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RESUMO 

CASTELLUCCI, C.M.N "Influência do método de cocção no valor nutritivo, 
qualidade lipídica e formação de óxidos de colesterol em Lingüiças Calabresas à 
vácuo e granel". São Paulo; 2004 [Dissertação de Mestrado - FCF-FEA-FSPIUSP] 

Os óxidos de colesterol estão presentes em diversas preparações alimentares, 
especialmente aquelas que contêm altos níveis de colesterol (exemplo: ovo, leite, 
carne e produtos marinhos). A formação de óxidos de colesterol é influenciada pelo 
calor (especialmente por um período muito longo), oxigênio, luz e UV, atividade de 
água, presença de ácidos graxos insaturados. Dentre os diferentes produtos cárneos 
existentes, temos os embutidos, ou carnes preparadas embutidas. A procura por 
produtos cárneos com menores taxas de oxidação e mais saudáveis é uma 
preocupação mundial. O efeito do processamento térmico dos alimentos sobre a 
formação dos óxidos de colesterol vem sendo investigado. Evidências sugerem que o 
tempo e a temperatura são fatores determinantes neste processo, influenciando 
diretamente na taxa de oxidação de colesterol. A presente pesquisa teve por objetivo: 
avaliar o valor nutritivo, qualidade lipídica e formação de óxidos de colesterol em 
Lingüiças Calabresas à vácuo e granel. Os valores médios de umidade, proteínas e 
minerais (cinzas) foram determinados, quantitativamente, conforme metodologia do 
ADOLFO LUTZ (1985) e AOAC (1995). Os valores de carboidratos foram 
determinados por diferença utilizando coeficientes para KCal e KJ (W ATT 
&MERRILL, 1963, SLIMANI et a!., 2000). Para a determinação dos lipídios totais 
utilizou-se a metodologia de MARMER & MAXWELL (1981). Para quantificar o 
TBA seguiu-se o método de TARLADGS et aI. (1964), modificado por CRACKEL 
et aI. (1988), adaptado por TORRES & OKANI (1997). Os ácidos graxos foram 
determinados seguindo MARMER & MAXWELL (1981) e MORRISON & SMIrn 
(1974). O colesterol e óxidos de colesterol foram determinados seguindo os passos 
de MARMER & MAXWELL (1981), CSALLANY et a!. (1989) e CHEN & CHEN 
(1994). Para a validação da metodologia para o HPLC foram realizados ensaios de 
recuperação, precisão, linearidade, limite de detecção e quantificação. Para a análise 
estatística foi realizado média, desvio padrão, análise de variância e complementada 
com comparações múltiplas de Bonferroni utilizando o Software SPSS. Os resultados 
obtidos das análises realizadas foram que o tipo de preparo influenciou no teor de 
umidade das lingüiças (crua - 65,47g; frita - 53,65, grelhada 58,31g). As amostras 
da embalagem a vácuo (22,91g) apresentaram maior quantidade de proteína que as 
amostras da embalagem a granel (20,25g). Os valores de carboidratos não variaram 
em função da amostra ser da embalagem a vácuo ou granel. As amostras mais 
calóricas foram as fritas (242,89 KCal ou 1195,22 KJ) seguida pelas amostras 
grelhadas (212,41 KCal ou 1083,55 KJ). Não se observou variação da atividade de 
água nas amostras entre as embalagens estudadas. O tipo de preparo provocou 
alterações nos valores de TBA, mas não promoveu sabor rancificado nas amostras 
(crua - 0,06 mgMA/Kg, frito - 0,08mgMA/Kg e grelhado - 0, 143mgMA/Kg). O teor 
de lipídios e colesterol não sofreram alterações em função do tipo de preparo. Os 
óxidos de colesterol 7-ceto,7a-OH, 7J3-0H somente apresentaram traços em todas as 
variáveis analisadas (preparo, lote, embalagem e procedência). O óxido 25-0H 
apareceu em todas as preparações, crua (3,05J...lglg), frito (3,76J...lglg) e grelhado 
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(2, 14/-lglg). Os resultados mostraram que a as amostras da embalagem vácuo 
apresentavam quantidade média de 25-0H menor que as da embalagem a granel. As 
amostras da embalagem a vácuo apresentaram o seguinte perfil de ácidos graxos: 
51,04% de saturados e 48,96% de insaturados, enquanto que as amostras da 
embalagem granel apresentaram 38,18% de saturados e 61,82% de insaturados. Os 
resultados permitiram concluir que: a) o teor de umidade, proteína, cinzas, 
carboidratos, calorias, Aw (AA) e pH sofreram alterações quando submetidos aos 3 
tipos de preparo e tipo de embalagem; b) os valores obtidos para TBA indicam que 
as amostras não apresentavam rancidez quando crua e após os vários preparos; c) as 
lingüiças apresentaram somente traços de 7-ceto, 7a-OH e713-0H; d) as amostras de 
lingüiças calabresas quando submetidas a diversos métodos de cocção apresentaram 
diferentes concentrações de 25-0H; e) a quantidade de 25-0H variava de acordo 
com o tipo de processamento e este se tomava mais oxidado quando submetido ao 
processo de fritar; f) as amostras provenientes da embalagem a granel apresentaram 
maiores valores de 25-0H; g) o perfil de ácidos graxos não apresentou variação 
quando as amostras eram submetidas a diferentes preparos; h) as amostras da 
embalagem a vácuo apresentavam mais ácidos graxos saturados e as amostras da 
embalagem a granel apresentavam mais ácidos graxos insaturados. 

Descritores: lingüiça, valor nutritivo, colesterol, óxidos de colesterol, ácidos graxos 
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ABSTRACT 

CASTELLUCCI, C.M.N "Influência do método de cocção no valor nutritivo, 
qualidade lipídica e formação de óxidos de colesterol em Lingüiças Calabresas à 
vácuo e granel" [Influence of the cooking method in the nutritious value, lipid 
quality and formation of cholesterol oxides in Linguiças Calabresas to vacuum 
and bulk packaging] São Paulo (BR); 2004 [Dissertação de Mestrado - FCF-FEA
FSPIUSP] 

The cholesterol oxides are present in several alimentary preparations, especially 
those that contain high cholesterol leveIs (example: egg, milk, meat and marine 
products). The formation of cholesterol oxides is influenced by the heat (especially 
for a very long period), oxygen, shines and UV, activity of water, presence of 
unsaturated fatty acids. Among the different meat products, we have the sausages, Of 

built-in prepared meats. The search for meat products with smaller oxidation rates 
and healthier it is a world concem. The effect of the thermal processing of the 
victuals about the formation of the cholesterol oxides comes being investigated. 
Evidences suggest that the time and the temperature are decisive factors in this 
process, influencing direct1y in the rate of cholesterol oxidation. The present research 
had for objective: to evaluate the nutritive values, lipid quality and formation of 
cholesterol oxides in 'Lingüiças Calabresas' to vacuum and bulk packaging. The 
medium values of moisture, proteins and mineraIs (ash) were determinated, 
quantitativity, according to methodology of ADOLFO LUTZ (1985) and AOAC 
(1995). The carbohydrates values were certain for difference usingcoefficients for 
KCal and lU (WATT &MERRILL, 1963, SLIMANI et aI., 2000). For the 
determination of the lipids the methodology of MARMER & MAXWELL (1981) 
was used. To quantify TBA the method of T ARLADGS et aI. was proceeded (1964), 
modified by CRACKEL et a!. (1988), adapted by TOWERS & OKANI (1997). The 
fatty acids was certain fol1owing MARMER & MAXWELL (1981) and 
MORRlSON & SMITH (1974). The cholesterol and cholesterol oxides were certain 
following the steps of MARMER & MAXWELL (1981), CSALLANY et a!. (1989) 
and CHEN & CHEN (1994). For the validation of the methodology for HPLC 
recovery, precision, linearity, detection limit and quantification were accomplished. 
For the statistical analysis average, standard deviation, was accomplished variance 
analysis and complemented with multi pIe comparisons of Bonferroni using the 
Software SPSS. The obtained results of the accomplished analyses were that the type 
of prepare influenced in the moisture of the lingüiças (raw - 65,47g; fried - 53,65, 
grilled - 58,31g). The samples of the vaccum packaging (22,91g) presented larger 
amount of protein than the samples of the bulk packaging (20,25g). The 
carbohydrates values didn't vary in function of the sample to be of the vacuum or 
bulk packaging. The most calorific samples were the fried ones (242,89 KCal or 
1195,22 lU) followed by the grilled samples (212,41 KCal or 1083,55 KJ). The 
variation of the activity of water was not observed in the samples among the studied 
packagings. The type of prepare promoved alterations in the TBA values, but it didn't 
promote rancidity flavor in · the samples (raw - 0,06 mgMAlKg, fried -
0,08mgMAlKg and grilled - 0, 143mgMAlKg). The lipidis and cholesterol didn't 
suffer alterations in function of the type of prepare. The cholesterol oxides 7-ceto, 
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7a-OH, 7j3-0H only presented lines in whole the analyzed variables (prepare, lot, 
packaging and origin). The oxide 25-0H appeared in alI the preparations, raw 
(3,05)lglg), fried (3,763)lglg) and grilIed (3,11)lglg). The results showed that to the 
samples of the bulk packaging presented larger medium amount of 25-0H than the 
one of the vaccum packaging. The samples of the vaccum packaging presented the 
folIowing profile of fatty acids: 51,04% saturated and 48,96% of unsaturated, while 
the samples of the bulk packaging presented 38,18% saturated and 61,82% 
unsaturated. The results alIowed that: a) moisture, protein, ash, carbohydrates, energy 
value, Aw (AA) and pH suffered alterations when submitted to the 3 types ofprepare 
and packaging type; b) the values obtained for TBA indicate that the samples didn't 
present rancidity flavor when raw and after the several prepares; c) the lingüiças 
presented only lines of7-ceto, 7a-OH, 7j3-0H; d) the samples ofLinguiça Calabresa 
when submitted to several cooking methods they presented different concentrations 
of 25-0H and the amount of 25-0H varied in agreement with the processing type 
and this became oxidized when submitted to the frying process; f) the samples of the 
bulk packaging presented larger values of 25-0H; g) the profile of fatty acids didn't 
present variation when the samples were submitted the different prepares; h) the 
samples of the vaccum packaging presented more saturated fatty acids and the 
samples of the bulk packaging presented more unsaturated fatty acids. 

Descriptors: lingüiça, nutritive value, cholesterol, cholesterol oxides, fatty acids 
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1. Introdução 

o colesterol encontra-se distribuído nos tecidos animais como principal 

esterol, desempenha funções estruturais e funcionais. O colesterol é sintetizado pelo 

corpo e atua em processos metabólicos normais. Ele é encontrado na fração lipídica 

de tecidos animais e pode ocorrer junto com as proteínas como lipoproteínas. 

O colesterol e seus ésteres com ácidos graxos (AG) de cadeias longas são 

componentes importantes das lipoproteínas plasmáticas e da membrana celular 

externa. Por ser um lipídio insaturado, o colesterol é instável e portanto sujeito à 

oxidação. 

Os óxidos de colesterol estão presentes em diversas preparações alimentares, 

especialmente aquelas que contêm altos níveis de colesterol (exemplo: ovo, leite, 

carne e produtos marinhos). A formação de óxidos de colesterol é influenciada pelo 

calor (especialmente por um longo período), oxigênio, luz e UV, atividade de água, 

presença de ácidos graxos insaturados. 

O efeito do processamento térmico dos alimentos sobre a formação dos 

óxidos de colesterol vêm sendo investigados. Evidências sugerem que a temperatura 

e o tempo do processamento são fatores muito importantes neste processo. 

A carne e seus produtos são componentes essenciais da dieta de países 

desenvolvidos. É considerada do ponto de vista nutricional como um alimento 

altamente complexo e importante fonte de proteínas, lipídios, colesterol e sais 

mmeraIs. 

Dentre os diferentes produtos cárneos existentes, temos os embutidos, ou 

carnes preparadas embutidas. A procura por produtos cárneos com menores taxas de 

oxidação e mais saudáveis é uma preocupação mundial. 

Poucos dados foram encontrados na bibliografia pesquisada sobre as 

concentrações de óxidos de colesterol em lingüiças calabresas submetidas a preparos 

e embalagens diferentes. Foram encontrados dados sobre lingüiças submetidas a 

atmosferas diferentes e algum tipo de preparo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Colesterol 

Os esteróides são moléculas complexas, solúveis nas gorduras, com 4 anéis 

fundidos e os mais abundantes são os álcoois de esteróides. O colesterol é o principal 

esterol nos tecidos animais (LEHNINGER, 1984). As moléculas do colesterol são 

núcleos policíclicos com 4 anéis ligados, uma cadeia lateral alifática ramificada, 

ligada ao C-17 do anel D, um grupo hidroxila f3- ligado ao C-3 do anel A e uma 

dupla ligação entre o C-5 e o C-6 do anel B. Esta dupla ligação coloca o C-4 do anel 

A e o C-7 do anel B ambos na mesma posição (TAl et aI., 1999). 

O colesterol é sintetizado pelo corpo e atua em processos metabólicos 

normais. Somente alimentos de origem animal contêm quantias significativas de 

colesterol. Têm-se encontrado traços de colesterol em algumas plantas. Ele é 

encontrado na fração lipídica de tecidos animais e pode ocorrer junto com as 

proteínas como lipoproteínas (FEELEY et aI., 1972). O colesterol e seus ésteres com 

ácidos graxos (AG) de cadeias longas são componentes importantes das 

lipoproteínas plasmáticas e da membrana celular externa (LEHNINGER, 1984). 

A síntese de colesterol se dá na fração microssômica das células. A acetil

CoA é a fonte de todos os átomos de carbono que formam a estrutura polinuclear do 

colesterol (SGARBIERI, 1987). 

Segundo SANTOS & SANTOS (1982) a molécula do colesterol é sintetizada 

a partir de três moléculas de acetil-CoA. A síntese hepática do colesterol é controlada 

pela quantidade de colesterol absorvido pela dieta e é influenciada pela 

disponibilidade de ácidos biliares que influenciam a absorção da gordura. 

O colesterol é precursor de várias substâncias de importância vital como a 

vitamina D, os sais biliares, os estrógenos, a aldesterona, o cortisol entre outras e, a 

maior parte do colesterol do organismo origina-se da síntese (cerca de 191dia). O 

figado, o córtex adrenal, a pele, os intestinos, os testículos e a aorta são tecidos 

notoriamente capazes de sintetizar o colesterol (HARPER et aI., 1982). Entretanto, as 

altas concentrações de colesterol no sangue são largamente relacionados com o 

aumento da incidência de acidentes vasculares. Apesar do aumento dos níveis de 
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colesterol sérico sofrer influência de uma série de fatores (estresse, tabagismo, baixa 

atividade física e fatores genéticos, entre outros), o consumo moderado do mesmo 

deve ser feito (MAHAN, 1998). 

A recomendação diária para colesterol, de acordo com o WHO (World Health 

Organization, 1982) é de no máximo 300mg, no entanto o COMA (Committe on 

MedicaI Aspects, 1984) não faz recomendação específica. 

Por ser um lipídio insaturado e instável o colesterol está sujeito a oxidação 

que pode ser endógena (enzimática - ocorre no organismo vivo, predominantemente 

no fígado e nos tecidos geradores de hormônios esteróides) ou exógenas (não 

enzimática - sofre ação de agentes como oxigênio, calor, radiação, radicais livres e 

metais pró-oxidantes como o ferro e o cobre), possibilitando a formação de diversos 

derivados, também chamados oxisteróis que são biologicamente ativos e apresentam 

efeitos tóxicos, citotóxicos, aterogênicos, mutagênicos e carcinogênicos 

(MORALES-AIZPURÚA et aI., 2002; MOURA, 1999). 

Relata-se que a oxidação do colesterol é similar a oxidação lipídica, i.e. , pode 

ser iniciada na presença de oxigênio (ar), a elevadas temperaturas ou sob luz 

resultando na autoxidação ou oxidação fotoquímica. A autoxidação de AG 

insaturado tais como o ácido oléico pode ser iniciada no C-8 ou C-lI, enquanto a 

autoxidação do colesterol pode ser iniciada no C-7. Por causa da estrutura do anel do 

colesterol, os produtos da oxidação dos lipídios podem ser mais complexos que o 

colesterol. Desde que o colesterol contenha fosfolipídio, AG e estejam associados 

intimamente como parte integrante da lípide biliar da membrana celular, o 

hidroperóxido derivado dos AG insaturados desempenha papel importante em 

facilitar a oxidação do colesterol (TAl et a!., 1999). (Figura 1) 

2.2. Óxidos de Colesterol 

Os óxidos de colesterol (Ose) são um grupo de esteróis similares em 

estrutura ao colesterol. Apresentam em comum a estrutura básica do núcleo 

ciclopentano-per-hidro-fenatreno, formado por 4 anéis condensados de 

hidrocarboneto (A-D), com caráter apoIar e insolúvel em água, e uma cadeia lateral 

ramificada de hidrocarboneto unida ao C-17 do núcleo esteroidal, também apoIar e 
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insolúvel em água. O grupo hidroxila no C-3 do anel A, em configuração 13-, de 

caráter polar, confere alguma afinidade com o meio aquoso e capacidade de 

esterificação com AG, convertendo-se, neste caso, em totalmente insolúvel. O 

colesterol apresenta uma dupla ligação entre o C-5 e C-6 do anel B, que o torna 

suscetível à oxidação (MAERKER, 1987; OLIVEIRA & QUINTÃO, 1992; 

GUARDIOLA et ai., 1995; MOREL & LIN, 1996; SMITH, 1996). 

Os OsC possuem grupos funcionais (álcool, cetona e epóxi) adicionais à 

molécula do colesterol, sobre o núcleo esteróide e sobre a cadeia lateral conferindo

lhes maior polaridade (MAEKER, 1987; GUARDIOLA et ai., 1995; MOREL & 

LIN, 1996; SMITH, 1996). Essas diferenças estruturais (grupos funcionais e sua 

posição) conferem aos OsC propriedades muito importantes, que definem em alguns 

casos, o tipo e a intensidade do efeito biológico (CRASTES DE PAULET et aI., 

1988; PENG et aI. , 1991). 

A oxidação do colesterol pode ser iniciada pela abstração do hidrogênio, 

predominantemente no C-7, seguido pela adição de uma molécula de oxigênio, o que 

induz a formação de 7a-hidroperoxicolesterol (7a-OOH) ou 713-

hidroperoxicolesterol (713-00H), o produto primário da oxidação durante o 

aquecimento (TAl et aI., 1999). 

A formação de OsC é influenciada pelo calor (especialmente por um longo 

período), oxigênio, luz e UV, atividade de água, presença de ácidos graxos 

insaturados, radiações, radicais livres, agentes sensibilizantes, íons metálicos, pH e 

outros fatores. Tratamentos tecnológicos podem aumentar a oxidação do colesterol 

(exemplo: fritura) (MORALES-AIZPURÚA et ai., 2002). 

Mais de 80 OsC têm sido identificados até agora, e os mais comuns em 

alimentos incluem: 7-cetocolesterol (7-ceto), 6-cetocolesterol (6-ceto), 7a

hidroxicolesterol (7a-OH), 713-hidroxicolesterol (713-0H), 5,6a-epoxicolesterol 

(5,6a-EP), 5,613-epoxicolesterol (5,613-EP), 25-hidroxicolesterol (25-0H), 20-

hidroxicolesterol (20-0H) e colestanotriol (triol) (TAl et ai., 1999). (Figura 1) 

O 5a-colestano-313,5a,613-triol e 25-hidroxicolesterol demonstraram ser 

aterogênicos, enquanto o a-epoxicolesterol é suspeito de ser carcinogênico 

(DIONISI et ai., 1998). 
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Assim como os AG, o colesterol também sofre oxidação lipídica, isto é, pode 

ser iniciada na presença de oxigênio (ar), elevada temperatura ou sob luz resultam na 

autoxidação ou oxidação fotoquímica (TAl et a!., 1999). Estas moléculas 

caracterizadas pela presença de um núcleo ciclopentano-per-hidro-fenatreno sofrem 

ataques de radicais de oxigênio que provocam a abstração de um átomo de 

hidrogênio do carbono 7 (próximo a insaturação), dando origem a dois 7-

hidroperóxidos epiméricos (DONNELLY & ROBINSON, 1995). Tais epímeros 

termicamente instáveis acabam por originar 7-hidroxicolesteróis e 7-cetocolesterol 

que foram detectados por (TORRES, 1987; TORRES et aI. , 1989; ENGESETH & 

GRA Y, 1994). Epóxidos, colestenonas e colestanodióis também são formados em 

carnes (IDGHLEY et aI., 1986a; TORRES, 1987; TORRES et aI., 1989; 

ENGESETH&GRAY, 1994). 
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Figura 1: Estrutura química do colesterol e dos óxidos de colesterol mais freqüentes 

em alimentos (KUMAR et a!., 1991). 
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2.2.1. Formação dos Óxidos de Colesterol 

2.2.1.1. Autoxidação - O estado fisico do colesterol influencia o tipo de produto 

formado na autoxidação do colesterol. Quando o colesterol está no estado cristalino 

ou na presença de ar, a reação de oxidação é governada pelo rearranjo das moléculas 

no cristal. As moléculas de colesterol são arranjadas em camadas duplas com o grupo 

hidroxila C-3 em justaposição e a cadeia lateral de carbono fica exposta 

(PANIANGVAlT et aI., 1995). A autoxidação no estado sólido cristalino ocorre 

principalmente nos C-20, C-25 e C-26, na cadeia lateral, enquanto no estado líquido, 

quando então os anéis do núcleo esteróide giram mais livremente, ocorrem nos C-5, 

C-6 e C-7 do anel B (MORALES-AIZPURÚA et a!., 2002). A oxidação da cadeia 

lateral ocorre na fase sólida ou na forma cristalina do colesterol. O ataque oxidativo 

na posição terciária do C-20 e C-25 originam 20-00H e 25-00H, respectivamente. 

Estes hidroperóxidos podem degradar em 20-0H e 25-0H, os quais são mais estáveis 

e podem suportar aquecimento consecutivo a 100°C por 6 meses (TAl et a!., 1999). 

