substituído, que, por não ser muito estável isomerizase na forma ceto, 1-amino-1-deoxi-2-cetose, N substituída, se tiver como origem um
polihidroxialdeído como a glicose. Por outro lado, se advir de uma polihidroxicetona como a
frutose dá origem a 1-amino-2-deoxi-2-cetose.
A seguir, a reação de Maillard pode seguir por dois caminhos. Esta etapa é ilustrada na
Figura 19. O primeiro caminho ocorre quando o pH do meio é ácido via enolização-1,2 do
produto de Amadori. A reação dá origem ao 1,2–enaminol cujo intermediário catiônico, o 2,3
enol, que na presença de água perde um grupamento amino e dá origem à 3-deoxisona, um
composto muito reativo, que leva a formação do 5-hidroximetilfurfural (5-HMF). Através de
uma série de reações irreversíveis, o 5-HMF reage com outros intermediários e finalmente
polimeriza-se originando as melanoidinas que dão cor escura de produtos assados
(OETTERER; REGITANO-D’ARCE; SPOTO, 2006).
Figura 19 - Conversão do produto de Amadori em voláteis e melanoidinas.
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Fonte: Adaptado de Nursten, 2005.

O segundo caminho ocorre se a reação estiver em meio básico via enolização-2,3 e dá
origem ao 2,3-enediol. A perda de uma amina dá origem ao 1-metil-2,3-dicarbonil, um
composto muito reativo que dá origem a uma reductona que pode sofrer fissão, o que resulta
em furanonas, metil reductonas e compostos alfa-dicarbonilados que, na presença de aminas,
polimerizam-se e formam as melanoidinas.
Compostos como as reductonas conferem aroma de caramelo para os alimentos. A
dehidroreductona, forma desidratada da reductona, explica o poder de redução que se
desenvolve durante o escurecimento de alimentos, que adquirem cor característica marrom,
quando da presença de aminas (NURSTEN, 2005).
Compostos como o maltol e isomaltol conferem aroma doce e agradável. Estes
compostos podem ser formados a partir da desidratação de hexoses, sua concentração no meio
aumenta conforme as condições de tempo e temperatura aumentam durante o processo de
cocção de um alimento (5 a 15 min a 130 °C) (NURSTEN, 2005). Estes e todos os compostos
da fragmentação do açúcar tem importância para o aroma de alimentos. As reações de
fragmentação ocorrem via retroaldolização oxidativa, uma etapa importante do mecanismo no
qual a frutose-1,6-difosfato é quebrada em dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato,
e via mecanismo EMP (Embden–Meyerhof–Parnas) formando compostos cíclicos, como o
glioxal formado a partir da oxidação do glicoaldeído e o 2-oxoproanal obtido a partir da
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retroaldolisação da 3-deoxiglucosona. Nesta etapa ocorre também a liberação de CO2 devido a
degradação de aldeídos aminoácidos (OETTERER; REGITANO-D’ARCE; SPOTO, 2006).
2.4.4 Análise dos compostos voláteis por SPME para as amostras de carne de frango
suplementados com beta-ácidos de lúpulo.
Após realizar extrações em triplicata nas condições ótimas para extração dos voláteis
para a carne de frango comercial com a fibra de CAR/PDMS, o procedimento foi repetido,
nas mesmas condições para as amostras de carne de frango suplementadas com beta-ácidos do
lúpulo. Os compostos identificados para todas as amostras nas condições ótimas, com seus
respectivos descritores de odor e indicies LTPRI encontram-se na Tabela 8.
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Tabela 8-Compostos voláteis identificados por HS-SPME e GC-MS em amostras de carne assada de frango com e sem suplementação de β-ácidos do lúpulo nas condições
ótimas de extração. Resultados expressos em porcentagem de área relativa.
NOME

LTPRIcal.

LTPR lit.

