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. 1

MEL E ESPECIARIAS COMO PROTETORES DA OXIDAÇÃO LIPÍDICA EM

CARNE DE FRANGO

Resumo

Este estudo foi estruturado em cinco capítulos. No capítulo I temos um breve

referencial teórico sobre a importância da carne de frango, os mecanismos da oxidação

lipídica e a utilização de antioxidantes naturais.

o capítulo n traz Os ensaios da avaliação da atividade antioxidante in vitro do

mel e das especiarias orégano (Origanum vulgare L.) e sálvia (Salvia oificinalis L.)

durante a vida de prateleira. Os resultados de fenólicos totais do orégano indicaram um

aumento de 1154,09 a 1611,28 mgEAGIlOOg (O a 12 meses), na sálvia os valores

variaram entre 1309,8 a 2032,4 mgEAGIlOOg no decorrer do tempo (O a 12 meses) e no

meios valores medidos foram 1007,1; 1830,4 e 2129,9 mg!100g/EAG para tempos 0,6

e 12 meses, respectivamente. Os resultados da porcentagem da inibição da oxidação

lipídica (% IOL), pelo sistema (3-caroteno/ácido linoléico mostrou que a sálvia inibiu a

oxidação em 74,6, 81,3 e 81,3%, nos tempos (O, 6 e 12 meses) e o orégano apresentou

valores de inibição de (43,2, 63,3 e 50,7%). Quando se avaliou o índice de atividade

antioxidante (íAA) utilizando o aparelho Rancimat, a sálvia apresentou um índice de

atividade antioxidante (3,35) superior aos ..demais, que apresentaram 1,69, 1,25 e 1,08

para o BHT, orégano e mel, respectivamente. Os resultados do ensaio da capacidaqe de

absorbância do radical oxigênio (ORAC) revelou que o orégano apresentou valores de

544,6, 430,7 e 1019,6 ET Ilmol/g, nos tempos 0, 6 e 12 meses, respectivamente. A

sálvia apresentou valores de ORAC de: 610,45 (O mês), 467,44 (6 meses) e 822,21 (12

. meses) e no mel foram de: 47,3; 22,4 e 26,1 ET Ilmol/g, nos tempos 0, 6 e 12 meses.
. .

Comparando estes resultados com os descritos na litera,tura podemos concluir que as

especiarias e o mel possuem alto potencial antioxidante.

No capítulo III mostramos a influência dos compostos bioativos da sálvia e de

orégano na proteção da oxidação lipídica em substrato microssomal de carne de frango.

As concentrações médias de TBARS (flMol de MDNmg de proteína) observadas nas

amostras de peito foram: controle (7,45); BHT (1,91) e orégano+sálvia (3,45) e na carne

de sobrecoxa, observ"ou.:.se os seguintes resultados: controle (9,83); BHT (4,27);

orégano+sálvia (3, i 5). Os tratamentos (BHT e orégano+sálvia) atingiram o ápice de

inibição no tempo de 3 horas (82,42 % e 82,25 %), respectivamente. Porém quando

analisamos .a inibição da oxidação' lipídica na fração microssomal da carne de
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sobrecoxa, O tratamento BHT apresentou o seu ápice de inibição (66,50 %) no tempo de

1 hora de indução e o tratamento orégano+sálvia alcançou a maior porcentagem de

inibição no tempo de 3 horas (82,25 %). Os resultados da inibição da oxidação lipídica

durante o período de indução mostram que em relação ao controle, os tratamentos

realizados apresentaram influência positiva na proteção da oxidação lipídica em

substrato microssomal de carne de peito de frango .
•

No capítulo IV avaliamos o efeito de especiarias e mel na proteção da oxidação

lipídic~ em sistema modelo homogenato de carne de frango refrigerada. Os resultados

de atividade de água nos homogenatos. de peito e sobrecoxa (crus ou cozidos) o

tratamento (orégano+sálvia~1O%Mel) reduziu a quantidade de água livre durante. o

tenipo de refrigeração. Em relação aos valores de pH nós homo,genatos de peito notou

se uma elevação nos valores de pH durante o período de refrigeração, em todos os

tra~amentos avaliados. Na carne de sobrecoxa os valores de pH foram maiores aos

observados na carne de peito. Nos homogenatos de peito cru observou-se uma perda

acentuada de umidade em todos os tratamentos, e particularmente em todos os tempos

. de refrigeração. Nas amostras de peito cozido não foram observadas diferenças

significativas na umidade entre os tratamentos controle e orégano+sálvia+5%Mel. Nos

homogenatos de sobrecoxa crua os valores de umidade variaram entre 60,82 e 66,96

g/100 g. Os teores de mioglobina nos homogemitos de peito cru variaram entre 1,95 % a

2,01 % no tempo O. Ao final de 96 horas de refrigeração, a, porcentagem de Mb variou

entre· 1,85 e.} ,96, com redução das concentrações nas .amostras tratados .com

especiarias e mel. Comportamento diferente foi apresentadó nos homogenatos de peito

cozido, onde após 96 horas de refrigeráção observou-se aumento das concentrações de

mioglobina em todos os tratamentos avaliados, com exceção do homogenato contendo

orégano+sálvia+10% de mel. Em relação aos valores de metamioglobina (% MMb)

para os homogenatos de peito crus e cozidos observou-se pequenas variações ao longo

do tempo de refrigeração. Nas amostras de peito cru, as concentrações de oximioglobina

(%02Mb) apresentaram-se similares após 96 horas de refrigeração nos tratamentos

controle, BHT e orégano+sálvia. Já nas amostras cozidas, os resultados foram similares

e,ntre. as ~inostras controle e BHT. Nas amostras de sobrecoxa cruas, após 96 horas de

refri~.eração, observou-s~ redução das concentrações de metamioglobina (% MMb) e

elevação dos teores de· mioglobina (% Mb) para todos os tratamentos avaliados. Nas

amostras submetidas ao preparo térmico, ao contrário dos homogenatos crus, os teores
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de metarnioglobina (% MMb) elevaram-se após 96 horas de refrigeração nos

tratamentos BHT e orégano+sálvia, permanecendo estáveis nos demais. Nos resultados

da inibição da oxidação lipídica da carne de peito cozida durante o tempo de

refrigeração, observamos que em relação ao controle, os tratamentos realizados

apresentaram influência positiva. O tratamento com BHT inibiu ã oxidação em 51,4 %

no tempo O e após 48 horas 74,3 %. Atingiu o ápice de inibição no tempo de 96 horas

com 77,7 %. Dentre os tratamentos avaliados, o contendo orégano+sálvia+l0%Mel foi

o mais efetivo contra a oxidação em relação aos demais. Nas amostras de.sobrecoxa

cozida, o tratamento BHT, não inibiu a oxidação em relação ao controle no tempo O.