A oxidação do colesterol pode ser iniciada pela abstração do hidrogênio, 

predominantemente no C-7, seguido pela adição de uma molécula de oxigênio, o 

qual conduz a formação de 7a-00H ou 7J3-00H, o produto primário da oxidação do 

colesterol durante aquecimento. A redução de 7a- e 7J3-00H favorece a formação de 

7a- e 7J3-0H, os quais são comuns em alimentos. Ambos 7-00H isoméricos podem 

sofrer desidratação durante aquecimento para a forma de 7-ceto, o qual é também o 

maior produto da autoxidação do colesterol em alimentos. Em adição, o 7-ceto pode 

ser formado através da desidratação de 7-0H isomérico na presença de radicais. Sob 

condições básicas, 7-ceto pode ser convertido para 3,5-colestadien-7-ona e outros 

compostos. Os 5,6a-EP ou 5,6J3-EP, podem ser formados quando o colesterol é 

submetido a autoxidação em pH 8 por 3 horas. Contudo, com o ataque direto do 

colesterol pelo oxigênio singlete C02) ou triplete e02), somente hidroperóxidos, mas 

não epóxidos, são formados. Durante a autoxidação, os epóxidos são formados 

quando o colesterol está no estado cristalino, em solução ou em dispersão. Em 

adição, a interação entre o . colesterol e 7-00H ou 5-hidroperoxi-6-ona em 

clorofórmio causa a formação de 5,6-EP em menor quantidade. Pesquisadores 
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relataram que a razão entre 5,6a-EP/5,6P-EP era influenciada pelo pH da dispersão, 

desde que o p-epóxido fosse hidrolisado mais rápido que o a-epóxido (TAl et ai, 

1999; MAERKER & BUNICK, 1986; MAERKER, 1987). 

2.2.1.2. Oxidação fotoquímica - Na oxidação fotoquímica o 102, espécie gerada 

por energia fotoquímica, é o responsável pelo início da reação (GUARDIOLA et ai., 

1995). Fotosensitizadores tais como clorofila e hematoporfirina podem absorver 

energia na forma de radiação e transferir este para o 302 então mais 102 ativo é 

formado. O 102 então reage com a dupla ligação do anel do colesterol, resultando na 

migração de uma dupla ligação e formação de 5-00H. O 5-00H pode ser então 

convertido para o mais estável 7-00H ou 6-00H, os quais estão presentes em menor 

quantidades. Irradiação do 7 -ceto em dispersão aquosa resulta na formação de 7-

cetocolestanol, indicando que a hidrogenação pode ocorrer através da interação entre 

7-ceto e produtos da água. Contudo, com o aumento da incidência da luz intensa, 

ambos os 5,6-EP e 7-OH isoméricos podem promover a conversão para 6-ceto e 7-

ceto, respectivamente (TAl et ai., 1999; MAERKER, 1987). 

2.2.1.3. Peroxidação lipídica - Neste processo o colesterol é oxidado por 

hidroperóxidos ou peróxidos cíclicos, produzidos durante a oxidação dos lipídios, 

com intervenção de enzimas, originando os OsC no anel B do colesterol: 7a-OH, 

7p-OH, 7-ceto, 5,6a-EP, 5,6p-EP e triol (GUARDIOLA et aI., 1995). 

SMIrn (1981) sugeriu que hidroperóxidos de ácidos graxos poliinsaturados 

(PUFA) formados durante a oxidação lipídica podem ser necessários para iniciar a 

oxidação do colesterol; e postulou que a oxidação do colesterol em alimentos e 

sistemas biológicos pode ser intermolecular ou intramolecular. Em sistemas 

intermoleculares, o hidrogênio é extraído do colesterol dos radicais oxi ou peroxi de 

PUFAs (fosfolipídios) localizados na membrana celular. No sistema intramolecular, 

a porção oxidada do acil ataca a porção colesterol da mesma molécula do éster de 

colesterol. 

Os oxisteróis 7-OH, 7-ceto, 5,6-EP e triol (esterificado) são produtos da 

oxidação do éster de colesterol. Oxidação no C-20 e C-25 também são possíveis 

(PANIANGVAlT etal., 1995). 
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2.2.2. Metabolismo dos Óxidos de Colesterol 

Em relação à alimentação humana, a ingestão de lipídios oxidados tem 

aumentado consideravelmente em função dos avanços tecnológicos, do consumo 

cada vez maior de lanches e do aumento dos prazos de validade dos alimentos (VINE 

et aI., 1997). 

Os OsC podem entrar na circulação sanguínea como contaminantes, por 

intermédio dos alimentos, por meio da peroxidação das lipoproteínas, ou gerados por 

reações enzimáticas. Entretanto, a contribuição dos OsC presentes na dieta em 

relação aos encontrados no plasma ainda é um aspecto pouco claro, sendo 

fundamental o conhecimento da biodisponibilidade de cada óxido para a sua 

avaliação toxicológica (LINSEISEN et a!., 1998b). 

Os OsC se encontram distribuídos nas células e tecidos, e seus efeitos 

biológicos podem ser alterados pelo seu metabolismo e propriedades físico-químicas. 

Vários estudos realizados com ratos, coelhos e macacos indicam que os OsC da dieta 

podem ser absorvidos pelo intestino e são encontrados nos quilomicrons (QM) e 

outras lipoproteínas (LISEISEN et aI., 1998a). 

O mais importante conceito sobre a relevância fisiológica dos OsC é a 

questão do seu destino metabólico. Os OsC podem sofrer um rápido e eficiente 

metabolismo com secreção biliar e excreção fecal, deste modo não interferindo muito 

na saúde. Entretanto, os OsC podem ser distribuídos dentro dos tecidos e células, 

onde o metabolismo e as propriedades físico-químicas podem ser alterados 

resultando em danos à saúde (LINSEISEN et a!., 1998a). 

A síntese do ácido biliar no fígado ocorre através do 7a-hidroxilação do 

colesterol e assim como a formação do ácido cólico e quenodeoxicólico. As células 

Kupffer (macrófagos hepáticos) podem agir como mediadores importantes para o 

transporte dos ésteres de OsC na forma oxLDL para as células parenquimais do 

figado, onde sofre hidrólise e oxidação, formando 7a-hidroxi-3-oxo-Ll4 (ZHANG et 

a!., 1995). 

Para o colesterol administrado na forma pura, a absorção atingiu 67%, 

contrastando com o valor de 30% verificado para o total dos Osc. As variações na 
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absorção dos OsC interferem na absorção do colesterol, por um mecamsmo 

desconhecido até o presente. No entanto sendo a esterificação uma etapa importante 

na absorção do colesterol, a redução da absorção dos OsC poderia ser causada por 

menor suscetibilidade de esterificação nas células da mucosa do intestino delgado. 

Isso ocorreria pelo impedimento dos grupos álcool, cetônico e/ou epóxi, por meio do 

aumento da polaridade em relação ao colesterol, o que pode interferir na formação de 

micelas, além do efeito citotóxico dos OsC (MORALES-AIZPURÚA et a!., 2002). 

De acordo com LINSEISEN et ai. (1998b), uma vez absorvidos, os OsC de 

colesterol livres (ligados à albumina) e esterificados (associados a lipoproteínas) 

servem como substrato para a LCAT e CETP. Em um intervalo de 9 horas, o 

aumento da VLDL-COP (very low density lipoprotein - cholesterol oxidation 

products) foi visível enquanto que outras lipoproteínas não foram afetadas. Este fato 

pode sugerir a ação do figado para a incorporação do quilomicron-COP nas VLDL. 

É possível que a eliminação dos OsC ocorra através da transformação a ácidos 

biliares ou pela secreção direta na bile, sendo este, parte do mecanismo de redução 

da concentração dos mesmos no plasma. 

A recuperação do colesterol e OsC, administrados na forma pura, foi avaliada 

em relação aos QM e VLDL. Os resultados encontrados indicaram a presença de 

35% de colesterol nos QM e 48% nas VLDL, enquanto os OsC foram detectados em 

54% e 40%, respectivamente. Foi observado a mesma relação quando realizados com 

humanos (OSADA et ai., 1994; LISEISEN et a!., 1997). 

Uma vez incorporados aos QM e transportados pelo sistema linfático para a 

corrente sangüínea, os OsC absorvidos através da dieta agregam-se aos OsC 

endógenos. Existem evidências que os OsC no organismo são facilmente suscetíveis 

a esterificação, que regula a associação do colesterol e OsC com as proteínas do 

plasma e influencia sua distribuição nas células e tecidos. Os OsC esterificados 

podem ser encontrados em todas as lipoproteínas do plasma, enquanto que o 

colesterol e OsC livres são mais associados à albumina, conseqüentemente mais 

disponível em relação à célula (MORALES-AIZPURÚA et a!., 2002). (Figura 2) 

EMANUEL et a!. (1991) foram os primeiros a administrar refeições ricas em 

OsC em humanos. Eles ofereceram ovo em pó e encontraram níveis máximos de 

OsC no plasma e QM entre 2 e 4 horas após administração. 
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LISEISEN et a!. (1997) avaliaram os níveis de OsC através do consumo de 

parmesão e salame e observaram um aumento da concentração de OsC no plasma 

não esterificado com picos após 3 e 5 horas da ingestão, entretanto o aumento 

significativo dos níveis de OsC no plasma foi após 6 e 8 horas, indicando que a 

absorção dos OsC é comparável a absorção do colesterol. 

Figura 2: Esquema da origem, destino e efeitos biológicos dos produtos da oxidação 

do colesterol (OsC) no organismo humano. 
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2.2.3. Fatores Biológicos dos Óxidos de Colesterol 

Os OsC revelam diversos efeitos biológicos a nível celular. Primeiro, muitos 

OsC são capazes de modular a biossíntese, esterificação, consumo e fluxo do 

colesterol. Mais proeminente é seu efeito inibitório sobre a HMG-CoA redutase, 

permitindo a síntese do colesterol endógeno. Supõe-se que esta ação seja modulada 

pelo aumento da degradação da proteína ou inibição da síntese da enzima. A 

substituição do colesterol pela molécula de OsC nas membranas altera a fluidez, 

permeabilidade, estabilidade e outras propriedades da membrana (LINSEISEN et aI., 

1998a). 

Os OsC, além de facilmente absorvidos pelo intestino, são capazes de inibir a 

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

celular e formação de infiltrados aterogênicos (PEARSON et a/., 1983; KUBOW, 

1992 e 1993). Vários pesquisadores têm sugerido que produtos da oxidação do 

colesterol podem possuir características biológicas indesejáveis tais como: 

interferência na função e morfologia da membrana, aterogenicidade, citotoxicidade, 

mutagenicidade, carcinogenicidade e a inibição da biossíntese . do colesterol 

(CSALLANY et a/., 1989; GRAY & MORTON, 1981; PEARSON et aI., 1983; 

LADIKOS & LOUGOVOIS, 1990). 

2.2.3.1. Efeitos citotóxicos 

Muitos dos efeitos citotóxicos atribuídos aos OsC são derivados da sua 

habilidade de inibir a atividade da HMG-CoA redutase conduzindo a redução da 

síntese do colesterol endógeno. Outro fator importante é a troca do colesterol pela 

molécula de OsC na membrana, perturbando a permeabilidade, estabilidade e outras 

propriedades da membrana (GUARDIOLA et a/., 1996). 

A citotoxicidade dos OsC para vários tipos de células vem sendo amplamente 

estudado, incluindo células vasculares tais como células endoteliais, macrófagos, 

células do músculo liso, e linfócitos. A morte de qualquer um destes tipos de células 

pode estimular a aterogênese. A perda da função da barreira e exposição da 

superficie pro-coagulante através da retração e morte das células endoteliais causadas 
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pelos OsC podem ser observados in vivo e in vitro e a morte do macrófago mediada 

pelos OsC têm sido sugeridos por contribuir para a formação de lipídios com núcleos 

necróticos de lesões avançadas. A morte de células do músculo liso está associada 

com o desenvolvimento de aneurisma (BROWN et aI., 1999). 

SMITH et a!. (1989) relataram 28 diferentes OsC como sendo citotóxicos. 

Em 1992 KUCUK et a!., mostraram que alguns OsC inibem a função lítica de 

células NK (natural killer) de ratos em culturas celulares e que os OsC na posição 5, 

6, e 7 são mais efetivos que os óxidos nas posições 20 e 25. BROWN et a!. (1974) 

encontraram que a inibição da síntese do colesterol endógeno pelo 7-ceto, o qual 

reduziu o crescimento de fibroblastos humanos, necessitou de lipoproteínas médias. 

Isto pode estar relacionado ao fato de que as lipoproteínas se ligam aos OsC e então 

lentamente penetram na membrana, diminuindo a toxicidade dos Osc. Estudos in 

vivo já foram realizados utilizando principalmente microorganismos. O efeito 

bactericida do 7a-OH e do 25-0H sobre Salmonella typhimurium foi relatado por 

ANSARI et a!. (1982). O triol tem demonstrado efeito inibitório no crescimento de 

Mycoplasma gallisepticum (HERIAN et aI., 1985) e os outros OsC inibem o 

crescimento de Saccharomyces cerivisiae (RODRIGUEZ et a!., 1983). O implante 

subcutâneo de triol e 25-0H induzem a ocorrência de necrose e resposta inflamatória 

aguda em ratos (BARANOSKI et a!., 1982). 

2.2.3.2. Influência aterogênica 

A aterogênese (desenvolvimento da aterosclerose nos vasos) é caracterizada 

por uma sucessão de desordens nas túnicas íntima e média das paredes vasculares. 

Dentre essas alterações estão o aumento da permeabilidade do endotélio, infiltração 

de monócitos, proliferação de células musculares lisas adjacentes, agregação 

plaquetária, acúmulo de lipídios, Ca2+ e de componentes de matriz extracelular 

(BITTENCOURT JÚNIOR & SENNA, 2002). 

O processo aterogênico começa pela modificação da função da barreira do 

endotélio vascular, conduzindo a penetração de LDL e placas. Fatores de 

crescimento são liberados os quais induzem a proliferação e migração das células 

musculares lisas para afetar a área do endotélio. Monócitos invadem esta área e 
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tomam-se macrófagos. Células musculares lisas e os macrófagos ingeridos e LDL 

degradada, resultam em células espumosas. O colesterol proveniente da LDL é 

estocado dentro e entre as células espumosas. O acúmulo adicional de colesterol e 

seus ésteres, a proliferação de células musculares lisas, colágeno, síntese de elastina e 

depósito de cálcio conduzem a formação de placas ateromatosas fibrosas (ROSS, 

1986). 

Outro mecanismo possível de ação dos OsC na aterogênese pode estar 

relacionado ao estágio de acúmulo de éster de colesterol e formação de células 

espumosas, uma vez que a fonte de lipídios oxidados da LDL modificada 

oxidativamente pode ser tanto exógena (de LDL contendo OsC provenientes da 

dieta), ou endógena (por oxidação do colesterol mediada por radicais livres). Os OsC 

podem ainda intervir na produção de prostaglandinas (que ocorrem nas células 

endoteliais, sendo tais substâncias necessárias à integridade vascular) e adesão 

plaquetária, pois os OsC alteram as funções das células endoteliais, alterando 

também a produção de PGIz (prostaglandina 12) (PENG et a!., 1991). A inibição da 

síntese de PGI2 favorece a agregação plaquetária e a formação de trombos 

(GUARDIOLA et a!., 1996). 

Várias atividades dos OsC, as quais possuem propriedades aterogênicas in 

vivo têm sido checados in vitro, isto é: seu efeito na permeabilidade vascular, e sobre 

a síntese de prostaglandinas e agregação plaquetária; sua citotoxicidade nas células 

musculares lisas; sua habilidade de modificar a funcionalidade do receptor LDL; e 

seu envolvimento no acúmulo de ésteres de colesterol, formação de células 

espumosas e fase avançada de aterosclerose. Por último estas atividades têm sido 

relatadas para os seguintes OsC: 5,6a-EP, 5,6J3-EP, 7a-OH, 7J3-0H, 7-ceto, 25-0H e 

triol. O triol e o 25-0H são os mais potentes e apresentam diferentes efeitos e 

mecanismos (GUARDIOLA et al.,1996). 

Embora seja sugerido que a hipercolesterolemia possa causar lesão arterial, 

estudos in vitro e in vivo têm demonstrado que o colesterol não oxidado per se não é 

tóxico para as células da parede vascular (HIGLEY et aI., 1986a). Neste sentido, 

estudos mais recentes demonstraram que coelhos alimentados com dieta rica em 

colesterol apresentam um aumento dos níveis de OsC no plasma e aorta (lllGLEY et 

a!., 1986b; HODIS et a!., 1991). Existem fortes evidências de que o colesterol não é 



Revisão Bibliográfica -18-

citotóxico e aterogênico, enquanto que os OsC seriam altamente citotóxicos e 

aterogênicos em diversos modelos celulares estudados. Uma vez que os OsC são 

tóxicos ao endotélio, eles podem destruir a integridade endotelial, resultando em uma 

alteração da permeabilidade vascular, passo inicial para o desenvolvimento da 

aterosclerose (PENG et a!. , 1991). Da mesma forma, os OsC também alteram várias 

funções relacionadas às membranas, inclusive a função dos receptores de LDL, 

levando a uma modificação no metabolismo dessas partículas pela diminuição da 

captação de LDL, mediada por receptor BIE, em fibroblastos humanos (BROWN 

and GOLDSTEIN, 1975). 

2.2.3.3. Influência mutagênica e carcinogênica 

As possíveis relações entre OsC e atividade mutagênica e o desenvolvimento 

de câncer ainda geram muita discussão (LINSEISEN et aI., 1997). BLACK and 

DOUGLAS (1972) encontraram correlação para a formação de a~CE e a incidência 

de raios UV no surgimento de câncer de pele, e os OsC estavam ligados ao câncer de 

cólon (triol), câncer de mama e de próstata (5,6a-EP, 5,6j3~EP) (LINSEISEN et a!., 

1997). 

Demonstrou-se que o 5,6a~EP do soro humano tem a capacidade de se ligar 

covalentemente ao DNA, formando um complexo estável (BLACKBURN et aI., 

1979). Em estudo da atividade mutagênica do colesterol oxidado in vitro o 

incremento na atividade foi observado com 4h, mais lentamente a partir das 6 até às 

14h, chegando a um máximo, e decrescendo após as 16h (WATANABE et a!., 

1988). A inibição da síntese do DNA pelo 7-ceto, 25-0H, 7a~OH, e 7j3-0H tem sido 

indicada por inúmeros estudos revisados (SMITH and JOHNSON, 1989). Relatou-se 

a capacidade mutagênica do 5,6~EP indicando, em princípio, ser o 13 mais potente 

que o a (SENA VIAN and PETERSON, 1986). 

Diversos estudos têm mostrado que misturas de OsC têm efeito mutagênico 

sobre Salmonella typhimurium TA1537, TA1538 e TA98 (ANSAR! et a!., 1982; 

SMITH et a!., 1986). Recentemente, este efeito mutagênico tem sido especialmente 

atribuído a alguns OsC sobre células de mamíferos e culturas de bactérias. Os 7a

hidroperóxido e 5a-hidroperóxido têm efeito mutagênico sobre Salmonella 
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typhimurium TA1537. Porém, a bactéria metabolizada deste 7a-hidroperóxido 

quando metabolizada em 7'-OH e 7-ceto, não mostraram efeito mutagênico, e o 5a

hidroxiperóxido foi ao mesmo tempo isomerizado para 7a-hidroperóxido, reduzido 

para 5a-colest-6-eno-3p,5-diol e transformado para 7-ceto. Estes OsC 

provavelmente não são mutagênicos, desde que sua atividade possa ser inibida e 

induzida, respectivamente pelas enzimas catalase e superóxido dismutase 

(GUARDIOLA et aI., 1996). 

2.2.4. Fatores que afetam a oxidação do colesterol 

2.2.4.1. AquecimentolProcessamento 

Diversos resultados mostraram que alimentos frescos não contêm níveis de 

OsC, ou esses são muito baixos. A maioria dos óxidos foi encontrado em alimentos 

submetidos a algum tipo de processamento ou quando expostos ao calor 

(pANIANGVAIT et a!., 1995). PARK and ADDIS (1986) realizaram experimentos 

com o 7-ceto e observaram que o nível desse OsC aumentou linearmente com o 

tempo de aquecimento, mas o mesmo não foi observado com a temperatura. 

SARANTINOS et ai. (1993) analisando vários alimentos comumente 

consumidos na Austrália verificou que gema de ovo fresca não apresentava OsC, 

mas quando a mesma era submetida a cozimento prolongado (fritura, cozimento) 

formavam-se OsC. 

PIE et a!. (1991) analisaram OsC em carnes bovina, vitela e suína quando 

submetidas a cozimento em fomo convencional, e obtiveram que os OsC 

aumentaram em tomo de 69% a 487% para os diferentes OsC em amostras de carne 

suína. O efeito do cozimento em fomo convencional apresentou-se mais pronunciado 

do que quando a amostra era submetida à fritura. 
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2.2.4.2. Armazenamento e Embalagem 

o tempo e condições de estocagem aos quais são submetidos os produtos 

alimentícios influem de forma clara na formação de OsC (FONTANA et a!., 1993; 

GUARDIOLA et a!., 1995). 

Um mix de ovo seco desenvolveu aumento do nível de 7a-OH e 7~-OH, após 

80 dias de armazenamento, com exposição à luz fluorescente (HERIAN et ai., 1985). 

Tem-se detectado colesterol oxidado em ovos cozidos e desidratados em quantias de 

ppm quando são armazenados por muito tempo (TSAI et ai., 1979; HERIAN et a!., 

1985; NOUROOZ-ZADEH et a!., 1987). 

PARK and ADDIS (1987) relataram que o conteúdo de OsC em carne crua 

de bovino e peru, eram zero após armazenamento. MONAHAN et a!. (1992) 

encontraram que a oxidação lipídica em amostras cruas era baixa quando comparadas 

a amostras processadas. 

A extensão da oxidação do colesterol em carne bovina e de peru durante 

armazenamento foi representada pelo total do nível de OsC e relatavam a 

porcentagem residual do conteúdo de colesterol em cada amostra assim como seu 

correspondente TBARS. Como esperado, o total de OsC aumentou junto com o 

desenvolvimento da rancidez em ambas as amostras (P ANIANGV AIT et ai., 1995). 