Δ

0 mg kg−1

30 mg kg−1

60 mg kg−1

120 mg kg−1

Descritor de odor

benzaldeído

970

971

1

8,35a±1,26

9,26a±0,33

8,69a±0,71

8,22a±0,71

frutado

(Z)-13-octadecenal

2007

2007

0

0,12a,b±0,01

0,03b±0,01

0,13a±0,05

0,07a,b±0,04

cera

(E)-2-decenal

1270

1265

-5

0,07 ±0,02

0,15 ±0,07

0,07 ±0,02

0,38 ±0,08

verde, gorduroso, frutado

(E)-2-heptenal

965

964

-1

0,15 ±0,05

0,07 ±0,07

0,08 ±0,00

0,32 ±0,16

verde, gorduroso, frutado

(E)-2-undecenal

1371

1370

1

-

ND

ND

ND

cera, cárneo, verde

2-fenil-2-butenal

1280

1281

-1

0,09b±0,04

0,27a±0,03

0,06b±0,02

0,31a±0,19

carne assada, verde, noz

2-nonenal

1167

1168

1

0,19b±0,04

0,13b±0,03

0,21b±0,07

0,48a±0,13

gorduroso, cera, frango

2-butil, (Z) 2-octenal

1372

1372

0

0,12 ±0,04

0,09 ±0,04

-

-

-

(Z)-9-octadecenal

2001

2007

-6

0,32 ±0,18

0,15 ±0,03

0,42 ±0,18

0,25 ±0,12

gorduroso

decanal

1210

1208

-2

3,29a,b±0,55

2,94b±0,18

3,42a,b±0,16

3,89a±0,15

doce, cera, aldeído, cítrico

dodecanal

1414

1415

-1

0,41b±0,09

0,44a,b±0,10

0,50a,b±0,09

0,80a±0,21

sabão, cera, cítrico

fenilacetaldeido

1055

1051

4

0,83 ±0,17

1,73 ±0,53

0,63 ±0,03

0,91 ±0,43

verde, doce, floral, tabaco

heptadecanal

1925

1920

5

0,08 ±0,01

0,04 ±0,00

0,06 ±0,03

0,07 ±0,02

-

heptanal

909

910

1

2,40a±0,12

1,83a,b±0,08

1,73b±0,17

1,97a,b±0,43

verde, gorduroso

hexadecanal

1823

1825

2

10,86a,b±0,51

9,14b±0,44

13,36a±2,57

9,75a,b±1,41

papel cartão

hexanal

807

806

-1

a

20,73 ±1,19

a

17,63 ±1,77

a

21,76 ±3,39

21,81 ±0,14

grama, gorduroso, sebo

etilbenzaldeído

1172

1168

-4

-

0,11 ±0,02

-

0,86 ±0,24

doce, herbáceo

nonanal

1110

1108

-2

13,96a±0,50

10,74b±0,32 12,33a,b±0,36

11,13b±1,32

gorduroso, doce, cítrico, verde

octadecanal

2027

2021

6

0,35a,b±0,05

0,18b±0,03

0,52a±0,18

0,35a,b±0,12

oleoso

octanal

1010

1007

-3

8,15 ±0,16

8,94 ±0,77

5,19 ±2,53

4,08 ±0,70

cera, gorduroso, cítrico

pentadecanal

1720

1721

1

0,57 ±0,12

0,43 ±0,11

0,73 ±0,26

1,03 ±0,33

fresco, cera

2-metil-pentanal,

746

746

0

1,83a±0,68

2,05a±1,22

1,76a±0,32

1,60a±0,66

éter, frutado

tetradecanal

1618

1617

1

0,54b±0,12

0,51b±0,14

0,72a,b±0,18

1,07a±0,25

gorduroso, cera, seco, cítrico

(E, E)-2,4-decadienal

1330

1325

5

ND

ND

ND

0,12 ±0,05

oleoso, gordura de frango e doce

ALDEÍDOS

b
a

a
a

a
a

a,b
a,b

b
a

a
a

a
a

b

a

b

b
a

a

a
a

b,c
a,b

a
a

a

a
a

a

a

c
a

a
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(E)-2-octenal

1065

1070

-5

0,62b±0,12

0,73a,b±0,15

0,55b±0,11

1,02a±0,09

-

tridecanal

1517

1513

4

0,20 ±0,06

0,20 ±0,09

0,28 ±0,10

0,44 ±0,11

floral, aldeídico, cítrico, cera

undecanal

1313

1314

-1

0,36 ±0,05

0,30 ±0,07

0,34 ±0,04

0,43 ±0,07

cera, sabão, verde, gorduroso

ácido tetradecanóico

1772

1770

2

0,03a±0,02

0,05a±0,01

0,02a±0,01

0,03a±0,00

cera, gorduroso, sabão, coco

ácido hexadecanóico

1973

1968

5

0,54 ±0,08

0,57 ±0,21

0,33 ±0,08

0,36 ±0,07

cera, cheiro de vela

1096

1097

1

0,87a±0,24

0,53b±0,03

0,28b±0,08

0,34b±0,04

frutado

(E)-2-decen-1-ol

1273

1273

0

0,09a±0,02

-

0,06b±0,02

-

cera, fresco, cítrico

tetradecanol

1677

1671

6

ND

ND

ND

0,02 ±0,00

coco, frutado, cera, lírio

7-tetradecanol

1568

1575

7

-

0,03 ±0,01

-

-

-

1-undecanol

1372

1371

1

-

0,11b±0,08

-

0,41a±0,06

fresco, cera, rosa

dodecanol

1483

1482,8

0

0,04a±0,00

0,04a±0,01

ND

0,08a±0,03

terroso, cera, gorduroso

tridecanol

1580

1585

5

-

-

-

0,02 ±0,00

mofado

5-metil-2-(1-metiletil)-1-hexanol

1076

1066

-10

0,08 ±0,06

0,27 ±0,02

0,08 ±0,02

0,05 ±0,03

-

1-octen-3-ol

985

985

0

3,10a±0,98

1,88a±0,47

2,70a±0,44

3,25a±0,28

terroso, verde, oleoso, fungo

1-hexadecanol

1885

1882

3

ND

0,03a±0,00

ND

0,02a±0,00

floral, cera, herbal

1-heptadecanol

1941

1941

0

ND

ND

-

-

ciclopentanol

763

765

2

ND

1,29 ±0,28

ND

ND

pungente

p-xileno

875

877

2

0,20a±0,09

0,06a±0,01

ND

ND

alcano

tolueno

784

784

0

1,08 ±0,02

0,65 ±0,57

1,03 ±0,07

0,80 ±0,10

-

undecano

1100

1100

0

0,49 ±0,05

0,47 ±0,07

ND

0,34 ±0,00

-

1-tetradeceno

1392

1393

-1

0,55a±0,09

0,54a±0,18

0,63a±0,10

0,59a±0,07

alcano, suave, cera

dodecano

1200

1200

0

1,04a±0,10

1,30a±0,15

1,17a±0,02

1,30a±0,14

alcano, gasolina

pentadeceno

1493

1492

0

0,07 ±0,00

0,09 ±0,03

0,08 ±0,03

0,12 ±0,03

alcano

a
a

a
a

a
a

a
a

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
a

a

a

a

ACETAIS
4-metil-2-pentil-1,3-dioxolano
ALCÓOIS

a

a

a

a

a

a

a
a

HIDROCARBONETOS
a
a

a

a
a

a

a

a

a
a

a
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4-decino

1037

1033

-4

0,11a±0,03

0,10a±0,03

0,11a±0,02

0,16a±0,04

-

tetradecano

1399

1400

-1

0,80 ±0,08

0,94 ±0,28

0,81 ±0,11

0,95 ±0,05

-

pentadecano

1500

1500

0

0,50 ±0,01

0,50 ±0,14

0,59 ±0,12

0,64 ±0,17

gasolina

heptadecano

1699

1700

-1

0,09 ±0,01

0,08 ±0,02

0,08 ±0,02

0,06 ±0,02

alcano

1-heptadeceno

1693

1696

-3

0,02a±0,00

-

ND

-

-

etilbenzeno

865

868

3

0,06 ±0,02

0,05 ±0,02

ND

ND

alcano

octano

802

800

-2

0,28 ±0,04

0,23 ±0,00

0,13 ±0,08

0,16 ±0,09

-

1-dodeceno

1192

1191

-1

0,23 ±0,05

0,54 ±0,20

0,30 ±0,04

0,34 ±0,08

-

decano

1000

1000

0

ND

0,64a±0,01

0,49a±0,12

0,49a±0,09

-

5-dodecen-7-ino, (E)