Entretando, nos outros tempos ocorreu um efeito protetor de 78,1 após 48 horas e 76,3

% após 96 horas de r~frigeração. Nos tratamentos com especiarias, novamente o

tratamento com orégano+sálvia+lO%Mel foi o mais eficaz, com efeito protetor de 98%.

No capítulo V avaliou-se o efeito da combinação de especiarias e mel na

estabilidade oxidativa em carne de frango àssada e refrigerada. Ao final das 96 horas, as

amostras com adição de especiarias e mel apresentaram valores de TBARs mais baixos

em relação ao controle e ao BHT, sugerindo que a sálvia, o orégano e o mel tenham
•

exercido efeito antioxidante durante o experimento. Quando avaliamos os resultados da

análise de dienos conjugados e hexanal, todas as amostras analisadas apresentaram um

acréscimo nos valores dos dienos e de hexanal para todos os tempos de refrigeração. O

tratamento que apresentou os menores valores de hexanal após 96 horas de refrigeração

foi o (orégano+sálvia+5% de mel), seguido de (orégano+sálvia+l0% de mel). Durante

o processamento e ao longo do tempo de estocagem foram encontrados apenas traços

dos óxidos (25-0H, 7-Ceto, 7a-OH e 7B-OH), com exceção apenas para o tratamento

BHT no tempo de 48 horas (sobrecoxa assada) onde foi quantificada a pres~nça de 70.

OH. Quando avaliamos os resultados dos ácidos graxos polinsaturados da carne de

peito, observamos alterações significativas nos tratamentos BHT, orégano+sálvia e

orégano+sálvia+1O%mel, provavelmente ocasionad~ pela refrigeração. Nas amostras

de. sobrecoxa, foram observados efeitos de interação entre tratamentos e tempos de

refrigeração para todas as classes de ácidos graxos (saturados, insaturados,

monoinsaturados e polinsaturados). As amostras oferecidas na análise sensorial

receberam notas acima da nota de corte, no entanto, a maior parcela dos provadores

atribuiu notas altas às amostras submetidas aos tratamentos com especiarias e mel.
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Os resultados obtidos neste estudo reafirmam a hipótese de que os compostos

bioativos da sálvia, orégano e do mel foram capazes de inibir a oxidação lipídica, em

todas as amostras.

,
Palavras-Chave: Oxidação lipídica, frangos, antioxidantes, eSpeCIarIaS, sistema

microssomal e homogenato

/
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HONEY AND SPICES AS PROTECTORS AGAINST LIPID OXIDATION IN

CmCKENMEAT

Abstract

This study has been structured into tive chapters. Chap~er I provides a brief

historical theoretical reference point regarding the importance of chicken meat, the

mechanisms of lipid oxidation and the use of natural antioxidants. .

Chapter fi presents triaIs evaluating the in vitro antioxidant activity, ofhoney and

the spices oregano (Origanum vulgare L.) and sage (Salvia officínalis L.) over their

shelf life. The results for oregano indicated an increase in total phenols from 1154.09 to

1611.28 mg of gallic acid equivalent (GAE)1l00 g (O to 12 months). For sage, the

values changed from 1309.8 to 2032.4 mg GAEIlOO g over the period (O to 12 months)

and for honey, thevalues measured were 1007.1, 1830.4 and 2129.9 mg GAEIlOO g at

the times of O, 6 and 12 months, respectively. The results relating to the percentage

inhibition oflipid oxidation .(% ILO) by the ~~carotenelIinóleicacid system showed that

sage inhibited oxidation by 74.6, 81.3 and 81.3% at the times ofO, 6 and 12 months,

while oregano presented inhibition values of 43.2,63.3 and 50.7%. Evaluation ofthe

antioxidant activity index (AAI) using the Rancimat apparatus showed that the AAI for

sage (3.35) was gre~ter than the indices for the other agents, which were 1.69, 1.25 and

1.08 for BHT, oregimoand honey, respectively. The results from testing the oxygen .

radical absorbance capacity (ORAC) showed that oregano presented values of 544.6,

430.7 and 1019.6 TE Jlmol/g at the times ofO, 6 and 12 months, respectively. Sage

presented ORAC values of 610.45, 467.44 a:nd 822.21 at the times of O, 6 and 12

.months and honey presented 47.3, 22.4 and 26.1 ET Ilmol/g, at the times of O, 6 and 12

months. Comparing these results with those described in the literature, it can be

concluded that these herbs and honey have high potentialas antioxidants.

Chapter 1lI shows the influence of the bioactive compounds in sage and ofegano

for proteetion against lipid oxidation, in a microsomal substrate of chicken meat. The

mean concentrations of TBARS (Jlmol of MDA/mg of protein) observed in the breast

meat samples were, for the control, 7.45; for BHT, 1.91; and for oregano + sage, 3.45.

In the thigh meat samples, the following results were ob~erved: control (9.83); BHT

(4.27); oregano + sage (3.15). The treatments (BHT and oregano + sage) reached their

peak inhibition afier three hours (82.42% and 82.25%, respectively). However,

arÍ.alysis of the inhibition of lipid oxidation in the microsomal fraction ofthe thigh meat
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showed that the BHT treatment reached its peak inhibition (66.50%) afier one hour of

induction and the oregano+sage treatmént reached its peak inhibition afier three hours

(82.25%). The 'results relating to inhibition of lipid oxidation during' the induction

period shovv.ed tha!, in relation to the control, the treatments implemented had a positive

influence regarding protection against lipid oxidation fi a microsomal s'ubstrate of

chicken breast meat.