LUBY et a!. (1986) observaram que a utilização de uma "película" de 

alumínio prevenia a oxidação do colesterol em manteiga quando submetida à 

exposição por 15 dias à luz fluorescente. 

2.2.4.3. Efeito da irradiação 

Exposição à luz normal ou UV ou radiação-y pode iniciar a formação de OsC 

em alimentos. Após LUBY et ai. (1986) demonstrarem que manteiga exposta à luz 

acumulava OsC, van de BOVENKAMP et a!. (1988) mostraram que gema de ovo 

em pó submetida a ação da luz por 3 semanas, aumentava muito o desenvolvimento 

de diversos Osc. Entretanto, gema de ovo em pó exposta à luz e armazenada por 4 

anos mostrou que o armazenamento apresentou menos efeito que a irradiação para a 
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formação de osc. 
Estudos revelaram que a exposição do colesterol, em melO aquoso, a 

irradiação y- permite a produção de certos produtos da oxidação do colesterol em 

proporções diferentes daquelas produzidas pela a autoxidação (LAKRITZ and 

MAERKER, 1989; MAERKER and JONES, 1991). Os derivados específicos do 

colesterol foram o 7-ceto, o a-EP e o rJ-EP. 

2.2.5. Óxidos de Colesterol nos Alimentos 

Os OsC constituem um problema em determinados alimentos como, ovos 

desidratados, leite em pó, batata frita e manteiga derretida (GRA Y & MORTON, 

1981; PARK & ADDIS, 1985; KUBOW, 1992; ZUNIN et aI., 1995), ao passo que 

em outros alimentos estas substâncias ou são detectadas em pequenas concentrações 

como nas salsichas, queijo parmesão, manteiga e charque (FISCHER et aI., 1985; 

HIGHLEY et a!., 1986a; TORRES, 1987), ou nem o são, como em salsichas de 

figado, frangos fritos e hambúrgueres cozidos (P ARK & ADDIS, 1985). 

Os OsC estão presentes em diversas preparações alimentares, especialmente 

aquelas que contêm altos níveis de colesterol (exemplo: ovo, leite, carne e produtos 

marinhos). 

Os OsC mais proeminentes encontrados em alimentos, plasmas e tecidos são 

colest-5-eno-rJ,7a-diol (7a-hidroxicolesterol, 7a-HC; formado pelo composto 

instável 7a-hidroperoxicolesterol), colest-5-eno-3 rJ, 7rJ-diol (7rJ-hidroxicolesterol, 

7rJ-HC; formado via 7rJ-hidroperoxicolesterol), 5-colestano-3rJ,5a,6rJ-triol 

(colestanotriol, CT), colest-5-eno-3rJ-ol-7-ona (7-cetocolesterol, 7-KC), 5,6a-epoxi-

5a-colestan-3rJ-ol (colesterol-a-epoxi-a-CE), 5,6rJ-epoxi-5rJ-colestan-3rJ-ol 

(colesterol-rJ-epóxido, rJ-CE), colest-5-eno-3 rJ,20a-diol (20a-hidroxicolesterol, 20-

HC), colest-5-eno-3 rJ,22-diol (22-hidroxicolesterol, 22-HC), colest-5-eno-3 rJ,25-diol 

(25-hidroxicolesterol, 25-HC) e colest-5-eno-3rJ,26-diol (26-hidroxicolesterol, 26-

HC) (LINSEISEN et a!., 1998a). 

A extensão da oxidação do colesterol em alimentos depende da própria 

composição do alimento (conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados, antioxidantes) 
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assim como o processo tecnológico utilizado. Uma série de fatores é conhecida por 

aumentar a formação de óxidos em alimentos incluindo a presença de conteúdo de 

oxigênio contido na atmosfera, temperatura do processamento, tempo de 

aquecimento, e condições de armazenamento. Estudos com ovo em pó apresentaram 

200ppm, leite em pó com 30ppm, enquanto em ovos frescos e leite fresco não foram 

detectados nem traços nem quantias consideráveis de osc. Carne e outros produtos 

de origem animal como maior fonte de colesterol na dieta humana contém vários 

níveis de OsC (LINSEISEN et aI., 1998a). 

2.3. Ácidos Graxos 

Os AG são ácidos carboxílicos, geralmente monocarboxílicos, que podem ser 

representados pela forma RC02H. Na maioria das vezes, o grupamento R é uma 

cadeia carbônica longa, não ramificada, com número par de átomos de carbono, 

podendo ser saturada ou conter uma ou mais insaturações. O grupo carboxila 

constitui a região polar e a cadeia R, região apoIar da molécula. 

A presença de insaturações (duplas ligações) na cadeia hidrocarbônica 

classifica-os como: 

~ Saturados: que não possuem insaturações na molécula; 

~ Insaturados: que possuem uma (monoinsaturados) ou mais (poliinsaturados) 

insaturações na molécula. 

A presença de insaturações restringe a rotação da cadeia hidrocarbonada, 

fazendo com que ocorra isomeria em tomo da dupla ligação, que é denominada 

configuração cis ou trans (ZAIA, 2002). 

A essencialidade dos AG tem dois requisitos: (A) este tipo de AG é 

imprescindível ao organismo; e (B) não pode ser sintetizado pelo mesmo. Assim, os 

AG essenciais compõem uma classe de moléculas que não podem ser geradas pelo 

organismo, mas que são necessárias ao seu funcionamento. Há duas subclasses de 

AG essenciais - os ômega três e os ômega 6 (série n-3 e n-6 são importantes no 

desenvolvimento do sistema nervoso central (embriogênese e infância) e no 

funcionamento ideal do mesmo) (POMPÉIA, 2002). 
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A estrutura química do AG detennina seus efeitos metabólicos potenciais: 

primeiro pela orientação do seu destino metabólico em seu corpo depende da sua 

família química devido à cascata de reações bioquímicas (elongação, desaturação, 

oxidação); segundo por causa da sua estrutura química específica provêm a eles 

propriedades fisico-químicas particulares que tem papel chave no funcionamento da 

membrana celular assim como o metabolismo das lipoproteínas; e finalmente, alguns 

AG têm demonstrado regular a expressão genética pela interação com específicos 

receptores nucleares. 

Diferentes tipos de AG estão presentes em alimentos. A maioria dos AG 

consumidos tem uma cadeia longa comprimida entre C-14 e C-20. Os ácidos graxos 

saturados estão principalmente na fonna de C16:0 (ácido palmítico) e C18:0 (ácido 

esteárico), com pouco C4:0, ClO:0, C12:0 ou CI4:0. Diversas famílias de ácidos 

graxos insaturados (configuração eis) são encontradas. O MUFA (ácido graxo 

monoinsaturado) mais comum é o CI8:1, n-9 (ácido oléico). Sobre os PUFA (Ácido 

graxo poliinsaturado), o mais representativo é o CI8:2, n-6 (ácido linoleico), com 

pouco C20:4, n-6 (ácido aracdônico) ou CI8:3, n-3 (a-linolênico), junto com o AG 

de cadeia longa o C20:5, n-3 (ácido eicosapentanóico) e C22:6, n-3 (ácido 

docosahesanóico ). 

As principais fontes dietéticas de ácidos graxos saturados são alimentos 

animais, carne e derivados assim como ovos, leite e produtos lácteos. Alguns óleos 

vegetais tropicais (óleo de coco e palma) também contêm altos teores de ácidos 

graxos saturados. Os MUF As são comuns em tecidos animais, mas são 

especialmente concentrados no óleo de oliva e no óleo de amendoim só que em 

menor quantidade. PUF As da série n-6 são encontrados na maioria dos óleos 

vegetais tais como milho, soja, girassol e cano la. Os PUF As pertencentes à família 

ômega 3 (Série n-3) são menos disseminados; C18:3 encontrados em grande 

quantidade em alguns alimentos vegetais (óleo de soja, canola, amendoim) onde os 

AG de cadeia longa tais como C20:5 e C22:5 são encontrados essencialmente em 

pescados e animais marinhos (LAIRON, 1997). 

O conteúdo de PUF As em músculos varia entre as espécies e diminui na 

ordem pescado>aves>suíno>bovino>cordeiro (PEARSON et a!., 1977). A 
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suscetibilidade a oxidação lipídica mostrou-se estar na mesma ordem 

(TICHIV ANGA and MORRISSEY, 1985) 

2.4. Malonaldeído 

Atualmente são vários os autores que manifestam o fato da necessidade de 

estudos relacionando o alto consumo de PUF A e o aparecimento de doenças. Apesar 

da alta ingestão de PUF A, sem dúvida, ter contribuído para o decréscimo dos níveis 

de colesterol plasmático e reduzido as mortes em 25% quando relacionadas a 

problemas vasculares, esta aumentou em 30% a mortalidade por causas não 

vasculares, acredita-se, portanto na relação entre o alto consumo e a peroxidação de 

PUFA (OLIVER, 1981; RAMlREZ-TORTOSA et a!., 1999). 

Essa preocupação tem razão de ser, uma vez que a oxidação lipídica e a 

oxidação do pigmento heme são importantes causas da deterioração da qualidade de 

produtos cárneos, levando a muitos efeitos adversos às suas características da 

qualidade tais como sabor, aroma, cor, textura e valor nutritivo (BUCKLEY & 

MORRISEY, 1992), influenciando a decisão de compra pelos consumidores 

(DIRINCKI et aI., 1996) e podendo colocar em risco a segurança destes alimentos 

(RET AlLER, 1997). A susceptibilidade do tecido muscular à oxidação se deve à sua 

alta concentração de catalisadores (mioglobina, hemoglobina, citocromos, ferro não

heme e outros metais de transição) e PUF As presentes nos lipídios, esses quando 

oxidados reagem com outros componentes do alimento como proteínas, carboidratos 

e vitaminas. Além do comprometimento nutricional, este tipo de interação afeta a 

funcionalidade das proteínas (SHAHIDI et a!., 1987, XIONG et aI., 1995, 

TICHIV ANGA and MORRISSEY, 1985). 

As fontes de malonaldeído podem ser exógenas, originárias de AG 

alimentares, e endógenas, derivadas da oxidação de fosfolipídios de biomembranas 

(DAHLE et a!., 1962) e da decomposição do ácido araquidônico, pela cic1oxigenase, 

na síntese de prostaglandinas (PRYOR et a!., 1976). 

Segundo FERNANDEZ et a!. (1997) uma das causas mais importantes da 

deterioração da carne é a oxidação lipídica, a qual afeta os AG particularmente os 

poliinsaturados. 
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A modificação dos AG é principalmente suportado pelo mecamsmo 

autocatalítico dos radicais livres chamado autoxidação, consistindo de três fases: 

1. Iniciação: 

(a) RH + O2 ~R. + .OOH 

2. Propagação: 

(b) R. + O2 ~ ROO. 

(c)RH+ROO. ~ROOH+R. 

(d)ROOH~RO. + .OH 

3. Terminação: 

(e) R. +R. ~R-R 

(f) R. + ROO. ~ ROOR 

(g) ROO. + ROO. ~ ROOR + O2 

Existem dois tipos de rancidez: a hidrolítica e a oxidativa. A rancidez 

hidrolítica ocorre devido à ação de enzimas sobre os óleos e gorduras, liberando os 

AG das moléculas de triacilgliceróis. A rancidez oxidativa é a reação mais 

importante em óleos e gorduras do ponto de vista da qualidade. Ocorre com maior 

facilidade em gorduras ricas em AG insaturados, pois o oxigênio atmosférico reage 

com as duplas ligações. Quanto maior a insaturação da cadeia, maior o grau de 

reatividade e a produção de peróxidos e hidroperóxidos, que podem ser tóxicos 

quando em grande quantidade. 

São inúmeros os fatores que influenciam a estabilidade de óleos e gorduras. 

Entre esses, podemos citar: temperatura de armazenamento, incidência da luz, 

disponibilidade de oxigênio, presença de substâncias catalisadoras de reações e 

emprego de antioxidantes. 

Nas carnes, o principal mecanismo de deterioração química é a rancidez 

oxidativa, resultante da oxidação dos PUF As. Os fosfolipídios que estão presentes 

nas membranas celulares são os principais alvos da oxidação em carnes e derivados 

de aves, bovinos, suínos e ovinos, pois possuem em sua composição grandes 

quantidades de AG insaturados. 

O principal resultado da oxidação lipídica em carnes é o aparecimento de 

sabores e odores desagradáveis em carnes pré-cozidas e armazenadas sob 

congelamento, comumente conhecidos como "warmed-over-flavor", que significa 
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sabor e aroma de requentado. Estes aromas resultam do acúmulo de produtos 

oriundos de AG, sendo o hexanal o mais volátil e o mais comum. Além de sabor e 

aroma, a oxidação lipídica afeta os alimentos quanto à textura e à coloração e 

diminui o valor nutricional, principalmente pela inativação de vitaminas 

lipossolúveis antioxidantes e pela diminuição do teor de AG essenciais. 

Fatores que determinam a extensão e a quantia formada de malonaldeido 

(MDA) da peroxidação dos PUFAs são: o grau de insaturação do AG, a presença de 

metais, pH, e a temperatura e duração do aquecimento. 

O MDA pode complexar com aminoácidos, proteínas, glicogênio e outros 

constituintes alimentares para formar produtos nos quais o MDA é uma forma de 

ligação. As principais interações são: água, proteínas e carboidratos (FERNADEZ et 

a!., 1997). 

Alguns procedimentos aplicados às carnes durante a industrialização e o 

preparo promovem a oxidação lipídica. São esses: desintegração mecânica, 

fatiamento, moagem, trituração e emulsificação. Com a desintegração mecânica da 

carne, o processo oxidativo é iniciado mesmo em condições de resfriamento. 

Carnes de bovinos são mais estáveis que as de suínos. Estas diferenças estão 

principalmente relacionadas ao teor de fosfolipídios em seus tecidos (LIMA et a!., 

2002). 

A Vitamina E ou a-tocoferol, uma molécula lipossolúvel, está sendo 

considerada um dos mais efetivos antioxidantes naturais, protegendo as membranas 

celulares da destruição oxidativa, conferindo melhores características funcionais e 

maior estabilidade da oximioglobina e dos lipídios, resultando respectivamente, em 

menor descoloração e rancificação, em carnes bovina, suína, aves, pescados, ovelha e 

em outras espécies, quando simuladas sob condições de venda ao varejo (BUCKLEY 

& MORRlSSEY, 1992; SCHAEFER et aI., 1995; LA VELLE et a!., 1995 

BUCKLEY et a!., 1995; JENSEN et a!., 1995; LTIJ et a!., 1996; DIRINCK et aI., 

1996; GUIDERA et a!., 1997; MORRlSSEY et a!., 1998). 

A diminuição da perecibilidade das carnes frescas e a sua conseqüente 

extensão do tempo de vida de prateleira, devido a suplementação de a-tocoferol, 

colabora para a diminuição de prejuízos, que normalmente são gerados pelas 

devoluções dos supermercados às indústrias (SHERBECK et a!., 1995), tomando a 
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implantação desta técnica viável economicamente (LIU et a!., 1995; RETAll-ER, 

1997). Ainda, existem evidências de que a suplementação de Vitamina E inibe o PSE 

em suínos (CHEAH et a!., 1995) e em perus (FERKET et a!., 1995). 

APTE and MORRISSEY (1987) mostraram que a fração ferritina contribuiu 

significativamente para a oxidação lipídica em carnes aquecidas. A suscetibilidade 

do músculo a oxidação lipídica é também influenciada pela presença de 

antioxidantes. A suplementação com vitamina E (a-tocoferol) aumentou a 

estabilidade oxidativa de músculo de pescado (FRIGG et a!., 1990), frango 

(BREKKE et a!., 1975; OLIVO & SHIMOKOMAKI, 2001), suíno (BUCKLEY and 

CONNOLLY, 1980), e vitela (ENGESETH et aI., 1993). 

2.5. Produtos cárneos 

A carne e os produtos cárneos são componentes essenciais da dieta nos países 

desenvolvidos. Seu consumo é afetado por vários fatores : propriedades nutricionais e 

sensoriais, segurança, preço, conveniência, saúde, clima, legislação, etc., e estes 

fatores estão intimamente ligados aos aspectos: social, econômico, político e 

geográfico. São importantes fontes de proteínas, vitaminas e minerais, mas também 

contém gorduras, AG saturados, colesterol, sal, etc. (JIMÉNEZ-COLMENERO et 

al.,2001). 

As propriedades sensonaIS da carne possuem importante influência na 

decisão de compra pelos consumidores e na sua aceitação. Um dos maiores desafios 

para a indústria de carnes é oferecer produtos macios, suculentos e com cor e sabor 

agradáveis e que estas características de frescor mantenham-se estáveis durante toda 

a sua vida de prateleira (JONES, 1992), com maior segurança e o menor custo 

possíveis (OLIVO & SHIMOKOMAKI, 1993; OLIVO et a!., 1994). 

Segundo PARDI et aI. (1993) a carne, em sentido amplo, constitui um 

alimento nobre para o homem, dadas a produção de energia, a função plástica na 

formação de novos tecidos orgânicos e a regulação dos processos fisiológicos. 

Sua maior contribuição à dieta é devida à quantidade e qualidade de suas 

proteínas de alto valor biológico, à presença de AG essenciais e de vitaminas do 

complexo B ( encontram-se também outras vitaminas em quantidades pouco 
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significativas A, D, E, K e C) e em menor proporção aminoácidos essenciais (P ARDI 

et aI., 1993). 

Os lipídios são importantes componentes dos produtos cárneos, conferindo 

características desejáveis de suculência, sabor e aroma. Contudo, os mesmos são 

facilmente oxidáveis, levando à formação de produtos tóxicos e indesejáveis 

(pEARSON et aI., 1983). Por sua vez, a cor é provavelmente o principal atributo de 

qualidade que leva o consumidor a decidir pela aquisição de determinado produto 

(LIN & HULTIN, 1977; MONAHAN et a!., 1994; LIU et a!., 1995; SANDERS et 

aI., 1997). 

A qualidade da carne e produtos cárneos é influenciada por muitos fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores extrínsecos destacam-se a temperatura, 

umidade relativa, luz, efeito do oxigênio e envase. Quanto aos fatores intrínsecos 

consideram-se as propriedades físicas, químicas e microbiológicas, próprias do 

alimento bem como sua formulação, pH, atividade de água, potencial redox, 

conteúdo de oxigênio, entre outros (STIEBING, 1993). 

A carne é um alimento com uma estrutura nutricional complexa. Ela se toma 

mais digerível quando é submetida a processamento térmico (cozido, assado, frito, 

grelhado, microondas, outros). Contudo o processamento térmico pode produzir 

modificações indesejáveis, tais como, perda do valor nutricional devido 

principalmente à oxidação lipídica, e mudanças em alguns componentes da fração 

protéica (RODRIGUEZ-ESTRADA et a!., 1997). De forma mais importante, a 

desnaturação durante o cozimento pode mudar fundamentalmente as propriedades 

funcionais de uma proteína, incluindo interações com macromoléculas tipo 

carboidratos, lipídios e outras proteínas, bem como com pequenas moléculas, como o 

sal (BAILEY & LIGHT, 1989). 

A quantia de colesterol em carnes e seus produtos dependem de numerosos 

fatores, mas em geral é inferior a 75 mg/lOOg, exceto nos casos de miúdos (coração, 

rim, miolo, etc.) onde as concentrações são muito maiores (JIMÉNEZ

COLMENERO et a!., 2001). 

Nos produtos cárneos preparados, empregam-se matérias-primas de diversas 

espécies animais, como bovinos e suínos em especial, e também, para certos fins, de 

ovinos, caprinos, eqüídeos, aves e pescados. 
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Os produtos cárneos emulsionados, tipo salsichas, salsichões e mortadelas são 

bastante populares. São consumidos tanto a nível doméstico como no mercado de 

alimentação rápida, representando um importante segmento das carnes 

industrializadas. Estima-se um consumo per capita anual de aproximadamente 2Kg 

de produtos emulsionados, mostrando fazer parte integrante de nossa dieta e ter 

considerável importância em nossa economia (BETANHO et aI., 1994). 

FORREST et a!. (1979) definem embutidos como sendo produtos cárneos 

picados e condimentados, que podem também ter sido curados, defumados, 

moldados e tratados termicamente. No processo de preparação de embutidos, o grau 

de trituração das carnes é muito importante e varia de acordo com o produto, como 

por exemplo: no salaminho, a carne é picada grosseiramente; no caso de mortadela, 

as carnes são trituradas e formam uma emulsão, e a esta emulsão, adicionam-se 

pequenos cubos de toucinho. As salsichas são manufaturadas com carnes finamente 

trituradas, misturadas com gorduras, formando uma massa viscosa com 

características de emulsão. 

Os embutidos crus, ou de massa crua ou semi crua, são elaborados a partir de 

carne de suínos ou bovinos e de gorduras de suínos, cruas e migadas grosseiramente, 

adicionadas de sal, nitrato e/ou nitrito, especiarias e determinados aditivos. A cura, 

matéria-prima e condimentação são iguais aos outros embutidos crus. A diferença 

reside no tratamento subseqüente, as frescais não são maturadas nem dessecadas sob 

qualquer forma e são lançadas no mercado na mesma forma em que são produzidas 

ou com gomos envoltos em material plástico, sob vácuo. Entre a grande variedade 

destes produtos embutidos sobressaem as lingüiças, com composição variada quanto 

à carne, de suíno ou de bovino, e à proporção de gordura (PARDI et a!., 1994). 

Entende-se por "embutido", todo produto elaborado com carne ou órgãos 

comestíveis curado ou não, condimentado ou não, defumado e dessecado ou não, 

tendo como envoltório tripa, bexiga ou membrana animal. No regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, (RIlSPOA, artigo 

412), o parágrafo 1 º permite o emprego de películas artificiais no preparo de 

embutidos, desde que aprovadas pela Divisão de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal (DIPOA). Os embutidos não podem conter mais de 5% (cinco por cento) de 
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amido ou fécula, adicionados para dar melhor liga à massa (RlISPOA, artigo 414) 

(BRASll.." 1962). 