1229

1239

10

ND

0,10 ±0,05

ND

ND

alcano

tetradecano, 3-metil-

1446

1448

2

ND

0,02 ±0,01

-

0,02 ±0,01

alcano

ciclopentano, nonil-

1450

1451

-1

0,05 ±0,02

0,09 ±0,06

0,05 ±0,00

0,04 ±0,00

alcano

hexadecano

1600

1600

0

0,26a±0,04

0,27a±0,04

0,23a±0,04

0,20a±0,01

alcano

octadecano

1800

1800

0

0,09 ±0,00

0,07 ±0,01

0,07 ±0,01

0,06 ±0,00

-

tridecano

1300

1300

0

1,17 ±0,25

1,14 ±0,34

1,26 ±0,27

1,71 ±0,22

-

1-hexadeceno

1593

1590

3

0,17 ±0,04

0,05 ±0,01

0,13 ±0,03

0,15 ±0,03

-

nonadecano

1900

1900

0

0,19a±0,02

0,09b±0,02

0,10b±0,03

0,06b±0,00

alcano

heneicosano

2100

2100

0

0,02a±0,00

0,02a±0,01

0,02a±0,00

-

-

docosano

2199

2200

-1

ND

0,08 ±0,02

ND

ND

alcano

1-undeceno

1092

1093

-1

0,68 ±0,16

0,41 ±0,05

tricosano

2300

2300

0

ND

-

ND

-

alcano

3-octanona, 2-metil-

990

988

-2

1,41a±0,19

1,56a±0,07

1,47a±0,45

1,48a±0,36

-

2-pentadecanone

1703

1702

-1

0,03 ±0,00

0,02 ±0,01

-

0,03 ±0,01

fresco, jasmim, aipo

geranilacetona

1454

1452

2

0,14a±0,01

0,13a±0,02

0,07a±0,03

0,09a±0,01

floral, fresco, sabão

2-decanone
ÉSTERES

1195

1191

-4

ND

0,15 ±0,02

-

0,12 ±0,01

laranja, floral, gorduroso

a
a
a

a
a

b

a

a
a
a

a

a
a
a

a
a
a

a
a
a

a,b
a

b

a

a
a
a

a

a,b

a

a,b
a
a

a
a
a

a

a,b

a
a

b
a
a

a

CETONAS
a

a

a

a

a
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metil octadecanoato

2131

2128

3

ND

ND

-

oleoso, cera

etil hexadecanoato

1997

1994

-3

0,03 ±0,00

ND

-

-

cera, frutado, leitoso

ácido octadecanóico, 2-etilhexil éster

1706

1715

9

0,04 ±0,01

0,05 ±0,01

0,03 ±0,01

0,02 ±0,00

frutado

metil hexadecanoato

1931

1927

4

0,03 ±0,01

-

-

-

oleoso, gorduroso, cera

2-pentilfurano

998

993

-5

6,09a±0,37

4,94a±0,49

6,25a±0,66

6,35a±0,90

verde, metálico, feijão

2-pentiltiofeno

1164

1169

5

0,09 ±0,02

0,12 ±0,00

0,09 ±0,00

0,13 ±0,04

gorduroso, cárneo, sangue

cyclic octaatomic sulfur

2074

2083

-9

1,46a±0,18

1,41a±0,25

1,42a±0,45

1,04a±0,49

-

tetrasulfeto, dimetil

1224

1223

1

ND

0,06 ±0,02

ND

-

alho, cárneo, sulfuroso

2,6-dimetil, pirazina

924

925

1

1,51b±0,36

5,12a±1,41

1,60b±0,35

1,36b±0,25

chocolate, assado, noz, cárneo

2,3,5,6-tetrametil, pirazina

1089

1087

2

0,28b±0,03

0,82a±0,20

0,83a±0,13

0,58a,b±0,00

noz, chocolate, café, cacau

3-etil-2,5-dimetil, pirazina

1089

1091

2

0,85 ±0,14

2,33 ±0,51

0,84 ±0,25

1,36 ±0,25

batata, coco, assado, noz

2-etil-6-metil, pirazina

1006

1007

1

ND

0,75 ±0,21

0,42 ±0,03

3,34 ±0,62

batata assada

2,3,5-trimetil pirazina

1009

1005

-4

ND

ND

3,52 ±0,63

ND

noz, mofado, cacau, batata e pó

2,3-dietil-5-metilpirazina

1159

1158

1

0,10a±0,04

0,21a±0,07

0,09a±0,05

ND

torrado, noz, batata, cacau

3,5-dietil-2-metil-pirazina

1161

1156

-5

ND

0,12 ±0,06

-

0,10 ±0,04

noz, cárneo e vegetal

2-butil-3,5-dimetil, pirazina

1305

0,07 ±0,01

0,11 ±0,04

ND

0,04 ±0,02

doce, terroso

3,5-dimetil-2-isobutil, pirazina

1318

b,c

0,21 ±0,04

0,52 ±0,05

0,11 ±0,04

0,30 ±0,08

-

2-hexil-6-metil, pirazina

1256

ND

0,04a±0,02

ND

0,05a±0,02

-

2-etil-3,5-dimetil-, pirazina

1088

1081

-7

ND

0,82 ±0,20

ND

ND

assado, noz, amendoim

2333

2334

-1

0,08a±0,02

0,06a,b±0,01

0,04b±0,01

0,04b±0,00

-

a

a,b
a

a

0,08a±0,01
a,b

b

LACTONAS
a

a

a

a

SULFUROSOS
a

PIRAZINAS

b

a

a

b

a
a
a

a

b
b
a

c

b
a

a
a

b

TIAZOL
thiazolidine-2,4-dione, 3-methyl-5-(3,4-methylenedioxybenzylideno)-

Fonte: Autoria Própria. LTPRI Calc. = Índice de retenção obtido usando coluna capilar 5%difenil 95% dimetil- polisiloxano.LTPRI Lit. = Índice de retenção obtido usando coluna
capilar 5% difenil 95% dimetil- polisiloxano. Δ= diferença entre LTPRI calculado e LTPRI encontrados na literatura: LTPRILit.–LTPRI Calc. ND: Não detectado. Áreas
indicadas com traço: composto encontrado em nível traço, área relativa ≤ 0,01. Médias com letras distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferença estatística
(P< 0,05).
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Deve-se considerar que a extração e concentração dos voláteis por SPME resultam do
particionamento e do equilíbrio dos voláteis entre a amostra, o headspace e a fibra de SPME,
e que cada volátil possui seu coeficiente de partição. Assim, não é possível quantificar ou
semi-quantificar os componentes presentes na amostra sem levar em consideração o equilíbrio
individual de cada componente químico (NONGONIERMA, CAYOT, LE QUÉRÉ,