Chapter IV evaluates the effect of spices and honey with regard to protecting

against lipid oxidation in a'system consisting of a homogenate model of chilIed chicken

meat. The results from water action on the brea;sf and thigh meat homogenates (either
, '

raw or cooked) showed that, the treatment (oregano+sage+10%honey) reduced the

quantity of free water over the períod of re~geration. With regard to .the pH values in

the breast meat hoinogenates, it was seen that they rose over the period of refrigeration,

in all the treatments evaluated. In the thigh meat, the pH values were higher than those

observed in the breast meat. In the homogenates' of raw breast meat, a markéd loss of

moisture was observed in alI of the treatments and, particularly, at alI durations of

refrigeration. In the samples of cooked breast meat, no, significant differences in

moisture were seen between the control and the treatment with

oreganó+sage+5%honey. In the homogenates of raw thigh meat, the moisture. values

ranged from 60.82 to 66.96 g/100 g. The myoglobin content in the homogenates ofraw

breast meat ranged from 1.95% to 2.01% at tüne zero. Afier 96 hours of refrigeration,
. \

the percentage myoglobin ranged from 1.85 to 1.96, with lower concentrations in the

samples treated with spices and honey. A different pattem of behavior was presented by

the homogenates of cooked breast meat, in which afier 96 hours of refrigeration, higher

concentrations of myoglobin were observed in alI the 'treatments evaluated, with the

exception of the homogenate containing oregano+sage+1O%honey. With regard to the

metmyoglobin values (% MMb) for the homogenates of raw and cooked breast meat,

smalI variations were observed over the refrigeration período In the samples of raw

breast meat, the oxymyoglobin concentrations (% 02Mb) were similar afier 96 hours of

refrigeration in the control and BHT -and oregano+sage treatments. On the other hand, in
I

the cooked samples, the results were similar between the control and BHT samples. In

the raw thigh meat samples afier 96 hours of refrigeration, it was ohserved that the

metmyo~lobin concentration (% MMb) was lower and the myoglobin content (% Mb)

was higher, for alI the treatments evaluated. In the samples that were subjected to
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cooking, contrasting with the raw homogenates, the metmyoglobin content (% MMb)
• I

was higher afier 96 hours in the BHT and oregano+sage treatments, while it remained

stable in the other samples. The results relating to inhibition of lipid oxidation in the

cooked bteast meat over the refrigeration period showed that, in reiation to the control,

the treatments had a positive influence. The treatment with BHT inhibited oxidation by,

51.4% at time zero and by 74.3% afier 48 hours. The peak inhibition was reached afier

96 hours, with 77.7%. Among the treatments evaluated, the one containing

oreganú+sage+1O%honey was the most effective treatment against oxidation, in relation

to the ot.l:ters. Among the samples of cooked thigh meat, the BHT treatment did not

inhibit oxidation in relation to the control at time zero. However, at the other times,

there was a protective effect of 78.1% afieI 48 hours and 76.3% afier 96 hours of

refrigeration. Among the treatments with spices, the one with oregano+sage+1O%honey

was again the most effective treatment, with a protective effect of 98%.

Chapter V evaluates the effect of combinations of spices and honey on the

oxidative stability of roasted and chilIed chicken meat. Afier 96 hours, the samples with

added herbs and honey presented TBARS values that were lower than in the control and

BHT samples, thus suggesting thatsage, oregano and honey had an antioxidant effect

during the experimento Evaluation of the results from analyzing the conjugated dienes

and hexanal concentrations showed that alI of the samples analyzed presented increased

diene and hexanal leveIs at alI 4urations of refrigeration. The treatment that presented

the lowest hexanal values afier 96 hours of refrigeration was oregano+ sage+5%honey,

folIowed by oregano+sage+lO%honey. During the processing and over the course of

storage, only traces of oxides were found (25-0H, 7-keto, 7a-OH and 7P-OH), with the

sole exception of the BHT treatment on roast thigh meat afier 48 hours, in which the

presence of 7a-OH was quantified. Evaluation of the results relating to polyunsaturated

fatty acids in the breast meat showed significant changes in the BHT, oregano+sage and

oregano+sage+1Oo/ahoney treatments, probably caused by the refrigeration. In the

samples of thigh meat, interaction effects between the treatments and durati~m of

refrigeration were observed for alI classes of fatty acids (saturated, unsaturated,

monounsaturated and polyunsaturated). The samples offered in the sensory analysis

received scores that w~re above the cutoff score, but most of the testers attributed high

scores to the treatments with herbs and honey.

t
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The results obtained from this study reaffrrm the hypothesis that the bioactive

compounds in sage, oregano ,and honey were capable of inhibiting lipid oxidation in all

the samples.

Key words: lipid oxidation, chicken, antioxidants, splces, microsomal system,

homogenate
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Capítulo I - Introdução geral

1. Introdução

1.1. Importância da carne de frango

A avicultura nacional tem alcançado, no decorrer' dos anos, índices altamente

produtivos de,vido à modernização e desenvolvimento da sua cadei~ produtiva, desde a

criação dos ani~ais até a aquisição pe~o consumidor.

A produção mundial de carne de frango, segundo o FAO, registrou em 2007 um
. \.

aumento, passando de 64 milhões, de toneladas para 75 milhões de toneladas. A

produção do Brasil em 2007 foi de 10,2 milhões de toneladas, resultado que manteve o

país no terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais, atrás somente de Estados

Unidos e China, que apresentaram produção de 16,2 e 10,5 milhões. de toneladas

respectivamente (ABEF, 2008).

No mercado mundial o volume de exportação da carne de frango foi de 7,2

milhões de toneladas" sendo que as exportações mundià~$ registraram aumento de

11,4% em 2007. O Brasil teve participação de 45% nessas. vendas no mercado

internacional, mantendo sua posição de maior exportador mund.ial de carne de frango

. (ABEF, 2008).-

Estes números mostram a importância da avicultura para a economia brasileira.