Entende-se por lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de 

animais adicionadas ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em 

envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. A 

lingüiça calabresa é o produto obtido exclusivamente de carne suína, curado, 

adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da pimenta 

calabresa submetidas ou não do processo de estufagem ou similar para desidratação e 

ou cozimento, sendo o processo de defumação opcional. Nas lingüiças denominadas 

tipo calabresa, que são submetidas ao processo de cozimento, será permitido a 

utilização de até 20% de CMS - Carne Mecanicamente Separada, desde que seja 

declarado no rótulo de forma clara ao consumidor a expressão "Carne 

Mecanicamente Separada de .... " (espécie animal) além de constar na relação de 

ingredientes a expressão "contém .... " ou "com CMS (espécie animal)" (Instrução 

Normativa 31/03/2000). 

A porcentagem de gordura varia de acordo com a carne utilizada para o 

preparo. O produto tem pH ao redor de 6.0 e é freqüentemente consumido mal 

passado, representando um risco a saúde humana (LI SERRE et aI., 2002). 

A composição geral de carne suína consiste de 72% de água, 20% de 

proteína, 7% de gordura, 1 % de minerais e menos que 1 % de carboidratos. 

Comparando-se com outros alimentos, a carne suína é um alimento rico em proteína, 

e pobre em carboidratos e contém relativamente baixo nível energético (em tomo de 

147KCal/100g de carne suína) (BRAGAGNOLO et ai., 2002). 

A carne suína, no entanto, é considerada um alimento de alto teor de 

colesterol. MATTSON et ai. (1972) verificaram uma relação linear entre o colesterol 

da dieta e o sangüíneo humano e observaram que cada 100mg de 

colesterol/l000KCal consumida resulta em um aumento de colesterol no plasma de 

aproximadamente 12mg/l00m1. 

O consumo de carne suína continua crescendo, mundialmente em tomo de 

5% ao ano. O Brasil situa-se entre os 10 maiores produtores, no entanto encontra-se 

entre os 30, em termos de consumo (BRAGAGNOLO et aI., 2002). 
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No ano de 2003 o Brasil tem exportado suínos não somente para a Rússia, 

mas também para outros países como Bulgária, Hong Kong, Singapura e Argentina. 

No sul do país o consumo de suíno é cerca de 18Kg por habitante/ano enquanto que 

ao norte esse consumo é duas vezes menor (http://www.fas.usda.gov). 

Nos últimos cinco anos o consumo de carne suína vem aumentando 1999 -

1,727 toneladas, 2000 - 1,827 toneladas, 2001 - 1,919 toneladas, 2002 - 1,975 

toneladas, 2003 - 1,957 e a projeção para 2004 é 2,060 toneladas. 

Em 2003 o Brasil apresentou o 4° lugar na produção de carne de suíno (2,560 

toneladas) ficando atrás da República da China (44,600 toneladas), União Européia 

(17,800 toneladas) e Estados Unidos (9,073 toneladas). 

O Brasil exportou no ano de 2003 o equivalente a 603,000 toneladas de carne 

suína, sendo que os Estados Unidos exportou 779,000 toneladas, Canadá 974,000 

toneladas e União Européia 1.150,000 toneladas (http://www.fas.usda.gov). 

As exportações brasileiras de carne suína apesar dos problemas enfrentados 

com a queda acentuada de vendas para Rússia, em decorrência cotas de importação 

estipuladas pelo país, ainda conseguiram fechar 2003 com crescimento substancial, 

de 12,4%. A indústria exportadora fechou o ano com faturamento de US$ 527 

milhões, frente ao US$ 469 milhões registrados em 2002. Entretanto, o segmento 

registrou leve queda na participação das vendas externas totais do País de 0,8% para 

0,7% (http://www.suinoculturaindustrial.com.br ). 

Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária o valor bruto da 

produção em 2002 (em R$ milhões) de carne bovina foi de 26.063,80, carne de 

frango foi 11.573,50 e carne suína foi 5.319,90. Já em 2003 os valores (em R$ 

milhões) foram carne bovina 26.955,70, carne de frango 9.443,50 e carne de suíno 

4.812,10 (http://www.suinoculturaindustrial.com.br ) 
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2.6. Parâmetros para a validação de metodologias 

A validação é necessária para assegurar a qualidade, segurança e eficiência de 

processos analíticos, e reordena conceitos tomando o teste no produto final como 

confirmatório e não como fator determinante da qualidade (ANISFELD, 1994; 

GOLD, 1996; PONGILUPPI, 1985). 

A escolha da metodologia adequada é de fundamental importância para o 

procedimento do controle de qualidade de uma substância ativa. Para cada caso há 

necessidade de resultados experimentais evidentes, que garantam a funcionalidade do 

método, bem como do tratamento analítico adequado, da avaliação estatística dos 

resultados e da defmição dos critérios de aceitação. 

A aplicação de métodos cromatográficos para a análise quantitativa de 

compostos de interesse biomédico continua a gerar grande número de métodos 

publicados. No passado várias metodologias foram publicadas, mas ocorria a 

dificuldade de reprodução dos dados fora do laboratório original e era despendido 

muito tempo para tentar adaptar o método quando aplicado para novas amostras, 

tornando-se inviáveis. Mudanças no método são importantes para assegurar que a 

validação seja bem conduzida e produza resultados satisfatórios. O desenvolvimento 

de métodos envolve a avaliação e otimização de vários estágios de preparação de 

amostras, separação cromatográfica, detecção e quantificação. A validação de um 

método bioanalítico é o processo utilizado para verificar se a performance dos 

parâmetros analíticos é adequada. Para os métodos cromatográficos utilizados nas 

aplicações biomédicas a prática de validação deve incluir: recuperação, exatidão, 

precisão, especificidade, limite de detecção, limite de quantificação, linearidade e 

intervalo de aceitação (CAUSON, 1997). 
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3. Justificativa 

A procura por produtos cámeos com menores taxas de oxidação e maIS 

saudáveis é uma preocupação mundial. 

O efeito do processamento térmico e o tipo de embalagem dos alimentos 

sobre a formação dos OsC vêm sendo investigado. Evidências sugerem que o tempo 

e a temperatura são fatores determinantes neste processo, influenciando diretamente 

na taxa de oxidação de colesterol. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo geral 

.:. Avaliar a influência do método de cocção no valor nutritivo, qualidade lipídica e 

formação de óxidos de colesterol em lingüiças calabresas a vácuo e granel. 

4.2. Objetivos específicos 

.:. Caracterizar a composição centesimal, valor energético e perfil dos ácidos graxos 

das lingüiças calabresas, 

.:. Caracterizar o pH, Aw (AA) e TBARS nas lingüiças calabresas, 

.:. Determinar a ocorrência de colesterol, 7-Ceto, 25-0H, 7a-OH e 7f3-0H em 

lingüiça calabresa. 
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5. Material e Métodos 

5.1. Material 

o objeto de estudo deste trabalho foi constituído por lingüiça calabresa 

(frescal e defumada). As amostras (sempre da mesma marca) corresponderam a 4 

lotes, em embalagem a vácuo e granel e foram adquiridas localmente, em 2 redes de 

supermercados diferentes da Cidade de São Paulo. As amostras foram coletadas e 

acondicionadas em embalagem isotérmica, só então foram transportadas ao 

Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo onde foram preparadas e em seguida analisadas no Laboratório de 

Bromatologia da FSPIUSP. As amostras foram mantidas em geladeira (8±1°C) até 

serem analisadas. 

O fato de utilizar 2 supermercados diferentes se fez necessário para que não 

ocorresse repetição de mesmo lote, fornecedor e condições de armazenamento. 

As coletas foram realizadas em épocas diferentes para que não houvesse 

repetição de lote. As amostras provenientes da embalagem a vácuo tinham em média 

20 dias de fabricação quando foram coletadas para análise e seu prazo de validade 

era de 60 dias. Já as amostras oriundas da embalagem a vácuo eram acondicionadas 

em bandejas dentro da geladeira frigorífica e cobertas com uma película de PVC e 

tinham prazo de validade médio de quatro dias. Isto foi observado nos dois 

supermercados analisados. 

Foi realizado um pré-teste com as amostras para padronização do tempo de 

fritura, temperatura do óleo, tempo de grelha e grau de cozimento interno do 

alimento. 

A fritadeira elétrica utilizada dispunha de um dispositivo (timer) para manter 

a temperatura constante (Fitanella Square com 2 variações de temperatura). Para 

grelhar as lingüiças utilizou-se uma churrasqueira elétrica (Eletric Grill- Gazarra). 

Para avaliar a temperatura interna do alimento, da grelha e do óleo utilizou-se 

um termômetro digital (Modelo HD9215 - Range de -50°C a + 199°C). 

O grau de processamento térmico do alimento foi realizado utilizando-se um 

sensor de cozimento da 3M. Este sensor era composto por 3 estágios: sensor ponta 
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preta - alimento cru~ sensor metade vermelho - alimento ao ponto~ sensor todo 

vermelho - alimento muito passado. E padronizou-se por utilizar alimento ao ponto. 

As amostras foram submetidas a três tipos de processamento: cru, frito em 

óleo de soja e grelhado (grelha elétrica): 

a) Crua - as amostras foram analisadas cruas para se obter um parâmetro de 

como as lingüiças se encontravam quanto as variáveis em estudo. 

b) Frito - para a fritura das lingüiças utilizou-se óleo de soja. As amostras 

foram fritas em uma fritadeira elétrica com constância de temperatura. O tempo de 

fritura foi de 2,5 min para cada lado. A temperatura padronizada para o óleo foi de 

150°C, a temperatura interna da lingüiça a vácuo variou de 90 a 95°C, já na lingüiça 

a granel a temperatura interna variou de 88 a 95°C. Após a fritura de cada lingüiça o 

óleo era desprezado e a fritadeira era toda limpa e aguardava-se o tempo necessário 

para o equilíbrio da temperatura desejada. 

c) Grelhado - para grelhar as lingüiças utilizou-se uma churrasqueira elétrica 

e a temperatura padronizada foi 150°C. O tempo de grelha foi de 5 min para cada 

lado. A temperatura interna da lingüiça a vácuo variou de 95 a 98°C, já na lingüiça a 

granel a temperatura interna variou de 86 a 92°C. Após grelhar cada lingüiça a grelha 

era toda limpa e aguardava-se o tempo necessário para o equilíbrio da temperatura 

desejada. 

As amostras cruas e processadas foram homogeneizadas individualmente e 

acondicionadas em embalagens. Parte dessas amostras foram analisadas 

imediatamente para que não ocorresse alteração na composição nutricional e no teor 

de óxidos de colesterol, e a outra parte das amostras foi armazenada em freezer (para 

uma eventual repetição de análise) (Figura 3). 
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Figura 3 : Fluxograma das análises realizadas no laboratório 
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5.2. Reagentes e Solventes 

Os reagentes utilizados para as análises de CG (Cromatógrafo gasoso) e 

HPLC (Cromatógrafo líquido) tinham grau HPLC - adquiridos da Merck KgaA -

Germany - e as demais análises utilizaram reagentes grau ACS. 

Os padrões de colesterol, 7-ceto, 25-0H, 7a-OH e 7j3-0H foram adquiridos 

da Steraloids Inc. - USA. 

Os solventes utilizados nas análises com HPLC foram filtrados antes do uso 

em membranas Durapode® HV-PVDF (47 mm de diâmetro e O,45J..l. de poro) -

Millipore do Brasil. 

O 2-propanol foi seco sobre Na2S04 anidro antes do uso, por apresentar 

umidade variável, causando variações nos tempos de retenção. 

5.3. Métodos 

As amostras de lingüiça calabresa foram caracterizadas em relação à 

composição centesimal, Aw (AA), pH, TBARS, lipídios totais, . ácidos graxos, 

colesterol e OsC (25-0H, 7-ceto, 7a-OH e 7j3-0H). 

5.3.1. Composição Centesimal 

Os valores médios de umidade, proteínas e minerais ( cinzas) foram 

determinados, quantitativamente, conforme metodologia do ADOLFO LUTZ (1985) 

e AOAC (1995). 

5.3.1.1. Umidade 

O teor de umidade foi determinado com uma amostra de 10 g (±O,lmg) que 

foram secas em estufa a 105°C, temperatura constante, por um período de 

aproximadamente 12h, seguido de resfriamento em dessecador e posteriormente 

pesagem. 
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5.3.1.2. Proteína Bruta 

As amostras foram analisadas por método semi-micro Kjeldahl, utilizando-se 

o fator 6,25 para conversão de nitrogênio total em proteína bruta. Pesando-se 50mg 

(±O,lmg) de cada amostra seca, envolvendo-as em papel impermeabilizado e 

depositando-as em tubos de ensaio juntamente com 40mg (±O,lmg) de sulfato 

cúprico (CUS04), 2g (±O,lmg) de sulfato de potássio (K2S04) e 3 ml de ácido 

sulfúrico (H2S04) que funcionam como catalisadores de digestão. 

5.3.1.3. Cinzas 

As cinzas foram determinadas por meio da pesagem de 2g (±O,lmg) de cada 

amostra dessecada em cadinhos calcinados e tarados. Posteriormente, os cadinhos 

com as amostras foram incinerados em bico de Bünsen, calcinados em mufla 

regulada em 550°C até total destruição da matéria orgânica. Depois de resfriados, os 

cadinhos foram pesados e efetuados os cálculos de percentagem de cinzas obtidas. 

5.3.1.4. Carboidratos e Valor Energético (KCal e KJ) 

Os valores de carboidratos foram determinados por diferença. Os valores 

obtidos foram empregados para a estimativa do valor energético (KCal), onde foram 

utilizados os coeficientes de Atwater (WATT & MERRILL, 1963), ou seja, 4,0 para 

proteínas, 4,0 para carboidratos e 9,0 para lipídios. Para o cálculo do valor energético 

em KJ foram aplicados os coeficientes 17 para proteína, 37 para lipídios e 16 para 

carboidratos (SUMANI et aI., 2000). 
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5.3.2. Potencial hidrogeniônico (pH) 

As análises para determinação de pH foram mensuradas em termômetro

potenciômetro portátil, marca Ingold, modelo 206, resolução ±O,OlpH e 0,1°C. O 

valor do pH foi medido diretamente na amostra homogeneizada (tomando o cuidado 

de o termômetro não encostar-se ao fundo do becker ou em partes exclusivas de 

gordura) de acordo com a prática industrial, na mesma temperatura que as soluções 

tampões de referência (pH 4 e 7). 

5.3.3. Atividade da Água (Aw (AA» 

As análises de atividade de água (Aw (AA)) foram executadas através de 

medidor automático da marca Aqualab-Decagon Devices Inc., modelo CX-2 

(WashingtonJUSA) (Aqualab, s.d.). A capacidade que um alimento apresenta em 

liberar água sob forma de vapor e condensar num aparelho resfriado, quando 

aquecido e resfriado, repetidamente, representa o princípio realizado pelo método. 

Assim, a atividade de água é expressa pela razão: pressão de vapor de água do 

alimento sobre pressão de vapor da água pura (Aw (AA)=PV AALIMIPV AP). 

5.3.4. Lipídios Totais 

Os lipídios totais foram determinados por coluna seca e para a análise 

utilizou-se a metodologia recomendada por MARMER & MAXWELL (1981) que, 

defendem esse método como sendo uma alternativa viável à extração com 

clorofórmio, metano I e água. Os beckeres utilizados foram previamente secos em 

estufa, regulada para 105°C durante 12 horas, após esse período, foram resfriados em 

dessecador e pesados. Dez mililitros do extrato da coluna seca foram transferidos 

para o becker e evaporados em nitrogênio e em seguida, novamente colocado em 

estufa a 105°C por 3 horas seguido de resfriamento em dessecador e pesagem em 

balança analítica. 
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5.3.5. Método para a determinação de TBA 

o método para a quantificação de TBA segue o método realizado 

desenvolvido por T ARLADGS et ai. (1964), modificado por CRACKEL et ai. 

(1988), conforme as recomendações de SHAHIDI et ai. (1987), adaptado para os 

produtos embutidos pelo Laboratório de Bromatologia do Departamento de Nutrição 

(TORRES & OKANI, 1997). 

~ Os passos da técnica para as amostras são: 

1) Pesar lOg (±0,1mg) da amostra homogeneizada em frasco de Kjeldhal, adicionar 

97,5mL de água destilada, 2,5mL de Hei 4N, 2mL de solução de sulfanilamida, 

algumas gotas de anti espumante e pérolas de vidro para evitar turbulência; 

2) Destilar em destilador Kjeldhal, utilizando nível alto de aquecimento, por 15-20 

minutos, até recolher 50mL de destilado em erlenmeyer de 125mL; 

3) Retirar uma alíquota de 5mL do destilado e transferi-la para um tubo de ensaio 

com tampa rosqueado, adicionando 5mL de solução de ácido 2-tiobarbitúrico 0,02M. 

Vedar os tubos, misturar os conteúdos e colocar em "banho-maria" fervente por 35 

minutos; 

4) Preparar um branco com 5mL de água destilada e 5mL de solução TBA e tratá-lo 

como as amostras; 

5) Depois de aquecer, resfriar a amostra em água fria e fazer a transferência para 

uma cubeta. Fazer a leitura da absorção da amostra em espectrofotômetro contra 

branco a 530nm. 

~ Os passos da técnica para a recuperação são: 

6) Pesar 10g (+0,1mg) da amostra homogeneizada em frasco de Kjeldhal, adicionar 

97,5mL de água destilada, 2,5mL de HCI 4N, 2mL de solução de sulfanilamida, 

algumas gotas de anti espumante e pérolas de vidro para evitar turbulência; 

7) Pesar lOg (+0,1mg) da amostra homogeneizada em frasco de Kjeldhal, adicionar 

97,5mL de água destilada, 2,5mL de HCI 4N, 2mL de solução de sulfanilamida, 

algumas gotas de anti espumante, pérolas de vidro para evitar turbulência e 1 mL de 

solução de TEP (2 x 10-8 molesMN5mL); 
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8) Em um frasco de Kjeldhal adicionar 97,5mL de água destilada, 2,5mL de HCI 4N, 

2mL de solução de sulfanilamida, algumas gotas de antiespumante, pérolas de vidro 

para evitar turbulência e 1 mL de solução de TEP (2 x 10-8 molesMN5mL); 

9) Seguir os passos 2 a 5 da metodologia anterior. 

Cálculos utilizados para a recuperação: 

% Rec = (absorbância da amostra + TEP) x 100 

(absorb.da amostra + absorb. do TEP) 

~ Os passos da técnica para a curva padrão são: 

IO)Preparar uma solução (1) stock de TEP (I,I,3,3-tetra-etoxipropano - 1 x 10-3 

moles - 0,I103g de TEP e completar para 1000mL de água destilada). A partir dessa 

solução (1) preparar uma solução (2) de TEP (2 x 10-8 molesMN5mL - ImL da 

solução (1) e diluir para 50 mL com água destilada) 

11) Em tubo de ensaio rosqueado utilizando a solução (2) de TEP tomar as alíquotas 

(0,5mL, I,OmL, I,5mL, 2,OmL, 2,5mL, 3,OmL e 3,5mL) e montar da seguinte forma: 

a) 0,5mL = 1 x 10-8 moles/5mL + 4,5mL H20 + 5,OmL TBA; 

b) I,OmL = 2 x 10-8 moles/5mL + 4,OmL H20 + 5,OmL TBA; 

c) I,5mL = 3 x 10-8 moles/5mL + 3,5mL H20 + 5,OmL TBA; 

d) 2,OmL = 4 x 10-8 moles/5mL + 3,OmL H20 + 5,OmL TBA; 

e) 2,5mL = 5 x 10-8 moles/5mL + 2,5mL H20 + 5,OmL TBA; 

f) 3,OmL = 6 x 10-8 moles/5mL + 2,OmL H20 + 5,OmL TBA; 

g) 3,5mL = 7 x 10-8 moles/5mL + I,5mL H20 + 5,OmL TBA; 

BRANCO = 5,OmL H20 + 5,OmL TBA. 

12) Vedar os tubos, misturar os conteúdos e colocar em banho-maria fervente por 35 

minutos. 

13) Depois de aquecer, resfriar a amostra em água fria e fazer a transferência para 

uma cubeta. Fazer a leitura da absorção da amostra em espectrofotômetro contra 

branco a 530nm. 

Cálculos utilizados para a curva padrão: 

D = :E absorbância Z = absorbância x 7,2 x 104 

:E concentração D 

TBA = Z x % Recuperação TBA - resultado em mgMAlKg amostra 
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5.3.6. Ácidos graxos 

A extração e separação dos lipídios foram realizadas de acordo com 

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

da saponificação de alíquotas de extrato lipídico, onde 10 mg (± O,lmg) de lipídios 

foram metilados de acordo com MORRlSON & SMIrn (1974). O perfil de ácidos 

graxos foi realizado em cromatógrafo a gás marca "Crhompack" modelo CP9002, 

equipado com injetor tipo "split" e coluna capilar de sílica fundida "CP-SIL 88" 

(50m de comprimento x 0,25mm de diâmetro interno). Sendo utilizado como padrão 

externo, o Lipid Standard SIGMA® -Fatty acid methyl ester mixture # 189-19. A 

quantificação dos ácidos graxos foi realizada por normalização de área, e a 

identificação por comparação do tempo de retenção corrigido de ésteres metílicos 

dos ácidos graxos das amostras e padrões. 

5.3.7. Colesterol e Óxidos de Colesterol 

O procedimento de extração foi realizado de acordo com MARMER & 

MAXWELL (1981). Já para o método de determinação com HPLC optou-se por 

CSALLANY et aI., (1989), CHEN & CHEN (1994), adaptado para o laboratório de 

Bromatologia da FSP-USP por VICENTE (2003). O procedimento constou em tomar 

uma alíquota do extrato da coluna seca que continha 19 de amostra e adicionar 20mL 

da solução de clofórmio-metanol (2:1), seguida de homogeneização em velocidade 

média por cerca de 1 minuto. O homogenato foi transferido para um funil de 

separação e lavado duas vezes com 50mL de água. A água da lavagem foi combinada 

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

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

Depois da filtração, o solvente foi concentrado em roto-evaporador e evaporado sob 

nitrogênio. O resíduo foi dissolvido com 3mL de fase móvel, por duas vezes 

consecutivas. Foi filtrado em membrana, com poro de 0,45/J.m. Após a filtração, a 

amostra foi concentrada sob nitrogênio. 