SPRINGETT, & VOILLEY, 2006). Assim, dado objetivo desta pesquisa, a complexidade das
amostras e o número de compostos identificados, não são apresentados dados quantitativos
dos voláteis presentes nas amostras. São fornecidos apenas valores de % relativa (Tabela 8)
que não representam as quantidades reais dos voláteis nas amostras, servindo apenas como
um parâmetro para comparar as variações dos voláteis relacionadas aos diferentes graus de
suplementação das dietas dos animais com β-ácidos do lúpulo.
Foram identificados um total de 95 voláteis nas amostras de carne assada de frango. Na
classe dos aldeídos pode-se destacar que as amostras de carne de frango tratadas com 30 mg
kg-1 de beta-ácidos de lúpulo apresentaram maior área significativa para o composto octanal
(P<0,05), se comparada a amostra controle, sem adição de lúpulo. Este resultado está em
acordo com o que foi observado por Zawadzki et al., (2018) e Bortoluzzi et al., (2015, 2014)
no qual a carne de frango de animais que foram suplementadas com 30 mg kg-1 de beta-ácidos
de lúpulo apresentaram maior nível de ácidos graxos insaturados de cadeia longa (n-3 e n-6),
o que indica que a oxidação lipídica desses ácidos graxos produziu maiores quantidades de
aldeídos como octanal (notas de aroma gorduroso e cítrico) e (E)-2-octenal (gorduroso).
O composto 2-fenil-butenal (notas de carne assada, gramíneo e nozes), apresentou maior
área relativa (p<0,05) para os tratamentos com 30 e 120 mg kg-1 de beta-ácidos de lúpulo.
Essa informação nos permite relacionar os dados obtidos por um trabalho do nosso grupo de
pesquisa (ZAWADZKI et al., 2018) onde foram observados maiores níveis de alanina na
carne dos animais que receberam suplementação com 30 mg kg-1 de beta-ácidos de lúpulo,
uma vez que a alanina é um dos prováveis precursores da formação do acetaldeído e
fenilacetaldeído (BURDOCK, 2010). A alanina e outros aminoácidos são precursores
importantes na degradação de Strecker. Neste mecanismo a interação dos compostos
dicarbonílicos formados com os aminoácidos do meio produz aldeídos e outros compostos
participantes da reação de Maillard, que culmina na formação de compostos chave para o
aroma da carne de frango, como ilustrado e discutido no item 2.4.3.
Dentre as pirazinas a 2,6-dimetil pirazina (aroma de chocolate, assado, nozes e cárneo),
3-etil-2,5-dimetil pirazina (batata cozida, coco, assado, nozes) e 3,5-dimetil-2-isobutil-
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pirazina que se destacam pela diferença estatística entre os tratamentos. As amostras
suplementadas com 30 mg kg-1 de beta-ácidos de lúpulo apresentaram área relativa
significativamente maior (P<0,05) que a amostra não suplementada com beta-ácidos de lúpulo
e maior do que as amostras suplementadas com 120 e 240 mg kg-1 de beta-ácidos. Segundo
dados encontrados por Zawadzki et al., (2018) a amostra de animais que receberam 30 mg kg-1
de beta-ácidos de lúpulo apresentou maior quantidade de glicose (6.50 ± 1.50, P≤0,05) do que
a amostra controle (5.56 ± 0.54, P≤0,05), este dado permite correlacionar a maior área relativa
observada para as pirazinas descritas acima com uma quantidade maior de glicose encontrada
nas amostras com 30 mg kg-1 de beta-ácidos, pois esta é um dos principais precursores de
pirazinas, pois juntamente com a lisina, forma compostos chave para o aroma a partir da
reação de Maillard. Outra rota de formação de pirazinas, tiazóis e tióis envolve a interação
entre os produtos da reação de Maillard e os produtos da oxidação lipídica.
Na Figura 20 é apresentado o cromatograma da amostra de carne de frango cujos animais
foram suplementados com 30 mg kg-1 de beta-ácidos de lúpulo. Neste cromatograma foram
identificados 84 compostos voláteis. Os compostos identificados para todas as amostras
extraídas nas condições ótimas com seus respectivos descritores de odor e indicies LTPRI
encontram-se na Tabela 8.
Diversas classes químicas foram encontradas na fração volátil da carne assada de
frango, para a amostra controle, 0 mg kg-1 foram identificados 72 compostos. Para as amostras
com 60 e 120 mg kg-1 foram identificados 84, 72 e 81 compostos voláteis, respectivamente. O
perfil de voláteis foi constituído pelas seguintes classes químicas: aldeídos, alcanos, álcoois,
ésteres, pirazinas, cetonas, ácidos carboxílicos, alcenos, compostos sulfurosos, lactonas,
acetais e tiazol.
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Figura 20 - Cromatograma dos voláteis em carne assada de frango suplementada com 30 mg kg−1 de β-ácidos de
lúpulo, por SPME e GC-MS com destaque para os compostos majoritários.