Algumas das razões para. este desempenho são os modelos de produção/criação

adotados, e padrõ,es de qualidade, ambos obtidos a custo relativamente baixo. Estes

fatores contribuem de forma relevante para a atual posição do Brasil no mercado

mundial (APINCO, 2003).

A carne de frango é a segunda mais consumida no mundo e a que maiS cresce

em produção e consumo. Nos últimos vinte e sete anos, seu crescimento foi superior a

220% e o consumo interno nacional chegou a 38 quilos per capita (Olivo, 2008).

Levy-Costa et al., (2005) realizaram um estudo sobre a disponibilidade

domiciliar de alimentos no Brasil referente ao período de 1974 a 2003. Os autores

utilizaram o banco de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) e estimaram que

a dieta do brasileiro em 1700.Kcal (meio urbano) e 2400 KCl;l1 (meio rural). Os autores

destacaram que os alimentos básicos de origem vegetal (cereais, leguminosas e raízes e

tubérculos) correspondem a cerca de 50% das calorias totais, vindo, a seguir, com cerca
, .

de 78%, os alimentos essencialmente calóricos (óleos e gorduras vegetais, gordura

animal, açúcar e refrigerantes e bebidas alcoólicas) e, com cerca de 18%, os pr9dutos de
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.
ongem animai, (carnes, leite e derivados e ovos). Frutas, verduras e legumes

correspondem a apenas 2,3% das calorias totais.

Neste mesmo, estudo de os autores destacaram variações importantes em

indicadores da disponi,bilidade domiciliar de alimentos foram observadas nas áreas

metropolitanas do País no período 1974-2003, seja com relação à participação relativa 

,de alimentos e grupos de alimentos, ou aos macronutrientes na dieta. A participaç~o na

, dieta aumentou para carnes em geral (aumento de quase 50%), carne bovina (+22%),

carne de frango (+100%): embutidos (+300%), leite e derivados (+36%), óleos e, '

gorduras vegetais (+16%), biscoitos (~400%) e Tef~içõe,s prontas (+80%) (Levy-Costa

et aI., 2005).'

O expressivo consumo de carne de aves está 'ligado ao preço mais baixo'

comparado 'às outras carnes, à inexistência de restrição religiosa e cultural, à

possibilidade de diversidade de produtos e, às características nutricionais (APINCQ,

2003). Estas características fazem com que a carne das aves apresentem maior

diversificação de produtos industrializados, em detrimento da venda de carcaças e
~ -

cortes. Esta tendência é notável nos Estados Unidos da América, onde se observou·a

formação de três segmentos ,claros (carcaça, ,cortes e processados), durante o período de

1960 a 2000 (Sams, 2001 e Barbut, 2002).

Até o início da última década, a indústria avícola preocupava-se somente com a

qualidade estética das carcaças e cortes. No entanto, nos últimos anos, as necessidades

tecnológicas mudaram esta situação. T<:>rnou-se necessária a preocupação, além de uma

I maior dedicação à qualidade funcional das matérias-primas como forma de evitar

perdas econÔmicas e garantir a qualidade final desejada, e por fim, a satisfãção dos

consumidores (Olivo e Olivo, 2006).

O crescimento na produção de carne de aves é acompanhado por' maIOr

diversificação de produtos, com maior elaboração de ite~s de conveniência, praticidade

e valor agregado, em detrimento da comercialização de carcaças inteiras e/ou cortes.

Está tendência ocorre em razão da mudança de hábitos da população, já que, a

praticidade, conveniência, qualidade nutritiva e segurança. alimentar, com preços
. ,

acessíveis, são condições básicàs para os negócios na área de alimentação (OIívo, 2004;

Amaud et aI., 2004).
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1.2. Cor

A coloração da carne, resultante da presença de vários pigmentos, pode ser

influenciada por fatores biológicos, como pH do músculo, temperatura ,muscular,

umidade relativa, condições visuais como iluminação e ralOS ultravioletas, além de

contaminação bacteriana (Cichoski et aI., 1996).

A química da cor da carne envolve os pigmentos heme, especificamente o

pigmento mioglobina; que é similar em estrutura à hemoglobina, porém de maior peso

molecular, formada por uma proteína globular e uma porç'ão não protéica, denominada

grupo heme (Olivo, 2006).

A porção heme do pigmento é de interesse tecnológico, porque a cor da carne é

fortemente dependente do estado de oxidação do ferro presente neste grupo, que

associado a uma molécula de oxigênio, fará a carne apresentar uma coloração vermelho

brilhante e o pigmento formado é a oximioglobina, Quando associada a uma mol~cula

de água, a cor será vermelha púrpura, por causa da mioglobina reduzida. Se a

associação ocorrer com uma molécula de dióxido de carbono, ou mesmo, quando

houver oxidação do ferro, a cor .da carne será marrom, devido à formação da

metamioglobina, A conversão da forma ferrosa na forma férrica resulta em oxidação

(Morey et aI., 1973; Cross etat, 1986;1 Torres et al., 1988; Asghar et aI., 1990; Kanner,

1994).

A cor da carne fresca esta associada à proporção e distribuição relativa de três

formas químicas da 'mioglobina: mioglobina reduzida ou deoximioglQbina (Mb+), de'

coloração vermelho-púrpura; oximioglobina (02Mb), de coloração vermelho-brilhante;

e a metamioglobina (MMb), de coloração marrom. Além destes pigmentos, outros

derivados químicos são importantes na colo,ração de carnes e derivados cárneos, dentre

eles a nitrosomioglobina (NOMb), de coloração vermelho rósea; e a carboximioglobina

(COMb), de coloração vermelho-brIlhante (Livingston e Brown, 1981; Baron e

Andersen, 2002; Ramos e Gomide, 2007).

No caso de carnes de aves, e peixes, .a ênfase dada à cor é diferente da' observada

em animais de carne vermelha. A falta de pigmentação nos músculos ~o peito de perus e

galinhas, por exemplo, é desejada pelo consumidor. Embora para os músculos de

algumas espécies de peixes, a falta de pigmentação também seja desejada, a coloração

escura ou avermelhada é necessária em outras espécies de peixes, a exemplo do salmão,
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entretanto, esta coloração está relacionado. aos carotenóides presentes nos músculos

(Ramos e Gomide, 2007).