Foram realizados vários testes e concluímos que a determinação do colesterol 

e dos óxidos (25-0H, 7-K, 7a-OH e 7f3-0H), pode ser realizado em uma única 
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corrida isocrática com cerca de 14 minutos de tempo total. Foi utilizado hexano:2-

propanol (97:3 v/v) como fase móvel e fluxo de 1,0mL/min, foram injetados 201-1.1 

deste extrato no HPLC da marca TSP (THERMO SEPARATION PRODUCTS) 

composto de: 1) Bomba (SpectraSystem & Spectra Series Gradient Pumps); 2) 

Degazeificador (SCM Vacuum Membrane Degasser); 3) Detector UVMS 

(SpectraSystem UVMS Detectors); 4) Injetor Automático (SpectraSystem & 

Spectra Series Autosamplers); Interface SN4000 (SpectraSystem). Foi utilizada uma 

coluna de fase normal (sílica) de 30 x 0,39cm como porosidade de 101-1. ou menos. A 

detecção foi realizada em 2 canais operando em paralelo, utilizando 206nm para 

todos os compostos exceto para o 7-K que exibe o máximo de absorção em 233nm. 

5.3.8. Validação da Metodologia para o HPLC 

Para a determinação do fator de recuperação, precisão (repetibilidade e 

reprodutibilidade), linearidade e limite de detecção e quantificação dos compostos de 

interesse foram utilizados para o processo de extração (item 5.2.8) padrões 

certificados. Utilização esses padrões foram preparadas soluções com quantidades 

conhecidas de colesterol, 7-ceto, 7a-OH e 7(3-0H. Após esta etapa 201-1.1 de cada 

solução foi injetado 6 vezes no HPLC, a partir daí foram realizados os cálculos para 

a obtenção dos fatores necessários para a validação da metodologia do HPLC. 

5.3.8.1. Recuperação 

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

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

(LEITE, 1998). 

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

sem o analito com o produto matriz com o analito. 

Fatorrec = unidades do analito recuperado X 100 

unidades do analito introduzido 
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5.3.8.2. Precisão 

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

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

amplitude das medidas (LEITE, 1998). 

São valores de precisão: repetibilidade, reprodutibilidade, desvios e testes de 

rejeição. A repetibilidade é definida como o grau de concordância entre o grau de 

medidas independentes do mesmo analito, realizadas sob condições iguais, como o 

mesmo tipo de amostra, mesmos equipamentos e analista, e o mesmo laboratório. A 

reprodutibilidade, por outro lado, é o grau de concordância entre resultados de 

medidas independentes do mesmo analito, realizadas sob condições diversas como 

diferentes analistas, equipamentos e laboratórios (FEINBEERG & BUGNER, 1989). 

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

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

percentagem do coeficiente de variação: 

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

5.3.8.3. Linearidade 

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

concentrações das substâncias em estudo. A linearidade está relacionada diretamente 

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

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

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

inclinação da reta de regressão linear entre dois parâmetros aleatórios (LEITE, 1998). 
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5.3.8.4. Limite de detecção e quantificação 

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

definido também como o menor valor detectado do analito estatisticamente diferente 

do branco, nas condições experimentais (LEITE, 1998; CHAIRMAN et a!., 1983). 

O limite de quantificação ou a menor concentração que pode ser detectada do 

analito com certo grau de precisão e rigor aceitável (LEITE, 1998). 

Os limites de detecção e de quantificação estão relacionados à metodologia 

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

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

utilizado (RAMOS, 1999). 

5.4. Análise Estatística 

Foram realizados cálculos de média, desvio padrão, análise de variância e 

complementada quando necessário com as comparações múltiplas de Bonferroni 

(NETER, 1996), utilizando o programa SPSS® ("Statistical Package for the Social 

Sciences", 2001) for Windows® versão 10.0. 

O nível se significância estabelecido para todos os testes estatísticos aplicados 

foi de 5%. 
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6. Resultados e Discussão 

6.1. Validação do Método de Quantificação do Colesterol e Óxidos 

de Colesterol 

Para a validação deste método foram realizados ensaios de recuperação, 

precisão, limite de detecção, limite de quantificação e linearidade. 

A porcentagem de recuperação dos padrões de colesterol e OsC adicionados à 

lingüiça calabresa foram: colesterol - 98,4%, 25-0H - 98,0%, 7-cetocolesterol -

96,0%, 7a-OH - 96,6% e 7J3-0H - 96,7%. 

A precisão é expressa pelos valores de repetibilidade e reprodutibilidade e são 

traduzidos pelo Coeficiente de Variação (%) e os valores obtidos encontram-se 

dentro do limite aceitável para as análises realizadas neste trabalho. As Tabelas 1 e 2 

expressam os valores encontrados. 

Os limites de detecção e quantificação do colesterol e OsC (25-0H, 7-Ceto, 

7a-OH, 7J3-0H) foram de 4,54 x 10-8
, 1,51 X 10-7,4,54 X 10-8

, 1,51 X 10-7
, 1,05 x 10-

10, 3,50 X 10-10, 2,27 X 10-9
, 7,57 X 10-9

, 9,08 X 10-10,3,03 X 10-9
, respectivamente 

(Tabela 3). Índices menores, como os encontrados indicam uma maior sensibilidade 

do aparelho utilizado para a realização das análises. 

Os Coeficientes de regressão linear das curvas de calibração do colesterol e 

OsC citados usados para exprimir a linearidade, variaram de 0,983 a 0,998 (Tabela 

4). 

O cromatograma com o padrão de colesterol, 7-ceto, 25-0H, 7a-OH, 7J3-0H, 

é apresentado na Figura 4. 
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Tabela 1: Repetibilidade do colesterol e óxidos de colesterol em lingüiça calabresa 

(n = 6) calculado pelo Coeficiente de Variação (%). 

Compostos Média ±D.P. C.V.(%) 

Colesterol 1,95 ± 0,10 0,05 

25-0H 1,06 ± 0,02 0,02 

7-Ceto 0,15 ± 0,001 0,01 

7a-OH 0,05 ± 0,01 0,10 

7f3-0H 0,03 ± 0,003 0,08 

Tabela 2: Reprodutibilidade do colesterol e óxidos de colesterol em lingüiça 

calabresa (n = 6) calculado pelo Coeficiente de Variação (%). 

Compostos Média ±D.P. C.V.(%) 

Colesterol 1,88 ± 0,03 0,02 

25-0H 1,04 ± 0,04 0,04 

7-Ceto 0,14 ± 0,003 0,04 

7a-OH 0,06 ± 0,001 0,02 

7f3-0H 0,03 ± 0,004 0,11 

Tabela 3: Limites de detecção e quantificação do colesterol e óxidos de colesterol 

nas amostras de lingüiça calabresa (n = 6). 

Compostos Limite de Detecção (g) Limite de Quantificação (g) 

Colesterol 4,54 x lO-lS 1,51 X 10-1 

25-0H 4,54 x lO-lS 1,51 X 10-1 

7-Ceto 1,05 x lO-lU 3 50 X lO-lU , 

7a-OH 2,27 x 10-\1 7,57 X 10-\1 

7f3-0H 9,08 x lO-lU 3,03 x 10-\1 
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Tabela 4: Correlação linear entre o conteúdo de colesterol e OsC e os valores 

medidos, dentro da faixa de concentração trabalhada. 

Compostos Concentração (J..tg) Linearidade (Rz
) 

Colesterol 2,540,0 0,997 

25-0H 0,125 - 4,0 0,995 

7-Ceto 0,25 - 8,04 0,998 

7a-OH 0,0375 - 1,2 0,998 

7r.3-0H 0,175 -10,8 0,983 

Figura 4: Cromatograma dos padrões de colesterol, 7-ceto, 25-0H, 7a.-OH , 7r.3-0H 
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6.2. Caracterização da Composição Centesimal 

Alguns dados obtidos nesta pesquisa não estão totalmente de acordo com os 

obtidos na literatura, pode ser devido ao fato da utilização de cortes diferentes, bem 

como o teor de gordura utilizada na elaboração das lingüiças. Outro fator também 

que deve ser levado em consideração é que a maioria dos resultados são obtidos de 

amostras cruas. Existem experimentos, em outros países, onde o alimento é 

submetido a vários tipos de processamentos e estes são estocados por períodos 

longos; existem também trabalhos onde o alimento preparado é submetido a 

embalagens com atmosferas modificadas, o que não era o intuito deste trabalho, que 

tinha por objetivo reproduzir o alimento para o consumo. 

Os diferentes valores obtidos dentro dos lotes e supermercados podem 

depender de vários fatores endógenos (ex. músculos, carnes, sexo, espécie e idade) e 

de fatores exógenos (ex. hábito alimentar), uma vez que as amostras foram 

submetidas aos mesmos processamentos e tratamentos. 

Algumas das diferenças presentes nos fatores analisados se deve ao fato de 

que as lingüiças a vácuo e a granel têm composição nutricional diferentes. Quando 

analisado o rótulo do produto observa-se que as lingüiças da embalagem a granel são 

mais calóricas que as da embalagem a vácuo. O teor de proteína, assim como KCal, 

carboidratos, lipídios e colesterol apresentaram-se maior nas amostras provenientes 

da embalagem a vácuo (Tabela 5). Os dados observados nos rótulos dos produtos, 

são muito semelhantes com os encontrados neste trabalho, existe uma pequena 

diferença em algumas variáveis, mas isso se deve a fatores endógenos e exógenos 

que sempre proporcionam alguma alteração de um lote para outro. 

Tabela 5: Informação nutricional contida nos rótulos das lingüiças (porção de 60g) 

. A granel Médici 9;6 · 0.6 155.4 12.6 .. 4.2 34.2 
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6.2.1. Umidade 

o estudo da comparação entre o teor médio de umidade segundo a 

Embalagem, o Lote, o Preparo e o Supermercado, revelou que a existência do efeito 

de interação entre Embalagem e Lote, o que significa dizer que o comportamento da 

umidade depende conjuntamente da Embalagem e do Lote. 

o comportamento entre o teor médio de umidade das amostras segundo o tipo 

de embalagem (vácuo e granel) e lote, demonstrou que: nos lotes 1 e 4 a embalagem 

a vácuo apresentou amostras com teor médio de umidade maior que as da 

embalagem a granel (p<O,OOOl - existe diferença estatisticamente significativa); as 

amostras da embalagem a vácuo e da embalagem a granel nos lotes 2 (p = 0,15900) e 

3 (p = 0,0590) não apresentaram diferença estatisticamente significante (Tabela 5A). 

As amostras da embalagem à vácuo tinham uma data de fabricação maior que as da 

embalagem a granel nos lotes 1 e 4, o que provavelmente proporcionou maior teor de 

umidade nas lingüiças. O mesmo não aconteceu das amostras dos lotes 2 e 3 pois 

possuíam a mesma data de fabricação nos 2 tipos de embalagens. 

Tabela 5A: Tabela da média de umidade e nível descritivo (p) segundo lote e embalagem 

Lote Medidas Umidade(g/1 OOg) . Umidade(g/100g) Nível Descritivo 
Resum() Embalagem a Vácuo Embalagem a Granel (p) 

1 Média 62,87 55,11 · p<0,0001 

2 Média 62,24 59,74 p=O,1590 

3 Média 61,47 58,08 p=0,0590 

4 Média 91,90 51,72 p<0,0011 
* Utilizou-se p:50,05 

O tipo de preparo influenciou no teor de umidade das amostras. A amostra 

crua (65,47g) apresentou mais umidade que a amostra submetida à fritura (53 ,65g) 

(p<O,OOl - existe diferença estatisticamente significante). Quando a amostra era 

grelhada (58,31g) apresentava menos umidade que a amostra crua (65,47g) (p<O,OOI 

- existe diferença estatisticamente significante). A amostra frita (53,65g) apresentou 

menos umidade que a amostra grelhada (58,31g) (p<O,OOl - existe diferença 
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estatisticamente significante). Existe diferença estatisticamente significante entre os 

três tipos de preparo (Tabela 5B - Figura 6). 

Tabela 58: Tabela da média de umidade segundo preparo 
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A Tabela 5e mostra que o teor de umidade quando analisado com relação à 

procedência, (supermercados 1 e 2) não apresenta diferença estatisticamente 

significante (p = 0,687 ) (Figura 7). 

Tabela 5e: Tabela da média de umidade segundo supermercado 
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o tipo de preparo interfere nos valores de umidade das lingüiças calabresas 

analisadas: cru 65,47g, frito 53,65g e grelhado 58,31g, estando próximos aos valores 

encontrados na literatura. A amostra tende a perder mais água por volatilização por 

causa da temperatura, enquanto que no preparo grelhado não há uma perda muito 

grande de água. 

SHEARD et aI. (1998) trabalhando com lingüiças suínas submetidas a 3 

diferentes preparos apresentaram os seguintes valores - cru 51,4g, frito 43,8g e 
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grelhado 44,4g, estando de acordo com a proporção de perda encontrada neste 

trabalho. 

PEREIRA et ai. (2000) analisando 4 tipos de lingüiças cruas obtiveram 

valores para umidade (56,3g a 70,9g) semelhantes aos encontrados neste trabalho. 

O trabalho de BRAGAGNOLO et aI. (1995) com carne suína apresentaram 

valores de umidade próximos ao encontrado neste trabalho (64 a 71g). 

Observou-se que houve uma alteração no teor de umidade entre as 

embalagens e os lotes, isso pode ser explicado pelo fato das amostras do lote 1 e 4 da 

embalagem a vácuo apresentarem grande quantidade de exsudato. 

6.2.2. Proteína 

O estudo da comparação entre o teor médio de proteína segundo a 

Embalagem, o Lote, o Preparo e o Supermercado; revelou quando analisado o tipo de 

embalagem das amostras observou-se que a do tipo a vácuo (22,91g) apresentaram 

maior teor médio de proteína que as do tipo a granel (20,25g) (p<O,OOI - existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 6 - Figura 8). 

Tabela 6: Tabela da média de proteína segundo embalagem 
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* Utilizou-se p:SO,05 

Analisando a Tabela 6A, conclui-se que os quatro lotes apresentaram o 

mesmo teor médio de proteínas (p = 0,173 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Figura 9). 
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Tabela 6A: Tabela da média de proteína segundo lote 
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o teor de proteínas das amostras sofreu alterações em função do tipo de 

preparo. O preparo cru (18,38g) apresentou menor teor médio de proteína que o 

preparo frito (24,12g) (p<O,OOl - existe diferença estatisticamente significativa). O 

preparo grelhado (22,23g) apresentou maior teor médio de proteína que o cru 

(18,38g) (p<O,OOl - existe diferença estatisticamente significativa). O preparo frito 

(24,12g) apresentou maior teor médio de proteína que o grelhado (22,23g) (p = 0,014 

- existe diferença estatisticamente significativa) (Tabela 6B - Figura 10). 

Tabela 68: Tabela da média de proteína segundo preparo 
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As amostras do supermercado 1 (22,40g) apresentaram teor médio de 

proteínas maior que as do supermercado 2 (20,68g) (p = 0,001 - existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 6C - Figura 11). 

Tabela 6C: Tabela da média de proteína segundo supermercado 
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Média ' 20,68 

* Utilizou-se p:'SO,05 

Os valores de proteínas variaram de 18,38g a 24,12g. O maior teor de 

proteína encontrado ocorreram nas lingüiças submetidas à fritura. Valores 

semelhantes foram descritos por ZANARDI et a!. (2002). 

Valores inferiores de proteínas aos encontrados neste trabalho foram 

observados por YILMAZ et a!. (2002); SHEARD et a!. (1998) e PEREIRA et a!. 

(2000). 

Essas diferenças observadas entre os valores encontrados no vários trabalhos 

consultados deve-se ao fato da composição ser diferenciada e da diversidade da carne 

ou músculo utilizado para a elaboração das lingüiças. 

6.2.3. Cinzas 

Quando as amostras foram analisadas quanto ao teor de cinzas foi possível 

observar que o teor médio foi o mesmo tanto para os 2 tipos de embalagens (vácuo e 

granel) (p = 0,090 - não existe diferença estatisticamente significativa) (Tabela 7) 

como para os 2 supermercados (p = 0,207 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 7 A) (Figuras 13 e 15). 
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Tabela 7: Tabela da média de cinzas segundo embalagem 

Desvio:..padrão 0,35 

* Utilizou-se p~O,05 

Tabela 7 A: Tabela da média de cinzas segundo supermercado 

;;;.sg~\sup~rmer~ªª,<?:Hb}; t!n'kflf:0'~';-;:IiEíd;:~a:§t~~~ôm9<}l':;::Ji:~;;;!~":; 
1 .. ' .N 

. DE:)sviq.,padrão . 

.• Médiá ' 

* Utilizou-se p~O,05 

····'······;··~~k;:ÇiÔ~ãs! (gi1Q,Q9j;·t;;'1:if~!~#!;;;i;i:\ 

24 

. 0,32 

·.·· 3,99 

As amostras quando submetidas a preparos diferenciados apresentaram 

alterações no teor de cinzas. O preparo cru (3,58g) apresentou menos cinzas que o 

preparo frito (4,25) (p<O,OOI - existe diferença estatisticamente significante). O 

preparo grelhado (3,98g) apresentou mais cinzas que o preparo cru (3,58g) (p = 

0,001 - existe diferença estatisticamente significante). O preparo frito apresentou 

mais cinzas que o grelhado (3,98g) (p = 0,045 - existe diferença estatisticamente 

significante) (Tabela 7B - Figura 14). 

Tabela 78: Tabela da média de cinzas segundo preparo 

::;;l·;sL;;',;:(;: p'fêp~r:~,;'i.!:i!:ç?;'{\' .,;"i'i,',·· ;·'..,,:Nté'~,i(ja~:·;R~~umº:~~{;\\:,{;Fi~;q~ 
CruN. 

" Grelhado 

* Utilizou-se p~O,05 

•. Média ·. 

~5';::; ê;~~vj6,~~ª~r~ó :\':;i::,'::~~ 
N 

Desvio-padrão . 

. !"j,J"t},"Qii1iaÍ; {91,1,QQ9f ;,\.',· /',;!\~,(r.'~( 
16 

'. 16 

0,31 . 
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Analisando a Tabela 7C podemos concluir que o teor médio de cinzas variou 

entre os 4 lotes analisados: lote 1 é igual ao 2 (p>0,999 - não existe diferença 

estatisticamente significante); lote 1 é igual ao 3 (p = 0,406 - não existe diferença 

estatisticamente significante); lote 1 é menor que o 4 (p = 0,020 - existe diferença 

estatisticamente significante); lote 2 é igual ao 3 (p>0,999 - não existe diferença 

estatisticamente significante ); lote 2 é igual ao 4 (p = 0,330 - não existe diferença 

estatisticamente significante); lote 3 é igual ao 4 (p>0,999 - não existe diferença 

estatisticamente significante) (Figura 12). 

Tabela 7C: Tabela da média de cinzas segundo lote 

hSF,'.;.·j;:_~;x'j!;b\~M~#;ª~~: R~§.~IJl;i .?'jA\~'i"'.(.;;(;·;:~~\·;~t2\,,:'; _ i.:H'~;'?;ip,ióiª~, (gI1QQ9jy";0Ii;m~f 
N' ,t2 ' 

Desvio-padrão " Q,39 

,Média 3,89 

, ij,;;~(:;-W,.i;iX[~;:;0±:pe$ViOip,à,d(ãp 
3 .. N 12 

,{;(i";[;;::iM~~i~i;:'(f:X 

* Utilizou-se p,:SO,05 

Os valores de cinzas obtidos neste estudo (3,58g a 4,25g) estão próximos aos 

encontrados nos trabalhos de SHEARD et a!. (1998) e PEREIRA et ai. (2000). 

6.2.4. Carboidratos 

Os resultados inferenciais que avaliavam o teor médio de Carboidrato 

segundo Embalagem, Lote, Preparo e Supermercado revelaram a existência do efeito 

de interação entre Embalagem e Lote; e também entre Embalagem e Preparo. 

A Tabela 8 mostra que as amostras da embalagem a vácuo e granel 

apresentaram o mesmo teor médio de carboidratos nos lotes 1 (p = 0,3370 - não 

existe diferença estatisticamente significativa), 2 (p = 0,2820 - não existe diferença 
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estatisticamente significativa) e 3 (p = 0,6960 - não existe diferença estatisticamente 

significativa). Já as amostras do lote 4 na embalagem a vácuo apresentaram menor 

teor de carboidrato que as da embalagem a granel (p<O,OOOI - existe diferença 

estatisticamente significativa) (Figura 16). 

Tabela 8: Tabela da média de carboidrato e nível descritivo (p) segundo lote e embalagem 

Lote :::Medidas 
.' .'. . 'i: '\' ~es4mo , 

" Média 

M~dia ' 
3 .' Média 

Média 
* Utilizou-se p::;O,05 

:~;nb~~::~~~~çuo:: 
3,88 

5,10 

"> <Càrboidr~to -' 
· Ern6aiagerii,~Gr~Ôe.h 

2,52 

0,7~.? 
4;55 

8,6ª .n. 

Níve.loescritivo 
"';';,?(p) . 

p=0,3370 

p#gi~~o : 
p=O,6960 

) PSÓ,OÓt ·. 

Comparando os dois supermercados, observa-se que o no. 1 apresentou menor 

teor de carboidrato que o no. 2 (p = 0,023 - existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 8A - Figura 18). 

Tabela 8A: Tabela da média de carboidratos segundo supermercado 

.: Stip~rmercâdQ ; .' 
,... •. '" - • . - . , -0 

1 

* Utilizou-se p::;O,05 

;MedidasResumo',.;· 
) ... .:', ',: -, .', .. : ...... -.-., .,._' ......... . ' ... . 

N 

Méçlia 

. Desvio-padrão 

··:i>N,· 
Média 

pê$v,iô:':pÇldrão .... 

C~rboidratQs, .... 
24 

2,80 
3,13 . 