Fonte: autoria própria. Legenda: 1. hexanal; 2. 2,6-dimetil, pirazina (compostos chave para o aroma de carne
assada de frango); 3. benzaldeído; 4. 1-octen-3-ol (compostos chave); 5. 2-pentilfurano; 6. octanal; 7.
fenilacetaldeido; 8. trans-2-octenal; 9.nonanal (compostos chave); 10. 3,5-dietil-2-metil-pirazina
(composto chave); 11. decanal (composto chave); 12-dodecanal; 13- tridecanal; 14-pentadecanal; 15hexadecanal.

Os compostos destacados são considerados de importância odorífera para o aroma da
carne assada de frango, como a 2,6-dimetil pirazina, que possui aroma que remete a notas de
chocolate, nozes e produtos cárneos. Esta pirazina apresenta um threshold de 400 - 500 µ L-1.
Sua ocorrência natural é reportada em carnes bovinas e de frango assadas e grelhadas
(BURDOCK, 2010). Sua principal origem advém da degradação de Strecker de aminoácidos
como a cisteína e reações de quebra de moléculas de açúcar (FARMER, 1999).
O 1-octen-3-ol, composto identificado apenas na amostra controle e no tratamento
com 30 mg kg-1 de β-ácidos de lúpulo, possui aroma com notas preponderantes de cogumelos
é um composto chave para o aroma de carne assada, com valor de threshold de 14 µ L-1. Este
composto pode ser encontrado em quantidades variáveis em alimentos como pães, queijos,
ameixas, cogumelos e carnes assadas. O 1-octen-3-ol, assim como outros álcoois
identificados, tem sua origem nas reações de degradação oxidativa de produtos lipídicos de
ácidos graxos poli-insaturados n-3 e n-6 (AYSELI; SELLI; FILIK, 2014), como descrito
anteriormente e ilustrado na Figura 13.
O 2-pentilfurano foi encontrado em todas as amostras, incluindo a controle. Este
composto é encontrado naturalmente em carnes e peixes assados em concentrações
baixíssimas, com valores de detecção da ordem de 6 µ L-1, sendo ele também um composto de
impacto para o aroma de carnes assadas. Seus descritores de odor remetem a notas de feijão
verde e vegetais cozidos. Outros compostos de impacto identificados nas amostras de carne de
frango são o nonanal (com valor de thereshold de 1 a 8 µ L-1 e descritor de odor gorduroso e
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cítrico), 3,5-dietil-2-metil-pirazina (com descritor de odor de nozes e carne) e o decanal (com
valor de threshold de 0,1 a 6 µ L-1 e descritor de odor de gordura, cera e floral (SHAHIDI,
1994; FARMER, 1999; JAYASENA et al., 2013).
O composto 2-nonenal foi encontrado em todas as amostras dos animais
suplementados com beta-ácidos e é um produto da peroxidação lipídica de ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, como o ácido linoleico (C18:2n-6) (SHAHIDI, 1994; FARMER, 1999;
JAYASENNA et al.,2013). Os descritores de odor para este composto são gorduroso, verde,
cera e carne assada de frango e o seu valor de threshold correspondente a 0,1 µ L-1. O baixo
valor de threshold indica grande contribuição para o aroma da carne assada.
Alguns compostos que não foram identificados nas amostras de carne de frango
comercial na etapa de escolha e otimização do preparo de amostra por SPME foram
encontrados nas amostras de carne de frango suplementadas com beta-ácidos do lúpulo, como
é caso da carne dos animais que foram suplementados com 60 e 120 mg kg-1 de β-ácidos de
lúpulo. Pode-se destacar alguns exemplos como o trans, trans-2,4-decadienal e a tiazolidina2,4-diona, 3-metil-5-(3,4-metilenodioxibenzilideno).