1.3. Oxidação lipídica
f

A oxidação lipídica é uma reação em cadeia iniciada freqüentemente pelo radical

hidroxila (OH), representada pelas etapas de iniciação, propagação e terminação. Estas

etapas estão apresentadas nas reações seguintes, onde L representa o lipídio (Nawar,

1996; Ferreira e Matsubara, 1997):

(1) Iniciação: LH + OH" (ou LO") ~ L" + H20 (ou LOH)

. (2) Propagação: L" + O2 ~ LOO·

LH + LOO· ~ L· + LOOH

(3) Terminação: LOO· + L· ~ LOOL

LOO· + LOO· ---: LOOL + 02

(1) Os ácidos graxos lnsaturados (LH) são convertidos, via abstração de hidrogênio (H")

da membrana celular, em radiéais livres lipídicos (L) Tal seqüe~tro pode ser realizado

pelo OH" (radical hidroxila) ou pelo LO· (radical a1coxila).

(2) Os tadic,ais livres gerados são oxidados pelo oxigênio molecular (02), originando

radicais peroxila (LOO·), que por sua vez seqüestra novo hidrogênio do ácido graxo

insaturado, formando novamente o L" (radical livre lipídico) na segunda equação da

propagação.

(3) A fase de terminação tem como característica a formação de produtos fuiais estáveis

ou não" reativos (Ferreira e Matsubara, 1997).
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Durante a iniciação, ocorre a abstração de um átomo de hidrogênio da molécula

de ácido graxo insaturado, o que norma1me~te é caudado por um agente iniCiador corno

a presença de luz, calor, metais, radiações ionizantes, compostos radicais ou

fitoquímicos em estado de excitação (Kirk, 1984; Donnelly e Robinson, 1995; Nawar,

1996; Ferreira e Matsubara, 1997.

Em condições anaeróbicas, o radical alila formado se combina com o oxigênio

molecular rapidamente, produzindo o radical peróxila. A reatividade deste' radi~al

peroxila é muito elevada e suficiente para abstrair outro átomo de hidrogênio de outro

ácido graxo insaturado, propagand~ assim a reação em cadeia característica da oxidação

dos lipídios (Donnelly e Robmson, 1995).

Na propagação os radicais livres que são prontamente susceptíveis ao ataque do

oxigênio atmosférico, são convertidos em outros radicais, aparecendo os produtos

primários de oxidação (peróxidos e hidroperóxidos), cuja estrutura depende da natureza

dos ácidos graxos presentes. Os radicais livres formados atuam corno propagadores da

reação, resultando em um processo autocatalítico.

Já no término, dois radicais combinam-se com a formação de produtos estáveis

(produtos secundários de oxidação) obtidos por cisão e rearranjo dos peróxidos, tais.

como álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e hidrocarbonetos (Nawar, 1996; Ferreira e

Matsubara, 1997). I.

O malonaldeído é o maIOr produto secundário da oxidação lipídica,

apresentando efeito citotóxico, carcinogênico e mutagênico (St. Angelo, 1996).

A oxidação lipídica é urna das principais reações deteriorativas e ocorre

principalmente durante o processamento, distribuição, armazenamento e preparo final

dos alimentos, sendo urna das responsáveis pelo desenvolvimento de sabores e odores

desagradáveis nos mesm~s. Além disso, a oxidação leva ao desenvolvimento de outras

alterações que irão afetar a qualidade nutricional, a integridade e a segurança, através da

formação de compostos potencialmente tóxicos (Nawar, 1985; Kubow, 1993).

Na carne, existem três fases de oxidação lipídica, ditas fenômenos da oxidação

lipídica. A primeira fase é a oxidação que ocorre in vivo. O início se dá nos fosfolipídios

das membranas celulares, ricas em ácidos graxos polinsaturados. Mesmo em condições

normais, as células estão continuamente mudando por ação de agentes. estressores,

oriundos de fontes internas e externas. Os agentes mais importantes são derivados do
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oxigênio reduzido, as chamadas espécie.s reduzidas de oxigênio (ROS), livres

(Chizzolini et al., 1998).

A formação dos ROS pode ocorrer acidentalmente, na cadeia' respiratória, ou

intencionalmente, nos fagócitos. Estes ROS causam o chamado estresse oxidativo,

oxidando lipídios, proteínas, DNA e outras macrQmoléculas, levando' à morte ~elular e

injúria dos tecidos (Aruoma, et aI., 1994). As reações de autoxidação dos lipídios,

conhecida como lipoperoxidação, ocorrem principalmente ao nível dos ácidos graxos

que comp~em os fosfolipídeos presentes nas. membranas e nas estruturas subcelulares,

provocando alterações estruturais destas membranas (Mello-Filho et aI., 1983), levando

ao .seu rompimento. e causando a suoseqüente disfunção e morte celular (Hershko,

1989).

Muitos agentes presentes em sistemas biológicos podem atuar como

aceleradores das reações de peroxidação,. como os íons de metais de transição,

. componentes heme e radiações, formando radicais' livres. Estes catalisam reações que

'podem afetar todos os aspectos das funções das membranas e o metabolismo celular e

levar a significativa perda da qualidade dos alimen~os: A perda da integridade das

membranas celulares pode afetar, desta maneira, a habilidade das biomembranas de

átliarem como semipermeáveis, podendo contribuir para exsudação da carne. Isto
/

poderá provocar a perda de nutrientes e o comprometimento da qualidade funcional da

carne (Machlin e Bendich, 1987).