,24 

4,46 

. 3,60 

As amostras da embalagem a vácuo apresentaram o mesmo teor médio de 

carboidratos que a embalagem a granel quando eram cruas (p = 0,0960 - não existe 

diferença estatisticamente significante) ou fritas (p = 0,1800 - não existe diferença 

estatisticamente significante). As amostras da embalagem a vácuo apresentaram 

menor teor médio de carboidratos que a embalagem a granel quando eram grelhadas 

(p = 0,0470 - existe diferença estatisticamente significativa). Isto é melhor 

visualizado na Figura 17 (Tabela 8B). 
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Tabela 8S: Tabela da média de carboidrato e nível descritivo (p) segundo preparo e 
embalagem 

Cru ' Média 

~é,~i#I}~{~L!:(::; 
Grelhado Média 2,82 .. .. 5,31 . 

* Utilizou-se p~O,05 

SHEARD et aI. (1998) reportam valores bem maiores de carboidratos (12,1 a 

15,4%) quando comparados aos encontrados neste trabalho (3,41 a 4,06%). Isto pode 

ocorrer devido ao fato dos teores de proteínas e lipídios nesta pesquisa serem maiores 

ao trabalho referenciado. 

6.2.5. KCal e KJ 

As lingüiças da embalagem a vácuo (175,08KCal e 1031,68KJ) apresentaram 

menor teor de KCal e KJ que a embalagem a granel (245,18KCal e 1081,87KJ) 

(Tabela 9 - Figura 19 - KCal e 23 - KJ). 

Tabela 9: Tabela da média de KCal e KJ segundo embalagem 

~'.\i·1;)~,:,.~rnJ)~·~·~g~'QF';1'·',;i ;-~;:;;F~:'~Me:di:d~~j~é~~ít)ó;~~;';~;~"'i;'J 
.... A vácuo . N 

* Utilizou-se p~O,05 

Desvio-:-padrão 

Média 

'.E;~l:(i~;:i:·t4(,P'.~~vjqB~ªcirªº ÚJ:;%~;j)),'im 

24 

if[;>ttÔ3.:1 ;,~8::i' . 
26,.94 ·127,97 

245,18 ' 1081,87 . 

i;,;:.:.ji;,'si:1;li:~ª'i/ •... , 

Os 4 lotes e os 2 supermercados analisados apresentaram amostras com o 

mesmo teor de KCal e KJ, os valores obtidos podem ser encontrados nas Tabelas 9A 

e 9B (Figuras 20, 22 - KCal e 24, 26 - KJ), como era de se esperar. 
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Tabela 9A: Tabela da média de KCal e KJ segundo lote 

'i '\ ;;\ir~M~;~Uiji~fí~~pit\Pt:,;);N,i\~;i;{{) rfAt~jni;@'i~~1~~'i;jt;U', 
1 N 

* Utilizou-se p:SO,05 

Tabela 98: Tabela da média de KCal e KJ segundo supermercado 

;i"'Ã~;$""i~l:oo~rç~~~;i';t; ·· , X'i'?'; ;; ,~;,;(~!il)(,{~~;i,~ym~'i];j· :;-\;i';f;;: r, (/:t:'·\f l:-!,{t!'C#lLi .·.:,.,/·;:--.';;::: 

tN 24 

* Utilizou-se p:SO,05 

o tipo de preparo influenciou no valor energético tanto para KCal como para 

KJ. O preparo frito apresentou-se mais calórico dentre os três analisados. Preparo cru 

tem menos KCal e KJ que o preparo frito; o grelhado tem mais KCal e KJ que o cru e 

o frito tem mais KCal e KJ que o grelhado (Tabela 9C - Figuras 21 - KCal e 25 -

KJ). 
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Tabela 9C: Tabela da média de KCal e KJ segundo preparo 

,};~,\'}'.i;:;';,,\'~ p:r,ipªf9~c~";'~~;{,i;"';; 

Cru " 

. Grelhado ' 

* Utilizou-se pSO,05 

;},(:rJ'.M.~.~j'~ã~:ResUPiªf Z;~';i(:,.""t·, 
N 

Desvio-padrão 

N 
·.Média 

. Desvio-padrão . 

',itJ~çAb'.,'::"" 
16 

' 31,28 

16 

' 212,41 

45,96 
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16 ' 

i:;'r:;j~~j';;~$:J,"" 

.:35,84 

16 

1038,55 
' 75,,77 

A lingüiça quando submetida à fritura apresentou-se mais calórica que 

quando grelhada e isto pode ser verificado para o valor energético, onde ocorre 

somente mudanças nos coeficientes para cálculo. A este fato pode se atribuir da 

gordura penetrar no alimento e assim tomá-lo mais calórico. 

6.3. Valores de Aw (AA) e pH 

6.3.1. Aw (AA) 

o teor médio de atividade de água das amostras analisadas foram as mesmas 

para as 2 embalagens (p = 0,072 - não existe diferença estatisticamente significante) 

(Tabela 10 - Figura 27), os 4 lotes (p = 0,067 - não existe diferença estatisticamente 

significante) (Tabela lOA - Figura 28) e os 2 supermercados (p = 0,995 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 10B - Figura 30). 

Tabela 10: Valores de Aw (AA) segundo embalagem 

·:',,;:·,'f';':}E;i;;i·~rot;>ªI~gérrt:;',:!,~j:fI;f;~, f..{ /f:U:;?;;';;, M.~~~U~s · Rê~,p.r\iôjf·t;;;\'r'{,· 
N 

' Média ' 

;5"'~, ~",\ ·~'P:~$Vip,:Pfi~r~S '>"!,; .. tt;;, ;. 
* Utilizou-se pSO,05 
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Tabela 10A: Valores de Aw (AA) segundo lote 

..... i;,1;.:··;;,~'·5::;'iMi4i~~~;J:~~~Ã01P;:! :'~';'; .. ~::/t';'i t.-[·';i~,;,t:,;r,;Aw/(~) /r,·U··.· .. 
N 

3 " N 12 . 

* Utilizou-se p::;O,05 

Tabela 108: Valores de Aw (AA) segundo supermercado 

\'::1;,·,;;\;;;:;/;;~~~~t#l.,tçª(J'ª'tri,: ·;;L ... ': .. )'.';.,:;6!:: ;{.j~iji~~,~::~~~9mª,; .. L' 'o'::,.;.'" . " ~; \· ..• ·{i>/~w:!~l;>i;\I, 
1N 

. Desvio-padrão .' 0,01 

Média ····· 

'U.'?:::· """'." ;'::~:~ :,'}\ Q'~sYiº2~~r~~i~:,} ;J!i~x~::', 
* Utilizou-se p::;O,05 

Novamente o tipo de preparo influenciou em mais uma variável analisada, O 

preparo cru apresentou atividade de água maior que o frito (p<O,OOI- existe diferença 

estatisticamente significante)~ o preparo grelhado apresentou menos atividade de 

água que o cru (p = 0,001- existe diferença estatisticamente significante)~ o preparo 

frito apresentou menos atividade de água que o grelhado (p = 0,001 - existe diferença 

estatisticamente significante) (Tabela 10e - Figura 29). 
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Tabela 10C: Valores de Aw (AA) segundo preparo 

i[:f~~~;i:',;;';f;êr~p~r9 ::X . '\~,': 1;t~L(t;:'~\:Y;fM~~idá$:B.e$Lifh~~,~ij;'0;J;:2i;',U?f.! 
Cru N 

Desvib-padrão 

Desvio-padrão " 
* Utilizou-se p:SO,05 
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.,n:;)Aw,,{AA);~;);~!f;,\;;;);'!\~H 
16 

0;00 

,0,00 

As amostras quando submetidas à fritura tendem a ter menos atividade de 

água, talvez porque ocorre a perda de água do alimento ou um exsudato, favorecido 

pela temperatura do óleo e pelo tempo de fritura. Em seus experimentos ZANARDI 

et aI. (2002) encontraram os mesmos valores de Aw (AA) que os encontrados neste 

trabalho (0,94 a 0,96). 

6.3.2. pH 

Notamos através dos resultados inferenciais a existência de interação entre 

Embalagem e Preparo; bem como entre Lote e Supermercado. Os resultados estão 

apresentados a seguir. 

No preparo cru, o pH das amostras na embalagem a vácuo foi maior que na 

embalagem a granel (p<O,OOl - existe diferença estatisticamente significante). Tanto 

o preparo frito (p = 0,3610 - não existe diferença estatisticamente significante) como 

o grelhado (p = 0,1740 - não existe diferença estatisticamente significante) tiveram 

pH igual para a embalagem a vácuo como a granel (Tabela 11 - Figura 31). 

Tabela 11: Tabela da média de pH e nível descritivo (p) segundo preparo e embalagem 

,]~~~~~~~ç~~il' 
6,06 .··· 

Grelhado Média 6,00 • 5,85 •. p=O,1740 
* Utilizou-se p:SO,OS 
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Ocorreram algumas alterações no valor de pH das amostras quando 

comparados os supermercados e os lotes. O supermercado 1 apresentou amostras 

com pH maior que no supermercado 2 tanto no lote 1 (p = 0,0020 - existe diferença 

estatisticamente significante) como no lote 2 (p = 0,0090 - existe diferença 

estatisticamente significante). Já as amostras dos lotes 3 (p = 0,1750 - não existe 

diferença estatisticamente significante) e 4 (p = 0,4560 - não existe diferença 

estatisticamente significante) apresentaram o mesmo pH para os 2 supermercados 

(Tabelas lIA - Figuras 32). 

Tabela 11A: Tabela da média de pH e nível descritivo (p) segundo lote e supermercado 

3 .. • 5,91 

* Utilizou-se p~O,05 

.' F ff~~~~~~1~1~~v[1~~i;; 
p=O;0020 . 

[f,g;ti!?P~Q;Q999:·(r,}"r; 
·· p=0,1750 

!j i !:S~!':!?t!)~V"ci:>j{j~' i;;;;:~,·:di·~~~ºt-456º1!;;f; .. :.:··';' 
'·· 6,09 

YILMAZ et aI. (2002) e ZANARDI et aI. (2002) realizaram trabalhos com 

vários tipos de lingüiças e encontraram valores de pH entre 5,55 a 6,32. Os valores 

obtidos neste trabalho se assemelham bastante (5,80 a 5,94) e o que se observa é que 

as amostras fritas e grelhadas possuem pH muito próximos. 

6.4. Valores de TBA (Malonaldeído) 

Pelo fato da distribuição estatística da informação do TBA não satisfazer a 

suposição de normalidade, exigida pela Análise de Variância, foi necessário a 

utilização de uma transformação matemática, desta forma, foi aplicada a 

transformação logarítmica nos dados de TBA, e assim a análise estatística foi 

realizada com esses dados transformados. 

Os resultados dessa análise revelaram a existência do efeito de interação entre 

Embalagem e Lote~ Embalagem e Supermercado e ainda entre Lote e Supermercado. 
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Os valores de TBA das amostras na embalagem a vácuo foram iguais as da 

embalagem a granel nos lotes 1 (p = 0,0760 - não existe diferença estatisticamente 

significante), 2 (p = 0,7030 - não existe diferença estatisticamente significante) e 3 (p 

= 0,1920 - não existe diferença estatisticamente significante). O lote 4 (p<0,0001 -

existe diferença estatisticamente significante) mostrou que as amostras na 

embalagem a vácuo tiveram menor valor de TBA as da embalagem a granel (Tabela 

12 - Figura 33). 

Tabela 12: Tabela da média de TBA e nível descritivo (p) segundo lote e embalagem 

~;~~l~~~~~'~'~,~<i ~~\1;~~~f.â.~~~~~~~~(:'tt ,ii~~~~~(~) 
..•• 1' . Média ' ' 0,09 . " 0,04 . p=O;0760 . 

'/;;,",PR6~tçi~qÚ;1 
0,04 0,07 p=0,1920 

. ·.,,~P~§Q;Ó9!i1 D,\L 
* Utilizou-se p::SO,05 

As lingüiças do supermercado 1 na embalagem a vácuo apresentaram valores 

menores de TBA que as da embalagem a granel (p = 0,006 - existe diferença 

estatisticamente significativa). Já as amostras do supermercado 2 apresentaram 

valores de TBA igual para os 2 tipos de embalagens. (p = 0,853 - não existe 

diferença estatisticamente significativa) (Tabela 12A - Figura 34). 

Tabela 12A: Tabela da média de TBA e nível descritivo (p) segundo supermercado e 
embalagem 

~íi~b:~~:;;;,l 
.0,05 , .. p=0,006 

;'t;'º~º$/ '! , ':j:i{'-:'J:;:P#O;:SS'3.. +i 

* Utilizou-se p::SO,05 

Nos lotes 1, 2 e 3 as amostras do supermercado 1 apresentaram valores de 

TBA iguais ao do supermercado 2. O lote 4 apresentou amostras do supermercado 1 

com valores maiores de TBA que o supermercado 2 (Tabela 12B - Figura 35). 
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Tabela 12B: Tabela da média de TBA e nível descritivo (p) segundo lote e supermercado 

3. Médié;3 • 0,05 

'íf">'j;;'i4t>'à'Ni0:iy:' ~~dJ~ \~;,a!l;~;f;ji;t;if~ :.'i·''>;;'.:;(;.:::/)6:'2:.,;,u;~j.;j 
* Utilizou-se p::;O,05 

0,06 : ", p=0,579 : ' 

.>)li.14;:w~!,jt:{i:K\;i;;;';~té);) 1il~),ip~O;QqJ 

o preparo cru tem teor igual de TBA que o preparo frito (p>0,999 - não 

existe diferença estatisticamente significativa), O preparo grelhado tem mais teor de 

TBA que o preparo cru (p = 0,042 - existe diferença estatisticamente significativa). 

O preparo frito tem igual teor de TBA que o preparo grelhado (p = 0,143 - não existe 

diferença estatisticamente significativa) (Tabela 12C - Figura 36). 

Tabela 12C: Valores de TBA segundo o preparo 

~Wtf1:'J~C;;i; P,re~,ãrt» .;;X":Y,.,, ,i ," ~;:~:':':2p,,{t{!\;:M'e#i~~$ :Res~~'9:',:;);'J1J;nm)k:::::'; ~:;';'~;fg;: t~J«m9 MJYI<g)'};~~;,:;':', 
Cru · N ' 16 

, , , 

Grelhado ' 

* Utilizou-se p:SO,05 

, Desvio-padr~o " ' 

:'· Média ' 

l'·~1[;;F·<~};td'i'i{:\'Q,~~YI1)::padf~q:,GJ;>i:i,\}~:j"., 
N 

0,13 

16 

Fazendo uma revisão da literatura não foram encontrados muitos trabalhos 

relatando qual seria o limite de malonaldeído que indicaria que o produto/alimento 

estaria oxidado e conseqüentemente impróprio para o consumo. 

MELTON (1983) relatou que sabor/aroma oxidado foram detectados em 

números de TBA em carne bovina ou suína 0,3-1,0, frango 1,0-2,0 e em peru > 3,0. 

Segundo BUCKLEY & MORRISEY (1992), números de TBARS 

(mgMAlKg) maiores que 1 correlacionaram-se significativamente com escores 

sensoriais indicativos de oxidação em carnes estocadas sob congelamento. 
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Neste trabalho foram realizados 3 tipos de preparo das amostras. A lingüiça 

grelhada foi a que apresentou um escore um pouco mais alto quando comparado aos 

outros preparos, mas mesmo assim dentro dos limites, não indicando portanto 

sabor/aroma oxidado ou rancificado. 

WANG et ai. (1995) trabalhando com lingüiça utilizando embalagem a vácuo 

e atmosfera modificada observava que os valores de TBA aumentaram 

significativamente com o tempo de armazenamento e temperatura. 

6.5. Avaliação da Fração lipídica 

Através dos resultados da análise estatística foi observada a existência de 

interação entre Lote e Supermercado e Lote e Embalagem. As comparações podem 

ser vistas a seguir. Os valores obtidos com as análises realizadas estão expressos na 

base seca. 

Os valores apresentados nas tabelas com relação a lipídios encontram-se na 

base seca. 

Na Tabela 13 pode ser observado que as amostras da embalagem a vácuo 

apresentaram que o lote 1<2 (p<O,007 - existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 = 3 (p=O,079 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1<4 (p<O,OOl - existe diferença estatisticamente significante), lote 

2 = 3 (p=O,289 - não existe diferença estatisticamente significativa), lote 2<4 

(p<O,025 - existe diferença estatisticamente significativa) e lote 3<4 (p<O,002 -

existe diferença estatisticamente significativa). Na embalagem a granel as amostras 

apresentaram que o lote 1 = 2 (p=O,934 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1>3 (p>O,OOl - existe diferença estatisticamente significativa), 

lote 1>4 (p>O,OOl - existe diferença estatisticamente significativa), lote 2>3 (p>O,OOl 

- existe diferença estatisticamente significativa), lote 2>4 (p>O,OOl - existe diferença 

estatisticamente significativa) e lote 3 = 4 (p=O,867 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Figura 38). 
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Tabela 13: Tabela da média de Lipídios e nível descritivo (p) segundo lote e embalagem 

fª~~~ü.~Ji ~~!~j;~:~::~~:'~,l~;~ ~~~J1'~:~~I~~~~~~!::tl.~~Tl,i~~~ !bf;;:~#J.,~Ji~~lr~tt~~ 
1 Média . 15; 19 42,11 

Mé~i~j'1:"t~\;g~Fi;2):1!.~) F,';' i.' "P\'i(:'.!;.';,"·\'ú)" 

:3 " Média .' 

'.'<i/,.;:·' jI'·'·.i::, M~çi.~;;::4~,i\"'(' . 
* Utilizou-se p:SO,05 

·18,71 . 34,28 

Analisando a Figura 39 podemos concluir que o teor médio de lipídios das 

amostras entre os 3 tipos de preparo a amostra frita apresentou maior teor médio de 

lipídios seguida pela amostra grelhada (Cru - 26,57g1100g; Frito - 31,29g1100g, 

Grelhado - 29,52/l00g) (Tabela 13A). 

Tabela 13A: Valores de Lipídios segundo o preparo 

Desvio-padrão 11,88 
* Utilizou-se p:SO,05 

No supermercado NO.1 os lote que apresentaram o mesmo teor médio de 

lipídios foram lote 1 = 4 (p=O,128 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 3 (p=O,058 não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 2 3 (p=O,735 não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 2 4 (p=O,463 não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 3 4 (p=O,691 não existe diferença estatisticamente 

significativa), já o lote 1 apresentou menor teor médio de lipídios que o lote 2 

(p<O,028 - existe diferença estatisticamente significativa). Já no supermercado No. 2 

os lotes que apresentaram o mesmo teor de lipídios foram lote 1 = 2 (p=O,618 - não 
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existe diferença estatisticamente significativa), lote 1 = 4 (p=0,850 - não existe 

diferença estatisticamente significativa), lote 2 = 4 (p=0,493 - não existe diferença 

estatisticamente significativa)~ enquanto que o teor médio de lipídios no lote 1>3 

(p>O,OOI - existe diferença estatisticamente significativa), lote 2>3 (p>O,OOI - existe 

diferença estatisticamente significativa); e o lote 3<4 (p<O,OOI - existe diferença 

estatisticamente significante) (Tabela 13B - Figura 37) 

Tabela 138: Tabela da média de Lipídios e nível descritivo (p) segundo lote e 

supermercado 

'<~~~~~l~;t·~r~'~:i~~!;t, :.·;···'··· ';~~jií~~·~~t~~~~~f:~t';~;~~ :; 
26,.79 30;51 '. ' 

* Utilizou-se p:S;O,05 

o maior conteúdo lipídico no produto frito se deveu à absorção do óleo 

utilizado na fritura, conforme consta na literatura (MAl et a!., 1978~ AGREN & 

HÃNNINEN, 1993~ CANDELA et a!., 1996). 

Durante o tratamento térmico de alimentos, pode-se observar tanto a absorção 

de materiais do meio de processamento, como também a perda de componentes do 

produto, por evaporação ou por eluição no meio de processamento. Tais alterações 

são produzidas em função do método utilizado, tempo e temperatura de 

processamento, tamanho, superficie e composição química do alimento (MAl et aI., 

1978). 

Os valores de lipídios encontrados na literatura não são referidos como base 

seca, PEREIRA et aI. (2000), SHEARD et aI. (1998) e YILMAZ et aI. (2002) 

relataram valores de lipídios semelhantes aos determinados neste trabalho. 
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6.6. Caracterização do Colesterol e Óxidos de Colesterol 

6.6.1.Colesterol e Óxidos de Colesterol 

A Tabela 14 mostra que o teor médio do colesterol das amostras preparadas 

de 3 formas diferentes não variaram muito (Cru - 786,41g/100g; Frito -

662,45g/100g, Grelhado - 830,67g/100g) (p = 0,146 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (os valores apresentados nas tabelas estão expressos na 

base seca) (Figura 42). 

Tabela 14: Valores de Colesterol segundo o preparo 

\~(li;{;r!;{'~!~~i'ró,~i;:;I);:!:i H;!i;@i!;Ht~~;iM~ª,ij~is;f{~ilW1'i; 
CrUN " 

, Desvio-padrão ' 

* Utilizou-se p'::;O,05 

;'~'~w~i§:qi9.~t~tC>'l}ttrlgí.i9'Q{i':~l~~:!~~ç~)::trF'", 
16 

692,95 

A embalagem a vácuo e granel apresentaram o mesmo teor médio de 

colesterol para as amostras analisadas (p = 0,064 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 14A - Figura 40). 

Tabela 14A: Valores de Colesterol segundo o tipo de embalagem 

;':~;i:~,§m~,ªl~ge""V;l;~ ltj'iJ.fi;"'{~ij\4~ai,d.j~'~es4mº X',::~ :~)t.':;;;::ç~(êst~rqf(mg"tQQg' Bª~~2~~çâl }':, }'s: 

, AVáclib ,.' N ','" , 24 '" . 

. Desvio-padrão 613,51 
,\;i;;J!;&%;:,«tgt~6el' 

• Utilizou-se p<õO, o;\;;t\li'i~:P<l~;~~~ª~E, 
690,78 
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Não foi observada diferença entre os teores médios de colesterol das amostras 

provenientes dos 2 supermercados (p = 0,460 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 14B - Figura 43). 