O trans, trans-2,4-decadienal, é

gerado a partir da oxidação térmica de ácidos graxos poli-insaturados ômega 6, semelhante ao
mecanismo descrito para a formação do hexanal. Segundo dados de FEMA (1994 apud
BURDOCK, 2010). este composto é naturalmente encontrado em carnes de frango em uma
faixa de concentração de 0,01-0,02 µ L-1 e possui descritor de odor com notas de gordura e
nuances de cheiro de carne assada de frango. O seu valor de threshold é da ordem de 0,07 a
10 µ L-1, o que implica em um grande impacto para o aroma.
O composto trans – undecenal foi encontrado apenas na amostra controle, este
composto possui um odor frutado, cujos principais descritores são notas de frescas de cítrico e
gorduroso. É encontrado em produtos cárneos, como carnes bovinas e suínas, na faixa de
concentração de 0,01 a 0,05 µ L-1 FEMA (1994 apud BURDOCK, 2010). Já o tetradecanol,
que possui aroma característico de cera, foi encontrado apenas na amostra controle e na
amostra referente ao tratamento com 30 mg kg−1. Seus principais descritores de odor são
frutado, ceroso, lírio e coco.
O composto 4-metil-2-pentil-1,3-dioxolano pertencente a classe dos acetais e possui
odor característico de frutado. Ele foi identificado em todas as amostras, os seus principais
descritores de odor são fresco, verde, ceroso e vegetal.
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Dentre a classe dos ácidos carboxílicos podemos citar o ácido hexadecanóico e o ácido
tetradecanóico cujos descritores de odor são cera, cheiro de vela e gorduroso. O ácido
hexadecanóico é normalmente encontrado em produtos cárneos na concentração de 4,10 a
8,90 µ kg-1 FEMA (1994 apud BURDOCK, 2010). e o valor de threshold referente ao aroma é
de 10 µ kg-1.
Na classe das cetonas pode-se citar a 2-decanona, que foi identificada nas amostras
referentes a todos os tratamentos com suplementação de beta-ácidos de lúpulo, mas não foi
encontrada na amostra controle. A 2-decanona apresenta aroma frutado com descritores de
odor laranja, floral, gorduroso e pêssego. É empregada na indústria alimentícia em produtos
cárneos, na faixa de na faixa de 1 a 5 µ kg-1 FEMA (2007 apud BURDOCK, 2010). A 2pentadecanona também foi identificada em todas as amostras exceto no tratamento com 60
mg kg−1 de beta-ácidos de lúpulo. Possui odor característico frutado, gorduroso e floral, é
encontrado naturalmente em carne de frango cozida (BURDOCK, 2010) e apresenta valores
de detecção de aroma na ordem de 1 a 7 µ kg-1, o que destaca seu baixíssimo threshold e
consequente importância para o aroma da carne assada de frango.
Dentre os ésteres identificados, destaca-se o metil octadecanoato, nos tratamentos com
60 e 120 mg kg−1 de beta-ácidos de lúpulo e o metil hexadecanoato, que foi identificado em
todas as amostras e que apresenta notas de odor de cera, oleoso e gorduroso. O etil
hexadecanoato foi identificado apenas na amostra controle, ele possui um odor doce e
característico de cera e valores de detecção de threshold da ordem de 2 µ L-1.
Por fim, da classe dos compostos sulfurosos encontrados destaca-se o dimetil
tetrasulfeto encontrado nos tratamentos de 60 e 120 mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo. Seus
descritores de odor incluem aroma de alho, carnes e sulfuroso. Dados do European Food
Safety Authority (2002) reportam o uso deste composto em produtos cárneos, incluindo carnes
de aves, cujo valor de concentração encontrado varia de 0,1 a 0,2 µ kg-1.

2.4.5 Determinação do teor de gordura e composição de ácidos graxos em amostras de
carne de frango com e sem adição de beta-ácidos de lúpulo.
Na Tabela 9 abaixo podem ser observados os dados de massa da carne utilizada para
extração de gordura e os respectivos teores de gordura.
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De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TACO, o teor de
lipídios esperado para 100 gramas de peito de frango, cru e sem pele é de 3 gramas em 100 de
carne ou 3%. Em nossa pesquisa encontramos um teor muito próximo ao da referência
(Tabela 9), o que demonstra boa concordância dos resultados obtidos.
Tabela 9-Dados correspondentes ao teor de gordura nas amostras de carne de frango suplementadas com βácidos de lúpulo expressos em porcentagem, grama de gordura para cada 100 gramas de carne.

Dieta

Teor de gordura em %

(mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo)

(g gordura por 100 g carne)

0

3,6

30

2,9

60

3,0

120

2,6

Fonte: Autoria própria.