A segunda fase do processo é a oxidação durante a conversão do músculo em
. .

carne, que ocorre entre o pré abate e a instalação do ngor fTl;0rtis (Morrissey et aI.,

1998). As mudanças bioquímicas que acompanham a conversão do músculo em carne

geram condições favoráveis à oxidação lipídica e da mioglobina. Logo após a morte do

animal, devido à redução. da concentr~ção do oxigênio celular e à conseqüente falha' no

aporte do sistema antioxidanté natural, inicia-se o processo de peroxidação
. .

autocatalítica. O grau e a extensão desse processo são influenciados pelos eventos pré

abate, tais c~mo a alimentação e estresse, bem como por eventos pós abate, como a

redução do pHpost-mortem. Promovem a desnaturação de proteínas, comprometendo a

estrutura das fíbra~, liberação de umidade, palidez da carne e maior suscetibilidade à

rancificação (Kanner, 1994).

A terceira e mais significativa fase da oxidação lipídica ocorre durante o

processamento, o armazenamento e a exposição (Decker e Crum, 1993). O rompimento

da integridade das membranas musculares pela desossa mecânica, moagem,
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reestruturação ou cozimento, alteram os compartimentos celulares, com liberação do

ferro cataliticamente ativo da mioglobina e outras p~oteínas. A interação deste e de

outros agentes peroxidantes.com os ácidos graxos polinsaturados resulta na geração de

radicais livres e na propagação das reaçÕes oxidativas. A exposição das matérias primas .

ou produtos a temperaturas sem controle, presença de oxigênio e a incidência demasiada

de luz colaboram substancialmente para estas reações. Assim os' produtos reestruturados

e cozidos apresentam grande possibilidade oxidativa (Morrissey, et aI., 1998).

Silva et al., (1999) relataram que o desenvolvimento do ranço oxidativo com

.produção de compostos responsáveis por sabor e aroma indesejáveis, além da reversão e

da ocorrência de um elevado número de reações de polimerização e de cisão são

produtos de oxidação lipídica. Essas reações não s~ re<\uzem a vida de prateleira e o

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

fenômenos de oxidação dos lipídios dependem de mecanismos reacionais diversos e

extremamente complexos, os quais estão telacionados com o tipo de estrutura lipídic.a e

o meio onde se encontram. O número e a natureza das insaturações presentes, o tipo de

interface entre os lipídios e o oxigênio (fase lipídica contínua, dispersa ou em emulsão),
. ,

a exposição à luz e ao calor, a presença de pró-oxidantes (como os íons metálicos de

transição) ou de antioxidantes, são fatores determinantes para a estabilidade oxidati~a

dos lipídios (Figura 1).

As diversas conseqüêncIas nutricionais da oxidação lipídica· são muito

importantes. Em vista disso, sabe-se que ocorre: 1 - d~gradação parcial dos ácidos

graxos insaturados essenciais linoléico e I~olênicó~ 2 - degradação parcial de outros

lipídios insaturados, vitatnina A, carotenóides e tocoferóis; 3 - degradação parcial da

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

(malonaldeído) além de compostos· da reação de Maillard, capazes de reagir com.

biomoléculas (especialmente proteínas), dimin~indo a absorção destas; 5 - irritação da

mucosa intestinal por peróxidos, que provoca diarréia e reduz a capacidade de absorção

e 6 - formação de lipídios oxidados, que são antagonistas de diversos nutrientes, como a

tiamina, o pantotenato de cálcio, a riboflavina, o ácido ascórbico, a vitamina B12, os. ,

tocoferóis, a vitamina A, lisina e os aminoácidos sulfurados (Kirk, 1984; Ladikos e

Lougovois, 1990; Kanner, 1994).

. I
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1.4. Antioxidantes

, Uma substância antioxidante pode ser defíniaa como:·l) composto ou substância'

I quiínica que inibe a oxida~ão ou, 2) qualquer~ubstânciaque ~uando presente em bálxa

conéentração comparada à do substrato 'oxidável, reduz ou inibe significativamente a

oxidaç~ daquete substr~o. I?o pont~ de vista biológioo, podemos de~ir antioxidantes

'como compo!'tos que protegem sistemas biológicos contra os efeitos potencialmente
• • J ". •

danosos de processos ou reações que promovam a oxidação de 'macromoléculas ou,

, estruturas celulares (Abdalla, 1993).

Labuza et aI., (1971) apresentaram a' seguinte classificação para os

antioxidantes: '....

, '
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Tipo I - Substâncias capazes de interromper a cadeia de radicais livres, cedendo um

átomo de hidrogênio a um radical lipídico livre.

AR + ROO· ROOR+A·

AR+ R· RH+A·

AR + RO· ROR + A •

Onde: I,

AR - antioxidante

ROO ., R ., RO· - radicais livres

A • - radical estável

Os radicais A • formados são mais estáveis e não reagem corri moléculas lipídicas.

Tipo H - Agentes complexantes de metais corno o ácido ascórbico, o ácido cítrico e

> outras substâncias, agem impedindo ou diminuindo a ação dos metais sobre

as estruturas lipídicas.

Tipo IH - Pertenéem a este grupo, fatores ambientais como concentraçãode oxigênio,

temperatura e umidade que, quando controlados conferem proteção contra

oxidação.

Os antioxidantes podem ser divididos em duas classes: com atividade enzimática

e sem atividade enzimática. Na primeira, estão os compostos capazes de bloquear a

iniciação da oxidação, ou seja, as enzimas que removem as espécies reativas de

oxigênio. Na segunda classe,· estão moléculas que interagem, com as espécies

radicalares, sendo consumidas durante a reação. Neste. grupo, incluem-se os

antioxidantes naturais e sintéticos, corno os compostos fenólicos (Moreira e Mancini-

Filho, 2004).

.os compostos fenólicos, naturalmente presentes nos condimentos em geral,

sendo o principal mecanismo de ação a inativação de radicais livres de lipídios,

diminuindo a produção de espécies reativaS é conseqüentemente, interrompendo afase

de propagação da autoxidação lipídica (Gordon, 2004).

A. atividade antioxidante depende de vários fatores, tais como: 1 - tipo de

àntioxidante (estrutura química, potencial redox, polaridade, a solubilidade,
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concentração; 2 - tipo de alimento (distribuição em fase aquosa ou lipídica, presença de

pro-oxidantes, presença de outros antioxidantes e presença de substâncias sinergistas); 3

- condições de armazenamento e processamento (tempo e t~mperatura de

armazenamento, tempo e temperatura de aquecimento e acesso ao oxigênio) (Pokomy,

2007)..