Tabela 148: Valores de Colesterol segundo o supermercado 

~i\:;;';$qptirroe.rç_ªdQ.:f.;0\ , ",M,~~t~'a§2R~$;ím9;;·';:\~\,i.'i~- ~;~.çº-,é§t~~~' , (f6~t1 ÓOgBª~e," ~~ç~) 
1 ' N,' 24 

Desvio~padrão 709,47 -

Média -, 784,92 

-§i~.t~~~Yip:p'ã~r~_Qgf"!~:,:~.'~ún~;é:; ";,:',"',,"'"'_"'-"OC"-,-"<",-' 

* Utilizou-se p:SO,05 

Quando analisado o teor médio de colesterol das amostras entre os lotes 

observou-se que ocorreu variação: o lote 1 apresentou teor médio de colesterol igual 

ao lote 2 (p = 0,264 - não existe diferença estatisticamente significativa) e 3 (p>0,999 

não existe diferença estatisticamente significativa); o lote 1 apresentou menor teor 

médio de colesterol que o lote 4 (p<O,OOI - existe diferença estatisticamente 

significante); o lote 2 apresentou igual teor de colesterol que o lote 3 (p = 0,715 - não 

existe diferença estatisticamente significativa); o lote 2 apresentou menor teor de 

colesterol que o lote 4 (p<O,OOI - existe diferença estatisticamente significante) e o 

lote 3 apresentou menor teor de colesterol que o lote 4 (p<O,OOI - existe diferença 

estatisticamente significante) (Tabela 14C - Figura 41). 

Tabela 14C: Valores de Colesterol segundo o lote 

Média -

\,!;;@.;;U'.l.~;:&;'!~º.~svlª;p$qr~,p·;W:':';_:i, __ t~.-"::;i .. : 

* Utilizou-se p:SO,05 

N 

Desvio~padrão 

Médià 

:!);;!~iin;:tDê.sy'iófQad~?º :;;;';;,@0i)i~'8i 

259,58 

170,78 

'1873;51 ' 
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Os valores obtidos para os óxidos de colesterol - 7-ceto, 7a-OH e 7~-OH -

indicam a presença da substância em pelo menos 1 das triplicatas, mas a sua 

quantificação não pode ser realizada com confiabilidade estatística, estando 

indicados nas tabelas 15, 15A, 15B e 15C como traços. 

Tabela 15: Valores dos OsC segundo o tipo de embalagem 

f~I~ij1tJªJJai,rtHÊ tM~~,j4~'i~~Bis~ijif);; ;,~;;,ci;;:~tçit(,. ;li+gi~i,':;f';li t;~'~ td.-9tiyt~~rg) ,t'; ;·',~7.~~H:(~§lg)~f·. 
Av$cuo ' ' N 

Desvio~padrãÓ .. ' 

Média TR TR. TR 

""',,"';:::':' 'x" (!f;::tÓ~sytº;p~grã,q.[~',!8 ··)),àhU;K'/$j\;7·U,\{k:·t':U,\V'i:,;:~; 
Legenda: TR = Traço 

* Utilizou-se p~O,05 

Tabela 15A: Valores dos OsC segundo o lote 

~M~a!d.ª~']~~UtP9,~\:;,";C,,:e~tó ·(Jgig)i;!i;i:~ iiLt~::ºfíi{fig/~lié:0·7âiº.H~ (~g~g)" 
.·. 1 '.' . N 

"' 3 . 

Desvici-'padrão • 

Média . 
'~;tºE:!.$·V!p;pª'd~~({gt 

' N 

Desvio-padrão. 

;~,::~, f·:;"V·:'.·;.· ... ·~~· 

··· TR 

Média TR 
',;;í;p~svlÇ;;p.âdifâ~:;I~n :,-".".':7",;;;,·;",:::'·', 

Legenda: TR = Traço 
* Utilizou-se p~O,05 

-. " . TR .' TR 

TR .TR 
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Tabela 158: Valores dos OsC segundo o preparo 

~~l~~JPrépa:r~:{'; "Z~~ê~'!,~~~ !B~~'~UXl9'j;} t~"~',\i'i.7,Çetq l~9tb},J:jiii~'; <{,~td~QH;~(~,gÍgf::;h p,<1~~Ç)tt" (Hg/9f ."i, 
Cru N 

OesviO~padrão 

"Média 

;i~;b;:;J~~~~tqj$ª:~~6:i;~j;!, 
Grelhado "' N 

Oesvio,.padrão ' 
Legenda: TR = Traço 

* Utilizou-se p:SO,05 

TR " ," TR ' TR 

Tabela 15C: Valores dos OsC segundo o supermercado 

~t;$pp~tm~r~~dQJ'i;, :~:MpªJÇI'ª!tR~9'~,P) M~'::thC.~i9; (:~'9UJ'í;ii,' :,l;6?i~;ºti :'(~gJg}'{',,,) 7~;iplJ,~tagigh' 
1 ' N 

, Oesvio-paqr'ão ,' 

Média ' TR. TR " TR 
::'t,f:Q~§~i'ôH~~ii[$~ h~ . ',',,,,",";;,.c. 

Legenda: TR = Traço 
* Utilizou-se p:SO,05 

Analisando o 25-0H os resultados inferenciais apontaram a existência de 

interação entre Lote e Supermercado. 

No supermercado NO.l os lote que apresentaram o mesmo teor médio de 

lipídios foram lote 1 = 2 (p=O,810 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 3 (p=O,071 não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 4 (p=O,432 não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 2 = 4 (p=O,584 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), o mesmo não aconteceu com o lote 2<3 (p<O,043 - existe diferença 

estatisticamente significativa) e o lote 3>4 (p>O,OI2 - existe diferença 

estatisticamente significativa). Já no supermercado No. 2 os lotes que apresentaram 

o mesmo teor de lipídios foram lote 1 = 2 (p=O,316 - não existe diferença 

estatisticamente significativa)" lote 1 

estatisticamente significativa), lote 1 

3 (p=O,153 

4 (p=O,230 

não existe diferença 

não existe diferença 
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estatisticamente significativa), lote 3 = 4 (p=0,813 - não existe diferença 

estatisticamente significativa); enquanto que o teor médio de lipídios no lote 2>3 

(p>0,018 - existe diferença estatisticamente significativa), lote 2>4 (p>0,031 - existe 

diferença estatisticamente significativa); (Tabela 16 - Figura 44) 

Tabela 16: Tabela da média de 25-0H e nivel descritivo (p) segundo lote e supermercado 

* Utilizou-se pSO,05 

No preparo cru as amostras apresentaram menos 25-0H que no preparo frito 

(p = 0,0 1 O-existe diferença estatisticamente significante), no preparo grelhado as 

amostras apresentaram mais 25-0H que no preparo cru (p < 0,001 - existe diferença 

estatisticamente significante) e no preparo frito as amostras apresentaram mais 25-

OH que no preparo grelhado (p = 0,001 - existe diferença estatisticamente 

significante) (Tabela 16A - Figura 46). 

Tabela 16A: Valores de 25-0H segundo o preparo 

K;i~l~;Ü)iM~;~;~t~p'~"~g,i§:ômi",'a'Â~ :'@·~lW~,i:~'Mt~-KI" ~!.ª~~~i~~~:mQiik~;;;f;',t.(~,;\t0fi ,i~,'1~~g;;~t~'~:~J~~,~,()H;{I!i9li)iJ:ii~tr;!li\~f~"i.i:~ 
Cru , ,i' N 16 

, ,Media , 3,76 

pesvio-padrão ' 2,14 
* Utilizou-se pSO,05 
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A embalagem a vácuo apresentaram menor teor médio de 25-0H que as 

amostras da embalagem a granel (Tabela 16B - Figura 45). 

Tabela 168: Valores de 25-0H segundo o tipo de embalagem 

i~~i\;:igi:íl~~I.~ij·~rljt(~;'i ;'::',:;;;1!i;·M;'dJªél~rR~~'Ymbi;\.·.·.· '.' .,.; tj~,:;,.:J;~:,?;;.;i}).;:·j·~;;;ª§;~piil~~Jgl 
A vácuo .. . r-L ' . . . .. ". 24 ' 

. Desvio,.padrão 1,24 

Média 

iiW;ii:·'!~';:i\;i~i~:P~§Y\Q~fiãªr,ªº;~;gf~:f\.!\~~!.};;g · .<'ê."'" ·,.''i .. ,;idf} ·.·0i·V,i ... · 

* Utilizou-se p:::;O,05 

A diminuição do teor de colesterol nas amostras submetidas à fritura poderia 

estar relacionada com a oxidação do colesterol, e conseqüente formação de óxidos, 

com a sua degradação térmica, ou ainda, com sua eluição no óleo de fritura. O tipo 

de tratamento térmico a que é submetido o produto, tempo, temperatura e forma de 

exposição ao calor, podem influenciar no teor de colesterol e óxidos. Por outro lado, 

não pode ser desconsiderado o fato de que o óleo de soja, utilizado para a fritura, 

contém antioxidantes, o qual também poderia proteger o colesterol coritra a oxidação. 

O teor de colesterol das amostras apresentou uma discreta diferença nos três 

tipos de preparo. Os resultados obtidos neste trabalho são superiores aos encontrados 

na literatura. Os valores encontrados geralmente são diferentes porque são utilizadas 

partes de músculos. Dentro da literatura consultada não se encontram muitos valores 

de colesterol relacionando lingüiças. 

BRAGAGNOLO et aI. (2002) trabalhando com vários cortes de carne suína 

encontraram valores para colesterol entre 42 a 53 mgllOOg. 

Os valores de colesterol na literatura variaram entre 30 a 98mgll00g. A 

maioria dos resultados situa-se em tomo de 60mgllOOg (BRAGAGNOLO et a!. , 

2002). 

TU et a!. (1967) analisaram os músculos de suíno e bovino e estimaram uma 

concentração média de colesterol éster em tomo de 6% do colesterol total. DE 

VORE (1988) relatou, também em carne bovina, percentual de colesterol éster entre 

7,6 e 9,1. MARION & WOODROOF (1965) determinaram percentuais de colesterol 

éster variando entre 14 e 15% em relação ao colesterol total, para músculo de ave. 
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Quando se considera a gordura e os óleos animais, este percentual se toma mais 

elevado, girando em tomo de 22% para aves, 26% para banha, chegando até 78,6% 

para óleo de fígado de bacalhau (PIKUL et a!., 1983: LEE et a!., 1998). 

No presente trabalho o tipo de preparo promoveu o aumento no teor da 

oxidação do colesterol, e o processamento que proporcionou este fator foi o frito 

seguido pelo grelhado. Os valores obtidos foram Cru - 3,05~glg, Frito - 3,76~glg e 

Grelhado - 3,11 ~gI g. 

VICENTE (2003) trabalhando com hambúrgueres caseiros e industrializados, 

submetidos a vários tempos e temperaturas de cozimento não detectou a presença de 

óxidos de colesterol. 

DE VORE (1988) não observou produção de 7-ceto durante processamento 

de carne bovina. Da mesma forma, RODRIGUEZ_ESTRADA et a!. (1997) 

submeteram hambúrguer a seis processamentos diferentes e, em todos eles, não foi 

observado nenhum incremento na concentração de 7-ceto. 

Enquanto ZUBILLAGA & MAERKER (1991) observaram concentrações de 

7-ceto total de 0,22~glg em carne de vitela, de 0,06~glg em carne suína, e 0,83~glg 

em carne bovina, PIE et a!. (1991) relataram para estes mesmos produtos 

concentrações de 0,71, 0,92 e 1,12~/g, respectivamente, ou seja, 3,15 e 1,3 vezes 

maiores. CSALLANY et al.(1989) só observaram a formação de 7-ceto livre em 

carne suína, depois de estocada por 10 dias sob refrigeração. P ARK & ADDIS 

(1985) não detectaram óxido de colesterol em cérebro, fígado e carne bovina, o 

mesmo ocorrendo na sardinha e na lula estudadas por OSADA et a!. (1993b). Por 

outro lado, SHOZEN et aI. (1995) detectaram concentração total de 7-ceto de 9,8 e 

7,9 ~glg, em base seca, para o bacalhau e lula, respectivamente. Estes resultados, 

calculados para o músculo contendo 80% de umidade, seriam de 1,96 e 1,58 ~g de 7-

ceto total/g, respectivamente. 

MORALES-AIZPURÚA (2001) estudando maionese encontrou 7-ceto (3,66 

a 25,80 ~glg) e 25-0H (0,13 a 16,32~glg) . 

GUARDIOLA et a!. (1995), estudando vários alimentos, constataram que 

muitos deles apresentavam menores concentrações de 7-ceto e de 25-0H ou na 

maioria das vezes a ausência desse último. Os alimentos foram leite integral em pó, 

queijo parmesão, queijo cheddar, carnes bovinas e suínas frescas; NOVELLI et a!. 
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(1998) avaliara mortadela e salame milano; SARANTINOS et a!. (1993), pesquisara 

leites desnatado e integral; MOURA (1999) estudou camarão-rosa fresco, cozido e 

frito. 

É importante salientar que os estudos que comprovam a formação de óxidos 

de colesterol durante o processamento, geralmente utilizaram períodos prolongados 

de aquecimento, de 6 12 e até 24 horas (OSADA et a!., 1993a). Em situações 

extremas, como em gordura animal, o aquecimento perdurou por até 200 horas 

(PARK & ADDIS, 1986a; CHEN et a!., 1994). Nestes casos, a oxidação ocorreu de 

maneira gradual, sendo que a formação de óxidos se iniciou dentro das primeiras 

horas de aquecimento. No presente estudo, o tempo de grelhagem e de fritura foram 

de 5 e 10 minutos, respectivamente, pois o interesse era reproduzir, de forma mais 

fidedigna possível, o processamento usual da lingüiça antes do consumo. 

Os dados obtidos nesta pesquisa indicam que na embalagem a granel a 

presença de óxidos de colesterol é maior que na embalagem a vácuo. ZANARDI et 

aI. (2002) em seus experimentos detectaram que embalagem a vácuo é menos 

eficiente no controle da oxidação que 100% de atmosfera N2. Nas lingüiças a vácuo 

os óxidos de colesterol permaneciam estáveis pelas 2 primeiras semanas, e 

aumentavam três vezes mais após 42 dias de exposição. 

W ANG et aI. (1995) trabalhando com lingüiças a vácuo e atmosfera 

modificada observaram que não existia diferença significativa no conteúdo do 

colesterol após 2 meses de armazenamento e que a quantia diminuía a partir de 3 

meses armazenadas. Os 7f3-0H e 7-ceto foram os óxidos de colesterol que 

apresentaram maiores valores após 3 meses de armazenamento. 

MORALES-AIZPURÚA (2001) trabalhando com maionese detectou 25-0H 

a partir de 135 dias de estocagem a 25°C, e a partir de 165 dias nas amostras 

estocadas a 4°C. 

Considerando o consumo de lingüiça calabresa (frita, grelhada, etc), e os 

resultados do presente estudo, é possível considerar, em princípio, significativa a 

contribuição do referido alimento com a respeito da ingestão de 25-0H, 

possibilitando os riscos tóxicos inerentes. Mas, as quantidade de OsC contidas nos 

alimentos, e em particular na lingüiça calabresa, as quais poderiam provocar efeitos 
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citotóxicos, angiotóxicos, aterogênicos, mutagênicos, carcinogênicos, e/ou outras 

manifestações possíveis, a literatura pertinente não fornece tais informações. 

6.7. Perfil de Ácidos Graxos 

6.7.1. Ácido Graxo Saturado 

As amostras da embalagem a vácuo (51 ,04%) (destacando-se o C18:0 -

esteárico) apresentaram maior teor de AG saturado que a embalagem a granel 

(38,18%) (destacando-se o C16:0 - palmítico) (p = 0,003 - existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 17 - Figura 47). 

Tabela 17: Valores de Ácidos Graxos Saturados segundo o tipo de embalagem 

~)!'É;l;;,:;;f;!f~.i;b"i~~~)ii :,),.'ç~~'JíEi\[ "., .• â~~~~idª~;'B~~:újj~~t):~;s~ .. 
A vácuo ,N 

A G Sat = Ácido Graxo Saturado 
* Utilizou-se p':::;O,05 

, 24 ' 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa quanto ao teor de 

AG saturado nos 4 lotes analisados (p = 0,208) (sobressaindo o C18:0 - esteárico) 

(Tabela 17A), nos 3 tipos de preparo (p = 0,587) (destacando-se o C16:0 - palmítico) 

(Tabela 17B) e nos 2 supermercados (p = 0,407) (prevalecendo o C18:0 - esteárico) 

(Tabela 17C) (Figura 48, 49 e 50, respectivamente). 
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Tabela 17 A: Valores de Ácidos Graxos Saturados segundo o lote 

';'""~"'""'>i 'M~~i,~~~,, ~~'-Ílmg!;\M0;,iif~ii,;~~1'liijJi:;' t·i<A;?~{~' $.~~ªf,:{PÁl)'(~;1~'1j~ 
, N " , , 12 

2 

A G Sat = Ácido Graxo Saturado 
* Utilizou-se pSO,05 

N 12 

Tabela 178: Valores de Ácidos Graxos Saturados segundo preparo 

tj;~?i;~!:s;:;j~f)f~\~~;:t"M!4J~~!'~Rê"$J!mQ':~fi2%i~~i~;l~~;t~f:i~i}\; '};]!it0i;A;,G.,.~i~;'(%1@t~i;i:~fi 
CruN16 

A G Sat = Ácido Graxo Saturado 
* Utilizou-se pSO,05 

,16 ' 

':,"1"') :;'"\,,,',',;" &~~~?:,;~;tB(L.::4i~~~ , 

Tabela 17C: Valores de Ácidos Graxos Saturados segundo supermercado 

:~i;i;;';;ij'$.~p~)inefê~~q~;:'\':;}:,( ';~t~'::'t~l;~;';)'!:;sC;:\;';~~C:ddás;:,~~$U'rtiª!,; , 
1N 

A G Sat = Ácido Graxo Saturado 
* Utilizou-se pSO,05 

'G":§~t~:(,%):~;);à;;t;;: 

24 
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6.7.2. Ácido Graxo Insaturado 

Na embalagem a vácuo (48,96%) (destacando-se o C18:1n9t - elaídico) as 

amostras apresentaram um teor menor de AG insaturado que as da embalagem a 

granel (61,82%) (prevalecendo o C18:1n9c - oléico) (p = 0,003 - existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 18 - Figura 51). 

Tabela 18: Valores de Ácidos Graxos Insaturados segundo o tipo de embalagem 

~{;?~,:;%r~m~ãl~~ê'iPt!l;:-;;;)!], ~.,~\~fV~;i1MJi:lj~~~i;:á~~~~~%;~';\:J{M7'Hj .~~;)hs ·,:': 
", " . '" . ", 

.... Avácuo . N .. ' 24 

A granel . 

A GIns = Ácido Graxo Insaturado 
* Utilizou-se p:SO,05 

·N .· 24 · ... 

As amostras provenientes dos 4 lotes (p = 0,208 - não existe diferença 

estatisticamente significante) (sobressaindo o C18:1n9c - oléico) (Tabela 18A), e dos 

2 supermercados (destacando-se o C 18: 1 n9t - elaídico) (p = 0,407 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 18B) apresentaram o mesmo teor 

médio de AG insaturado (Figuras 52 e 54). 

Tabela 18A: Valores de Ácidos Graxos Insaturados segundo o lote 

. '~;?:·Eij!dj'aâ~: Rê~~rr.çi?~:~t';:iáif,G L "··,i':'.);",-, 

2 

4 

A GIns = Ácido Graxo Insaturado 
* Utilizou-se p:SO,05 

N 

·· N . 

12 

12 '.' 
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Tabela 188: Valores de Ácidos Graxos Insaturados segundo o supermercado 

rii;E{c::~~p~tmerçª,dO.,;<,1;I 
1 

, Meci~&~s '~~Yn;ío,;J;,.\;\1 
N 

'··'':'{;~;;§!Ã (.I I.rl$ (~M ti:(;~)·;:'HJ;; 
24 

A GIns = Ácido Graxo Insaturado 
* Utilizou-se p:SO,05 

Na Figura 53 pode se observar que o tipo de preparo das lingüiças não 

interferiu no teor médio de AG insaturado apresentando assim o mesmo teor (p = 

0,587) (Tabela 18C). 

Tabela 18C: Valores de Ácidos Graxos Insaturados segundo o preparo 

;Ji~!lh;i;;;t2t!,pi~p~ril.L1;(:P;i,\'/e!; !):;;}ti:;M~~j~.a~J8~~i.lmó::Xi·1#~;! '·~~··I~~':(o/~[i(l)'.;:0!i::+:1.f·e::: 
CrU ', N 16 , 

~i'@,>,~;L;:~;'i:?,);(;'irvte;d,iâ.;,'· 
Frito ' ' N 16 

Grelhado , N 16 

A GIns = Ácido Graxo Insaturado * Utilizou-se p:SO,05 

6.7.3. Ácido Graxo Poliinsaturado 

As amostras cruas, fritas e grelhadas apresentaram o mesmo teor médio de 

AG poliinsaturado (destacando-se o C18:2n6t - linolelaídico) (p = 0,264 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 19 - Figura 57). 

Tabela 19: Valores de Ácidos Graxos Poliinsaturados segundo o preparo 

h;I'i,iY:.f~(,~p,~}~l~;I%;(;i\;[I;;'·';··';;:\;.t~i;:'jC';NÍ~ªJ~â~::R~~4r11o,:':\';:E;:'?'-,Mtt?~:;;~~ J'f;:1!'jt;~i!']'~'i;;";'A:'~:' P~I;'1~)~:?~ç , .. o '. . " 
. .. . 

;' Cru " , : Nt6 

A G Pol = Ácido Graxo Poliinsaturado * Utilizou-se p:SO,05 
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Nos supermercados 1 e 2 as amostras apresentaram o mesmo teor médio de 

AG poliinsaturado (sobressaindo o C18:2n6t - linolelaídico) (p = 0,729 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 19A - Figura 58). 

Tabela 19A: Valores de Ácidos Graxos Poliínsaturados segundo o supermercado 

~~\!f;V;(::,~YP~rrn~rç~~~;j,s;J)I! ,~i'~1;ii:):;i~;;;1~!;qiªª~'/R!~,~,#~Jln!;,'~W;';,;'i; 
,1N ~ , 

2 N 24 

A G Pai = Ácido Graxo Poliínsaturado 
* Utilizou-se p.sO,05 

Entre os 4 lotes as lingüiças apresentaram o mesmo teor médio de AG 

poliinsaturado (revelando o C18:2n6t - linolelaídico) (p = 0,164 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 19B - Figura 56). 