Estudos de Krauss et al. (2000) demonstram que há uma necessidade do mercado
avícola em investir em formas de aumentar o nível de ácidos graxos poliinsturados nas carnes
de frango por algumas razões. A dieta humana recomenda reduzir a ingestão de ácidos graxos
saturados, pois o alto consumo dos mesmos tem relação direta com o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. Ácidos graxos poli-insaturados (ômega 3 e ômega 6), se ingeridos
na razão adequada, auxiliam na prevenção de doenças arteriais, hipertensão, diabetes, doenças
inflamatórias e outras desordens do sistema imunológico (SCHREIN et al., 2005). Outro fator
a ser considerado é que adequados níveis de ácidos graxos poli-insaturados na carne de frango
facilitaria a exportação da carne para Europa, uma vez que o país tem preferido empregar
óleos de origem vegetal na dieta alimentar, por possuírem maior teor de ácidos graxos poliinsaturados (CORTINAS, 2004).
Muitas pesquisas foram desenvolvidas para estudar o efeito da modificação das dietas
de frango de corte com relação ao teor de ácidos graxos poli-insaturados, como adição de
vitamina E associada a selênio (ZDUŃCZYK et al.,2010; KONIECZKA et al., 2017) e adição
de dietas ricas em ácidos graxos poli-insaturados (SIRRI et al., 2003; CORTINAS et al.,
2004; SCHREINER et al., 2005). Porém, em nossa revisão bibliográfica não foram
encontrados estudos sobre a inserção de beta-ácidos de lúpulo na dieta de frangos de corte e o
estudo do efeito da dieta no conteúdo lipídico dessas carnes.
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2.4.6 Concentração de ácidos graxos nas amostras de carne de frango com e sem adição
de beta-ácidos de lúpulo
Na Tabela 10 abaixo encontram-se os resultados quantitativos do teor de FAME para
os tratamentos com 0, 30, 60 e 120.Os resultados são expressos em mg de ácido graxo por
grama de gordura.
Quanto aos resultados para ácidos graxos saturados, os tratamentos com 120, 60 e 30
mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo, apresentaram com valores de 251,14; 63,37 e 67,51 mg ácido
graxo g-1 de gordura, respectivamente, para ácidos graxos saturados se comparados ao
tratamento controle (0 mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo) com 36,09 mg ácido graxo g-1 de
gordura.
Por outro lado, o tratamento com suplementação de 120 mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo
foi o que indicou maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados dentre todos os
tratamentos, cujo valor total correspondia a 109,30 mg ácido graxo g-1 de gordura. Os
tratamentos com suplementação de 30 e 60 mg kg−1 de β-ácidos de lúpulo apresentaram
valores semelhante, porém maiores que o valor observado para o tratamento controle (16,74
mg ácido graxo g-1 de gordura).
Dentre os ácidos graxos poli-insaturados destacam-se o ácido araquidônico, 20:4n-6, e
o ácido docosahexaenóico. Estudos indicam que o consumo de ácidos graxos poliinsaturaados
ômega-3, como o DHA, pode prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
arterioscleróticas segundo Bang; Dyerberg; Hjørne (1976) e Siriwardhana; Kalupahana;
Moustaid-Moussa, (2012). Pode-se observar que para o tratamento com 120 mg kg−1 de βácidos de lúpulo foi observado o maior teor de DHA, se comparado com o tratamento
controle, exibindo um valor quantitativo de 30,35 mg ácido graxo g-1 de gordura, os
tratamentos com 30 e 60 mg de β-ácidos de lúpulo apresentaram valores inferiores ao
tratamento com 120 mg kg−1, porem maiores que o controle, o que indica consistência com os
resultados observados por Bortoluzzi et al., (2015) e Zawadzki et al., (2018).
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Tabela 10-Média dos valores de concentração de ácidos graxos para as amostras de carne de frangos suplementados com 0, 30, 60 e 120 mg kg-1 de β-ácidos de lúpulo.
Resultados expressos em mg de ácido graxo por grama de gordura.

Ácido graxo

0 mg de β-ácidos

30 mg de β-ácidos

60 mg de β-ácidos

120 mg de β-ácidos

p Valor

12:0

0,03c±0,01

0,17b±0,03

0,05c±0,01

0,32a±0,04

1,30.10-3

14:0

0,49c±0,02

0,84b±0,00

0,82b,c±0,05

3,74a±0,15

7,08.10-6

15:0

0,14b±0,01

0,23b±0,02

0,16b±0,01

0,93a±0,06

4,61.10-5

16:0

25,09c±0,71

50,83b±0,45

43,55b±2,23

179,34a±7,03

6,34.10-6

17:0

0,26c±0,01

0,59b±0,02

0,58b±0,05

1,80a±0,05

5,51.10-6

18:0

9,86c±0,58

14,52b,c±3,33

17,88b±0,76

63,90a±1,33

2,46.10-5

20:0

0,14c±0,01

0,24b±0,02

0,22b±0,01

0,76a±0,01

1,98.10-6

22:0

0,06c±0,01

0,09b±0,01

0,10b±0,00

0,35a±0,00

3,73.10-6

Total

36,09

67,51

63,37

251,14

14:1

0,06c±0,01

0,19b±0,00

0,14b,c±0,01

0,64a±0,04

4,38.10-5

15:1

0,28c±0,05

1,06b±0,07

0,68b±0,00

2,5a±0,17

7,55.10-5

16:1

2,88d±0,09

7,91c±0,04

5,12b±0,28

23,98a±1,03

8,16.10-6

18:1n-9

11,17c±0,16

17,82b,c±4,17

22,13b±0,12

68,68a±1,62

4,40.10-5

t18:1n-9

2,27b±0,01

4,23b±0,01

3,38b±0,14

12,57a±0,57

1,33.10-4

20:1n-9

0,08c±0,01

0,14c±0,01

0,22b±0,02

0,74a±0,03

1,04.10-5

22:1n-9

0,02c±0,00

0,05b±0,00

0,04b,c±0,00

0,18a±0,01

7,10.10-5

Total

16,74

31,40

31,72

109,30

Saturado

Monoinsaturado

Continuação da Tabela 10
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Poliinsaturado
18:2n-6

37,73c±0,58

53,28b,c±12,45

69,93b±0,12

234,64a±6,52

2,89.10-5

18:3n-6

0,69c±0,01

0,89c±0,21

1,43b±0,01

4,02a±0,09

2,34.10-5

20:4n-6 (ARA)

3,36a±0,06

8,95b±0,81

8,38b±0,16

30,25a±1,40

1,77.10-5

20:2n-6 (DHA)