Os antioxidantes sintéticos mais utilizados na indústria de alimentos são BHA

(butil hidroxianisol), BHT (butil hidroxitolu,eno), PG (propil gaiato) e TBHQ (terc-butil
. ,

hidroquinona) (Pinho, 2000). A estrutura fenólica destes compostos permite 5l doação de

um próton a um radical livre, regenerando, assim, a molécula do acilglicerol e

interrompendo o mecanismo de oxidação iniciado· por radicais livres. Assim, estes

radicais podem se estabilizar sem promover ou propagar reações de oxidação.

Entre os antioxidantes naturais mais utilizados podem ser citados tocoferóis,

ácidos fenólicos e extratos de plantas como alecrim, sálvia; coentro e orégano. Segundo

Madsen e Bertelsen (1995), as propriedades antioxidantes das especiarias e de outros

vegetais, devem-se principalmente a seus compostos fenólicos. O reino vegetal é rico

em compostos fenólicos, os quais são encontrados tanto nas especiarias como nas partes

de plantas tais como sementes, frutas, folhas e raízes (Economou, et aI., 1991).

Os compostos fenólicos são uma classe extensa de. antioxidantes, sendo

quimicamente caracterizados pela presença de pelo menos um anel aromático e de

grupos substituintes (como hidroxilas e carboxilas) presos a estrutura' do anel (Sroka e

Cisowki, 2003). A~eIP. como seqüestradores de radicais livres bloqueando as reações

em cadeia. Estão largamente distribuídos na natureza e são derivados de ácido benzóico

e cinâmico, bem como' de flav0D;óides (Shahidi et aI., 1992).' Os antioxi?antes naturais

possuem substratos específicos, e sua atividade antioxidante depende de muitos agentes, ..
presentes, tanto na preparação, como o tipo -de alimento que está sendo ,estabilizado

(Evans, 1997). •
Um antioxidante pode ser ativo sob condições particulares e menos sob

diferentes condições. Assim, não é possível afirmar quais tipos de antioxidantes são

mais ativos. Geralmente, os antioxidantes naturais são essencialmente menos ativos,

mas é aconse1p.ável determinar a real atividade antioxidante, em condições idênticas ou

muito próximas aos antioxidantes sintéticos (Pokomy, 2007).
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1.5. Especiarias

Segundo, a ANVISA (Brasil, 2005) o orégano (Origanum vulgare L.) e a sálvia

(Salvia officinalis L.) são considerados especiarias. São produtos constituídos de partes

(raízes, rizomas, bulbos, cascas, folhas, flores, frutos, sementes e talos) de uma ou mais

espécies vegetais, tradicionalmente utilizadas para agregar sabor ou aroma aos

alimentos e bebidas.

A capacidade antioxidante das' especiarias está relacionada aos seus compostos

fenólicos sendo, sua· ação semelhante a dos compostos sintéticos, interrompendo a

cadeia de radicais livres na etapa de iniciação do processo oxidativo (Lai et aI., 1991).

O efeito antioxidante das especiarias e ervas foi inicialmente evidenciadG, em 32

especiarias, das quais o alecrim e a sálvia foram consideradas as mais eficazes.

Posteriormente, esta ação foi evidenciada no orégano, tomilho, pimenta, mostarda,

canela, coentro, dentre outras (Chipault et al., 1952; Kikuzaki, et aI., 1993; Vekiari et

aI., 1993; Madsen e Bertelsen, 1995; Mancini-Filho et a!., 1998; Lu e Foo, 2000;

Matsingou, et ai.; 2003, Durling, et ai., 2007).

As propriedades antioxidantes dos membros da família Labiatae que

compreendem espécies de (alecrim, sálvia, orégano, tomilho, manjericão, manjerona,

tomilho, entre outras) são atribuídas principalmente aos compostos fenólicos (Evans,

1997; Shan et al, 2005) e, além disso, possuem propriedades antimicrobianas.

Especialmente, o orégano e seus diferentes extratos têm demonstrado

propriedades antioxidantes em diferentes modelos in vitro (Vekiari et al., 1983;

Nakatani e Y"ikuzaki, 1987; Cuvelier et aI., 1994; Pizzale et a!., 2002; Shan et a!." 2(05).

Esta propriedade é atribuída às diferentes variedades de compostos fenólícos, que são

encontrados nesta especiaria. Vários estudos demonstraram que a presença do ácido

rosmarínico, ácido caféico, carnosol, rosmanol, ácido carnósico, ácido 12

metiIcarnósioo, metilcarnosol, metilcamosato, epirosmanol, rosmadial, catequina

(Cuvelier et aI., 1994; Pizzale et al., 2002; Shan et aI., 2005).

Outros compostos, presentes no orégano como o ácido protocatecuico,

apigenina, 4-(3,4-dihidroxibenzoiloximetil) fenil-~-D-glucopiranosídeo,fenil glicosídio,

ácido 2-cafeiloxi-3-[2-(4-hidroxilbenzil)-4-5-dihidroxifeniIJ propiônico, diosmetina,

eriodictiol, dihidrocampferol, dihidroquercetina, timoquinona, benzilálcool, eugenol, 2

fenil-etanol, 3-hexen-l-01, 4'-O-~-D-glucopiranosil-3',4'-dihidroxibenzil

protocatecuato foram relatados nos estudos de (Nakatani e Kikuzaki, 1987; Vekiari et

,aI., 1993; Milos et al., 2000; Shan et aI., 2005; Suhaj, 2006).
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A sálvia também possui grande quantidade de compostos fenólicos (Lu e Foo,

2000) com atividade antioxidante como os ácidos carnósico, caféico, rosmarínico, além
. ,

de carnosol foram identificados na sálvia (Chang, et aI., 1977; Cuvelier, et al.,

1994; Areias et al., 2000; Matsingou, et aI., 2003, Durling, et al., 2007).

Os extratos de sálvia também possuem flavonóides, luteolina, aplgenma,

hispidulina e cirsimaritina que contribuem como antioxidantes naturais (Lu e Foo, 2000;

Areias, et aI., 2000; Durling et aI., 2007).