Tabela 198: Valores de Ácidos Graxos Poliínsaturados segundo o lote 

;~:W;t~?#~'>(;i;:,: :;f2;}:jfil;,!:?\',·;!:)\!:";~:~~!:ii:~:~~:' Rf!§!imp '; ~ 
t N 

3 :, ' N 

4,: " N ' 

A G Pai = Ácido Graxo Poliínsaturado 
* Utilizou-se p.sO,05 

12 

12 

12 ' 

A teor média de AG poliinsaturado das amostras entre as 2 embalagens foi a 

mesma (destacando-se o C18:2n6t - linolelaídico) (p = 0,648- não existe diferença 

estatisticamente significante) (Tabela 19C - Figura 55). 
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Tabela 19C: Valores de Ácidos Graxos Poliinsaturados segundo a embalagem 

~;~;if.>;i:~'~m~,;i~g~ii,,:':\:<'s!é:~ ;~~(l0JJ}D':{{M~~ia~$;g~s,,~Q1d:'g~'~,Di~f~,f~:'i t~;;::,,\;~,if;lf~~~i:{'~~ri,p~l· (~):W;~~::':~t(;;~.;~',;,\:., 
N 24 ". 

A G Pai = Ácido Graxo Poliinsaturado 
* Utilizou-se p.::;O,05 

6.7.4. Ácido Graxo Monoinsaturado 

Os resultados inferenciais apontaram a existência de interação entre 

Embalagem e Lote, desta forma a comparação do nível médio de AG 

monoinsaturado foi feita considerando conjuntamente a Embalagem e Lote. 

As amostras submetidas aos diferentes preparos apresentaram o mesmo teor 

médio de AG monoinsaturado (revelando o C18:1n9c - oléico) (p = 0,609 - não 

existe diferença estatisticamente significante) (Tabela 20 - Figura 60). 

Tabela 20: Valores de Ácidos Graxos Poliinsaturados segundo o preparo 

tt;[('f{;:,;~R~pªt~2{';p;~r;*;';: f.ii);;~);ii{í,;sM~~tª~~itj~~Mpi9',\ij;;';:l;\;?;,;~ 
N 

', Frito . N 

Grelhado N 

A G Mono = Ácido Graxo Monoinsaturado 
* Utilizou-se p.::;O,05 

"·".i18~~:1(~i~~;§.,;~~r..o 
"' 16 " 

16 

16 

Os dois supermercados apresentaram amostras com o mesmo teor de AG 

monoinsaturado (sobressaindo o C18:1n9t - elaídico) (p = 0,553 - não existe 

diferença estatisticamente significante) (Tabela 20A - Figura 61). 
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Tabela 20A: Valores de Ácidos Graxos Monoinsaturados segundo supermercado 

~~\~{!:$~'~~rme~S,~a()i"":' 
1 

* Utilizou-se p~O,05 

·;,t'~:\~6;\;i:·M~ªI«~f; .~j;suJ1jpi~i~/:·· 
·· ... N 

t~(l\;)}-;;;·.A~'Mpn9',:(%l:\:!';( 
~4 . 

'·. 24 
3$;;4,9;,);' 

Na Figura 59 podemos observar que nos lotes 1 (p = 0,2980 - não existe 

diferença estatisticamente significante) e 2 (p = 0,0900 - não existe diferença 

estatisticamente significante) as amostras das embalagens a vácuo e granel 

apresentaram o mesmo teor média de AG monoinsaturado, Já nos lotes 3 (p = 0,0020 

- existe diferença estatisticamente significativa) e 4 (p = 0,0100 - existe diferença 

estatisticamente significativa) as amostras da embalagem a vácuo apresentaram 

menos teor de AG monoinsaturado que a embalagem a granel (Tabela 20B). 

Tabela 208: Tabela da média de Ácido Graxo Monoinsaturado e nível descritivo (p) 
segundo lote e embalagem 

~i'~f~~1:~{l 
1 Média .. 

A G Mono = Ácido Graxo Monoinsaturado 
* Utilizou-se p~O,05 

As amostras quando submetidas à fritura apresentava 47% de AG saturados e 

53% de insaturados; quando a amostra era grelhada apresentava 41,86% de AG 

saturado e 58,14% de AG insaturado. 

ZANARDI et aI. (2002) trabalhando com lingüiças frescas e maturadas 

encontraram valores um pouco menores que os aqui reportados, 40% saturados, 47% 

monoinsaturados e 13% de poliinsaturados. Esses valores vão de acordo com os 

dados obtidos por ZANARDI et aI. (2000) quando trabalharam com salame tipo 

milano. 
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PEREIRA et a/. (2000), trabalhando com vários tipos de lingüiças cruas, 

detectaram que a maioria dos ácidos graxos eram monoinsaturados variando de 45,1 

a 50,2%, os poliinsaturados variaram de 14,2 a 17,9% e os saturados de 34,1 a 

36,1%. 

6.7.5. Ômega 3 (Série 0-3) 

Pelo fato da distribuição estatística da informação do Ômega 3 (Série n-3) 

não satisfazer a suposição de normalidade, exigida pela Análise de Variância, foi 

necessário a utilização de uma transformação matemática, desta forma, aplicou-se a 

transformação logarítmica nos dados de Ômega 3 (Série n-3), e assim a análise 

estatística foi realizada com esses dados transformados. 

Observou-se o mesmo teor de Ômega 3 (Série n-3) nas amostras analisadas 

quanto ao tipo de preparo (p = 0,783 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 21), os 2 supermercados (p = 0,101 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 21A) e os 2 tipos de embalagens (p = 0,435 -

não existe diferença estatisticamente significativa) (Tabela 21B) (Figuras 63, 64 e 

65). 

Tabela 21: Valores de Ácidos Graxos Ómega 3 - Série n-3 - segundo o preparo 

W:~":lf;i\,:'~~;jtR~~pâr(ji~:;sD,::;:,\6j ;Bi;;:;á~m:b/;tRl0ii;tl~i~' i\ie~Ym9 ,bi;;2r:;::'i,D;.~;;g:·2;} ,'!;:\!m\ó:;ii7l'3?:~K~m~'gâ\~it%'»;i;ii~~&fii\ 
N ' 16 

Frito : 'N 16 

Grelhado N , 16 , " 

* Utilizou-se p~O,05 
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Tabela 21A: Valores de Ácidos Graxos Ómega 3 - Série n-3 - segundo o 
supermercado 

~ii;t:':;Si4~~"l'ri1~.rê~~p';,,:,t,j! t~?~:ii~~y',:;~,j;';;Hyt~~,í~~~t~~.~ij)º :;{:(';;:t::~S;"; 
1N 

{Br:~~:));\iY;,(~')9ffiega ,_~':t~~):l;)'?:J:;;àfiW':f{;:: 

24 

2 , ' N 24 

* Utilizou-se p:SO,05 

Tabela 218: Valores de Ácidos Graxos Ómega 3 - Série n-3 - segundo a embalagem 

~1~t;\;':1;\\;~m~~I~§~·~~,i'~, ;'1d):~~1)~~~~J~~~~,~~~~'ôj~1~t~y;~~;;~~;~:\'i, d,i!i:;l~t!,{.:)':.ir~m~g:~:iª-;(~ ) )::1R~~i!ú~;::( ' ': 
A vácuo N24 " 

* Utilizou-se p:SO,05 

Na Figura 62 podemos observar que no lote 1 as amostras apresentaram 

maior teor de Ômega 3 (Série n-3) que as do lote 2 (p = 0,002 - existe diferença 

estatisticamente significativa). As amostras apresentaram teor igual de Ômega 3 

(Série n-3) quando comparado: lote 1 ao 3 (p = 0,653 - não existe diferença 

estatisticamente significativa), lote 1 ao 4 (p 0,146 não existe diferença 

estatisticamente significativa), lote 2 ao 3 (p 0,199 não existe diferença 

estatisticamente significativa), lote 2 ao 4 (p 0,199 não existe diferença 

estatisticamente significativa), lote 3 ao 4 (p>0,999 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 21C). 

Tabela 21C: Valores de Ácidos Graxos Ómega 3 - Série n-3 - segundo os lotes 

l!·,';,~r8;g~\:G:Ú!i·,0hi~~:<ti~~~, ,~êsu,rnq,· .. ·" :;,;'t.~m.~g~.:~:l,r,~f .· 
1 ,< N 12 

* Utilizou-se p:SO,05 



Resultados e Discussão - 87 -

6.7.6. Ômega 6 (Série 0-6) 

As amostras apresentaram o mesmo teor médio de Ômega 6 (Série n-6) para: 

os dois tipos de embalagens (p = 0,204 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 22), o 3 tipos de preparo (p = 0,329 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 22A) e os 2 supermercados (p = 0,705 - não 

existe diferença estatisticamente significativa) (Tabela B) (Figura 66, 68 e 69). 

Tabela 22: Valores de Ácidos Graxos Ômega 6 - Série n-6 - segundo a embalagem 

Embalagem · Medidas Resumo · Omega 6(%) 

A vácuo N 24 

Média 16,21 

A granel N 24 

Média 13,29 

* Utilizou-se p.::::O,05 

Tabela 22A : Valores de Ácidos Graxos Ômega 6 - Série n-6 - segundo o preparo 

Preparo Medidas Resumo Ômega6 (%) 

Cru N 16 

Média 16;86. 

Frito N 16 

Média 
" .. 

12,68 .,~. 

Grelhado N 16 

Média · 14,72 
* Utilizou-se p.::::O,05 

Tabela 228: Valores de Ácidos Graxos Ômega 6 - Série n-6 - segundo o 
supermercado 

Supermercado 

1 

2 

* Utilizou-se p.::::O,05 

Medidas Resumo 

N 

Média 

N 

Média 

Omega 6 (%) 

24 

14,32 

24 

15,19 
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Houve diferença entre os lotes das amostras analisadas para o teor médio de 

Ômega 6 (Série n-6): lote 1 = 2 (p = 0,943 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 = 3 (p = 0,300 - não existe diferença estatisticamente 

significativa), lote 1 < 4 (p = 0,019 - existe diferença estatisticamente significativa), 

lote 2 = 3 (p>0,999 - não existe diferença estatisticamente significativa), lote 2 = 4 (p 

= 0,600 - não existe diferença estatisticamente significativa), lote 3 = 4 (p>0,999 -

não existe diferença estatisticamente significativa) (Tabela 22C - Figura 67). 

Tabela 22C: Valores de Ácidos Graxos Ómega 6 - Série n-6 - segundo o lote 

~M~:~;~9,t~\.(i;{'~ ~~VW;i;nf1;:i1;:y"i~:~:M~~J~~~\F{~~~:rnõ·~'·'·{;ti;,~,;i·f:;);j};i;t;;;ri''\Xj1~ i~!;?~:·~W:2"i;,;~';:':;,Olli~si~' ~{(~J;j"KY~:1~,)t:~;,~:,':;:'i!( 
. . . . 

1 N 12 , 

3, 

4 

* Utilizou-se p~O, 05 

' N 
~~<:·;>M~qi~·;it;i',.~ft" " ";i:;.'<>< ,., 

' N 

6.7.7. Ômega 9 (Série 0-9) 

Os resultados inferenciais apontaram a existência de interação entre 

Embalagem e Lote, desta forma a comparação do nível médio de Ômega 9 (Série n-

9) foi feita considerando conjuntamente a Embalagem e Lote. 

Nos dois supermercados (p = 0,738 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 23) e nos 3 tipos de preparo (p = 0,967 - não existe diferença 

estatisticamente significativa) (Tabela 23A) as amostras analisadas apresentaram o 

mesmo teor médio de Ômega 9 (Série n-9) (Figuras 72 e 71). 
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Tabela 23: Valores de Ácidos Graxos Ómega 9 - Série n-9 - segundo o supermercado 

i%'f,:,\~4P~~efÇ'ª~o"J~,~~: fuF~~";i" .;~;D\~Mê~i~~-S:~es~ro():';S;;:t,~;);::Z::i~.~, : ~;>:';inf~;~~;';::[{pQ:1éga,: ã;,(P#l: . 
1 ' N 24 

* Utilizou-se pS;O,05 

Tabela 23A: Valores de Ácidos Graxos Ómega 9 - Série n-9 - segundo o preparo 

, "~ét~P'~t,9 ;'!;},(lli;'<;);': ':\,~\i(,J:Lú( 'ii,(:';H';;,:;./;" M~~iªa,~J1{~s_ú.rriq~~M',;,;;i 
N 

* Utilizou-se pS;O,05 

,iO.nª9~,~d(%1. :"L' 

'-.; 

16 

' 16 

Com relação aos lotes e embalagens ocorreram diferenças: as amostras da 

embalagem a vácuo apresentaram o mesmo teor de Ômega 9 (Série n-9) que as da 

embalagem a granel nos lotes 1 (p = 0,3080 - não existe diferença estatisticamente 

significativa) e 4 (p = 0,6490 - não existe diferença estatisticamente significativa); as 

amostras da embalagem a vácuo apresentaram menor teor de Ômega 9 (Série n-9) 

que as da embalagem a granel nos lotes 2 (p = 0,0340 - existe diferença 

estatisticamente significativa) e 3 (p = 0,0020 - existe diferença estatisticamente 

significativa) (Tabela 23B - Figura 70). 

Tabela 238: Tabela da média de Ácido Graxos Ómega 9 - Série n-9 e nível descritivo 
(p) segundo lote e embalagem 

[lt~~~1t~;!; l~~~~~~i~~~ã'~~~lj ~;!~~~~i~~~~~~~â~;~, ),~i~~~r0~~t~;:~~r' 
' 1 Média ' ',' " 3402 

, I, 

* Utilizou-se pS;O,05 

' p ~ 0,0020 

i\"j~;:t~;~"'q;@4~Ó:[áAi; 
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Os ácidos graxos da família ômega (Série n-3, n-6, n-9) são de grande 

interesse epidemiológico e nutricional, mas poucos estudos são realizados a cerca das 

possíveis modificações que sofrem quando submetidos a algum tipo de 

processamento térmico. No presente trabalho o tipo de processamento não alterou o 

teor dos ácidos graxos da família ômega. 
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7. Conclusão 

~ O teor de umidade, proteína, cinzas, carboidratos, calorias, Aw (AA) e pH 

sofreram alterações quando submetidas aos 3 tipos de preparo e tipo de 

embalagem; 

~ Os valores obtido para TBA indicam que as amostras não apresentavam rancidez 

quando crua e após os vários preparos; 

~ As lingüiças apresentaram somente traços de 7-ceto, 7a.-OH e 713-0H; 

~ As amostras de lingüiças calabresas quando submetidas a diversos métodos de 

cocção apresentaram diferentes concentrações de 25-0H; 

~ O teor de 25-0H variava de acordo com o tipo de processamento e este se 

tomava mais oxidado quando submetido ao processo de fritura; 

~ As amostras provenientes da embalagem a granel apresentaram maiores valores 

de 25-0H; 

~ O perfil de ácidos graxos não apresentou variação quando as amostras eram 

submetidas a diferentes preparos; 

~ As amostras da embalagem a vácuo apresentavam mais ácidos graxos saturados e 

as amostras da embalagem a granel apresentavam mais ácidos graxos 

insaturados. 
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8. LISTA DE FIGURAS 

Figura 5: Gráfico da interação entre Lote e Embalagem, segundo a umidade 
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Figura 7: Boxplot da Umidade, segundo Supermercado 
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Figura 8: Boxplot da Proteína, segundo Embalagem 
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Figura 9: Boxplot da Proteína, segundo Lote 
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Figura 10: Boxplot da Proteína, segundo Preparo 

30 

2 
õ> o 

I o ..-

~ 
-Cl - 20 
<Il 
.!: 
Q) -e 
a.. 

Os 

10 
N; 16 16 

Cru Frito 

Preparo 

12 

3 

16 

Grelhado 

12 

4 

- 94-



Lista de Figuras 

Figura 11: Boxplot da Proteína, segundo Supermercado 
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Figura 12: Boxplot das Cinzas, segundo Lote 
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Figura 13: Boxplot das Cinzas, segundo Embalagem 
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Figura 14: Boxplot das Cinzas, segundo Preparo 
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Figura 15: Boxplot das Cinzas, segundo Supermercado 
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Figura 16: Gráfico da interação entre Lote e Embalagem, segundo carboidratos 
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Figura 17: Gráfico da interação entre Preparo e Embalagem, segundo carboidratos 
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Figura 18: Boxplot do Carboidrato, segundo Supermercado 
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Figura 19: Boxplot da KCal, segundo Embalagem 
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Figura 21: Boxplot da KCa/, segundo Preparo 
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Figura 22: Boxplot da KCa/, segundo Supermercado 
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Figura 23: Boxplot do KJ, segundo Embalagem 
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Figura 24: Boxplot do KJ, segundo Lote 
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Figura 25: Boxplot do KJ, segundo Preparo 
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Figura 26: Boxplot do KJ, segundo Supermercado 
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Figura 27: Boxplot da Aw (AA), segundo Embalagem 

,98 

,97 

,96 

,95 

~ ,94 

,93 

,92 

,91 
()47 

,90 -
N= 24 24 

A vácuo A granel 

Embalagem 

Figura 28: Boxplot da Aw (AA), segundo Lote 
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Figura 29: Boxplot da Aw (AA), segundo Preparo 
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Figura 30: Boxplot da Aw (AA), segundo Supermercado 
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Figura 31: Gráfico da interaçilo entre Preparo e Embalagem, segundo o pH 
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Figura 32: Gráfico da interaçilo entre Lote e Supermercado, segundo o pH 

6,2 I a 
a a 

6,11 a I 

H I 
a 
a 

.'or 
a 

5,9 a 

I 
a a 

Q. 
a 

"Bj 
a a 

5,7 
I 

Supermercado 
5,6 ~ T a 2 

5,5 J • . ! a 1 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Lote 



Lista de Figuras -106 -

Figura 33: Gráfico da interação entre Embalagem e Lote, segundo TBA 
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Figura 34: Gráfico da interação entre Embalagem e Supermercado, segundo TBA 
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Figura 35: Gráfico da interação entre Supermercado e Lote, segundo TBA 
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Figura 36: Boxplot do TBA, segundo Preparo 
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Figura 37: Gráfico da interação entre Lote e Supermercado, segundo o Lipídio 
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Figura 38: Gráfico da interação entre Lote e Embalagem, segundo o Lipídio 
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Figura 39: Boxplot dos Lipídios, segundo Preparo 
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Figura 40: Boxplot do Colesterol, segundo Embalagem 
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Figura 41: Boxplot do Colesterol, segundo Lote 
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Figura 42: Boxplot do Colesterol, segundo Preparo 
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Figura 43: Boxplot do Colesterol, segundo Supermercado 
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Figura 44: Gráfico da interação entre Lote e Supermercado, segundo o 25-0H 
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Figura 45: Boxplot do 250H, segundo Embalagem 
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Figura 47: Boxplot do Ácido Graxo Saturado, segundo Embalagem 
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Figura 48: Boxplot do Ácido Graxo Saturado, segundo Lote 
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Figura 49: Boxplot do Ácido Graxo Saturado, segundo Preparo 
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Figura 50: Boxplot do Ácido Graxo Saturado, segundo Supermercado 
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Figura 51: Boxplot do Ácido Graxo Insaturado, segundo Embalagem 
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Figura 52: Boxplot do Ácido Graxo Insaturado, segundo Lote 
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Figura 53: Boxplot do Ácido Graxo Insaturado, segundo Preparo 

90 

80 

70 

-o e: 60 
Cf) 

..E 
C) 50 
« 

40 

30 

20 . . 
N= 16 16 16 

Cru Frito Grelhado 

Preparo 

Figura 54: Boxplot do Ácido Graxo Insaturado, segundo Supermercado 
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Figura 55: Boxplot do Acido Graxo Poliinsaturado, segundo Embalagem 
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Figura 56: Boxplot do Acido Graxo Poliinsaturado, segundo Lote 
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Figura 57: Boxplot do Ácido Graxo Poliinsaturado, segundo Preparo 
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Figura 58: Boxplot do Ácido Graxo Poliinsaturado, segundo Supermercado 

.-
:::R o -
Õ o.. 
(!) 

« 

40~~--------------------------------------------------~ 

30 

20 

10 

I 
QJ 

@lI! 03 

-10~J ______________ r-__________________ r-____________ ~ 

N= 24 

Supermercado 

24 

2 

- 118-



Lista de Figuras - 119-

Figura 59: Gráfico da interação entre Lote e Embalagem, segundo o Ácido Graxo 

Monoinsaturado 

60 

c 

a 

50 J c 

c - I ~ a o - 8 O 
C 

40 :I. O a 
~ 
(9 l. a « 

30 

20 01 • 
1 ,0 2,0 

Lote 

a 

a 

a 
c 

a 
a 

a 
c 

3,0 4,0 

Figura 60: Boxplot do Ácido Graxo Monoinsaturado, segundo Preparo 
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Figura 61: Boxplot do Ácido Graxo Monoinsaturado, segundo Supermercado 
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Figura 62: Boxplot do Ómega 3 (Série n-3), segundo Lote 
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Figura 63: Boxplot do Ômega 3 (Série n-3), segundo Preparo 
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Figura 64: Boxplot do Ômega 3 (Série n-3), segundo Supermercado 
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Figura 65: Boxplot do Ómega 3 (Série n-3), segundo Embalagem 
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Figura 66: Boxplot do Ómega 6 (Série n-6), segundo Embalagem 
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Figura 67: Boxplot do Ômega 6 (Série n-6), segundo Lote 
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Figura 68: Boxplot do Ômega 6 (Série n-6), segundo Preparo 
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Figura 69: Boxplot do Omega 6 (Série n-6), segundo Supermercado 
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Figura 70: Gráfico da interação entre Lote e Embalagem, segundo o Omega 9 (Série 

n-9) 
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Figura 71: Boxplot do Ómega 9 (Série n-9), segundo Preparo 
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Figura 72: Boxplot do Ómega 9 (Série n-9), segundo Supermercado 
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