0,71d±0,00

1,58c±0,01

1,33b±0,01

4,89a±0,09

3,47.10-7

20:3n-6

0,36c±0,01

0,70b±0,03

0,68b±0,01

2,21a±0,00

2,07.10-7

18:3n-3

0,16b±0,01

0,31b±0,08

0,34b±0,00

1,51a±0,05

2,12.10-5

20:3n-3

0,42d±0,00

1,82c±0,13

1,12b±0,01

5,31a±0,02

7,86.10-7

22:6n-3

0,16c±0,01

0,61b±0,01

0,54b±0,02

1,64a±0,04

1,16.10-6

Total

43,59

68,13

83,75

284,48

Total n-3

0,74

2,73

2,01

8,46

Total n-6

42,85

65,40

81,74

276,02

n-3/n-6

0,02

0,04

0,02

0,03

Fonte: Autoria própria. Legenda: ARA = ácido araquidônico; DHA = ácido docosahexaenóico. Médias com letras distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferença
estatística (P< 0,05).
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O ácido araquidônico (20:4n-6), linoleico (18:2n-6) e o linolênico (18:3n-3) são
considerados ácidos graxos essenciais, pois não podem ser sintetizados pelo organismo
humano e, portanto, são adquiridos por meio da dieta. São indispensáveis à saúde porque
fazem parte da membrana celular, além de serem necessários para o transporte do colesterol,
produção de energia, funcionamento do cérebro dentre outras funções. (MOURA, 1998;
SCHACKER, 2004). As amostras que apresentaram maior teor de ácido linoleico (18:2n-6)
correspondem aos tratamentos com 120 e 60 mg kg-1de β-ácidos de lúpulo com valores de
234,64 e 69,93 mg de ácido graxo/g gordura, respectivamente, sendo estes valores menores do
que o observado para o tratamento controle com 37,73 mg de ácido graxo/g gordura. O
mesmo pode ser descrito para os valores de ácido linolênico (18:3n-3), no qual o tratamento
com 120 mg de β-ácidos de lúpulo apresentou o maior valor (1,51 mg ácido graxo g-1 de
gordura) dentre todos os tratamentos (0,34 e 0,31 mg ácido graxo g-1 de gordura), e maior do
que aquele encontrado para o tratamento controle (0,16 mg ácido graxo g-1 de gordura).
Os resultados dessa pesquisa mostraram também que a razão de ácidos graxos n-3/n-6
não foi afetada significativamente pelas dietas recebidas com diferentes concentrações de
beta-ácidos de lúpulo, a concentração encontrada para a amostra referente ao tratamento
controle foi de 0,02 mg ácido graxo g-1 de gordura, para os tratamentos de 30, 60 e 120 mg kgde beta-ácidos os valores foram de 0,04, 0,02 e 0,03 mg ácido graxo g-1 de gordura,

1

respectivamente.
2.4.7 Análise dos componentes principais (PCA)
As Figuras 21 e 22 ilustram, respectivamente o gráfico das amostras ou dos escores
(“score graph”) e o gráfico das variáveis ou dos pesos (“loading graph”) dos dois primeiros
componentes principais, os quais representaram 90,54% da variância total dos dados.
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Figura 21 - Gráfico das amostras ou dos escores (“score graph”) dos dois primeiros componentes principais do PCA dos compostos voláteis do headspace das amostras de
carne assada de frango.

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 22 - Gráfico das variáveis ou dos pesos (“loading graph”) mostrando os dois primeiros componente principais dos compostos voláteis para as amostras de carne assada
de frango.

Fonte: Autoria Própria.
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A análise de componentes principais (PCA) foi capaz de separar as amostras em
função da suplementação com beta-ácidos, o que indica que os diferentes níveis de
suplementação podem originar diferentes voláteis na carne assada. O tratamento controle
negativo (0 mg kg−1 de β-ácidos) foi caracterizado principalmente por aldeídos e ácidos como
octanal, decanal, benzaldeído e ácido n-hexanóico, o tratamento com 30 mg kg−1 de β-ácidos
foi caracterizado por pirazinas (2, 6 dimetil prirazina e 3 etil, 2, 5 dimetil pirazina), o
tratamento com 60 mg kg−1de β-ácidos foi caracterizado por uma maior quantidade de álcoois,
aldeídos e furanos (hexanal, 1-octen-3-ol e pentilfurano), enquanto que o tratamento com 120
mg kg−1 de β-ácidos foi caracterizado pela presença do composto 2- metil pentanal.
3. CONCLUSÃO

Neste trabalho as análises dos compostos voláteis foram conduzidas utilizando
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). Foi realizado um
delineamento composto central rotacional para otimização das condições de extração dos
voláteis da carne assada através da técnica de micro extração em fase sólida de headspace
(HS-SPME), que se mostrou adequada para extração dos voláteis da carne de frango e com
boa repetibilidade. A fibra que apresentou maior eficiência para extração dos compostos
voláteis da carne assada de frango foi a fibra mista CAR/PDMS. As condições ótimas de
extração foram 80 °C e 45 min.
Com relação ao perfil dos compostos voláteis, foram identificados cerca de 95
compostos, cujas classes eram compostas majoritariamente por aldeídos, alcanos, pirazinas e
alcóois. A dieta diferenciada dos animais que foram suplementados com β-ácidos de lúpulo
influenciou no perfil de voláteis e no perfil de lipídeos da carne. A análise de componentes
principais (PCA) mostrou que diferentes níveis de suplementação podem originar diferentes
voláteis na carne assada.
Com relação ao perfil de ácidos graxos destas carnes, pode-se destacar que os
principais efeitos foram observados nas carnes dos animais suplementados com 30 mg kg−1 de
β-ácidos, resultados condizentes com trabalhos anteriores do grupo. Este tratamento
apresentou uma das maiores quantidades de ácidos graxos insaturados de cadeia longa como o
araquidônico (C20:4-n6) e docosaexaenoico (C22:6-n3), se comparado ao tratamento controle
(0 mg kg−1 de β-ácidos). Um maior teor destes ácidos graxos é benéfico para saúde humana
pois possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
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