Tanto o orégano como a sálvia têm demonstrado um ótimo potencial

antioxidante em alguns em alimentos susceptíveis a oxidação tais como maIOnese,
,

salsichas, peru, hambúrgueres, frango e peixes (Botsoglou et al., 2002; Estévez e Cava,. . ,

2006; Fasseas et al" 2007).

1.6. Mel

O mel é um produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir do

néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de

excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que

as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias,

armazenam e deixam madurar nos favos da colméi.a (Brasil, 2000).

Os méis podem ser classificados em:. monofloral, constituído do néctar de uma

única espécie ou quando a maio~ pre.dominância for de uma única espécie ~oral; <;lu

polifloral, quando constituído do néctar de. uma espécie floral e extrafloral que não

provem do néctar, sendo produzido a partir de exsudato de. plantas ou restos de frutas

(Rossi et al., 1999).

, Na composição do mel são encontradas, no mínimo, 181 substâncias (Sato e

Miyata, 2000), entre as quais açúcares, com predominância de glucose e frutose, água,

uma mistura complexd de outros carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos .orgânicos,

minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen. Os carboidratos

representam a maior porção de ~atéria seca do mel, sendo responsável por suas

qualidades e propriedades físicas: viscosidade, propriedades térmicas, higroscópicas,

granulométricas, valor energético e a atividade antibacteriana (Crane, 1975).

Em geral todos os méis são ácidos e o pH é influenciado pela origem botânica,

como também'pela concentração de diferentes ácidos e minerais, tais como cálcio,

sódio, potássio, além de outros constituintes das cinzas (Frias e Hardisson, 1992)..
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Os antioxidantes presentes no mel incluem enzimas (catalase, glucose oxidase e
I

peroxidase) e substâncias não enzimátict\S (ácidos orgânicos, produtos da Reação' de-
, .

Maillard, aminoácidos] proteínas, flavonóides, ácidos' fenólicos ,(caféico, cumárico,
I .

ferrúlico, elágico e clorogênico), a-tocoferol, flavonóis, catequinas, ácido ascórbico e

carótenóides (Meda et aI.~ 2005; Bertoncelj et al., 2007).

. De acordo com Ferreres et" a!., (1994), Soler et aI., (1995) e Bertoncelj et a!.,

(2007) o,perfil de fenólicos de mel é composto pelos seguintes flavonóides: miric~tina,

hesperetina, quercetina, luteolina, 8-metoxicanferoI, . canferol, aplgenrna,

isorramnentina, pinocembrina, pinobanksina, crisina, galangina e tectocrisina.

Alguns estudos verificaram que o mel possui atividade antioxidante tanto no
,

controle de reações de oxidação lipídica em produtos cárneos e do escurecimento

enzimático de frutas e vegetais (Oszmianski e Lee, 1990; Antony et a!., 2000; Mckibben

e Engeseth, 2002) como no controle de processos oxidativos em sistemas biológicos,

avaliado por métodos in vivo e in vitro (Gheldolf e Engeseth, 2002; Ghelqolf et a!.,

2002; Gheldolf et aI., 2003; A,l-Mamary et a!., 2002; Schramm et aI., 2003).

Outros trabalhos demonstraram haver correlação positiva entre o teor de
\

fenólicos totais de mel e a sua a!ividade antjoxidante (Gheldolf e Engeseth, 2002; AI-

Mamary et aI., Q002).

Nagai et a!., (2006) que também utilizaram mel para avaliar a vida de prateleira
I .

de carnes, e os autores concluíram que o mel inibiu a oxidação, bem como o

crescimento bacteriano nas carnes.

"
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2. Objetivo geral

o objetivo geral deste estudo foi avaliar o efeito· protetor do mel e especiarias

(sálvia e orégano) sobre a oxidação lipídica em diferentes cortes de carne de frango

(peito e sobrecoxa)

2.1. Objetivos específicos

Avaliar a atividade antioxidante do mel e das especiarias como sálvia e orégano;

Verificar a eficácia 'dos antioxidantes naturais incorporados aos experimentos e

nos dois tipos de cortes avaliados;

Determinar o grau de ·oxidação dos sistemas microssomais e honíogenatos;
,

Avaliar a estabilidade lipídica dos produtos (crus e após a cocção e refrigeração);

Re,!lizar análise sensoriais dos produtos pós preparo e

Avaliar o perfil microbiológico das preparações de frango.

3. Experimentos,

Este estudo foi estruturado em quatro experimentos apresentados da seguinte

forma:

1 - Quantificação dos teores das substâncias antioxidantes do· mel, orégano e sálvia;

2 - Avaliação da capacidade antioxidante dos compostos nos extratos microssomais das

amostras;

3 - Avaliação da capacidade antioxidante no sistema modelo homogenato e

4 - Avaliar os efeitos das combinações de especiarias ·no mel na estabilidade oxidativa'

dos cortes de frangos assados e refrigerados.
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Capítulo 11 - Avaliação da atividade antioxidante in vitro do mel e das especiarias

orégano (Origanum vulgare L.) e sálvia (Salvia officinalis L.) no decorrer da vida

de prateleira.

1. Introdução

Os antioxidantes são capazes de inibir, a oxidação de diversos substratos, de

moléculas simples a polímeros e biossistemas complexos, por meio de dois,

mecanismos: ,o primeiro envolve a inibição da fomiação de radicais livres qúe

possibilitam a etapa de iniciação; o segundo abrange a eliminação de radicais já
"

formados na etapa de propagação, como alcoxila e peroxila, através da doação de

átomos de hidrogênio a estas espé<-:ies, interropendo a reação em cadeia da oxidação

(Namiki, 1990).

Os antioxidantes presentes em maIOr quantidade na dieta humana' são os

compostos fenólicos,. que podem ser quimicamente definidos como substâncias que

possuem um anel aromático com uma ou mais hidroxilas. Também podem apresentar

outros grupos substituintes em sua estrutura, como ésteres, metil ésteres, metil-esteres e

glic~sídeos (Han et aI., 2007). As propriedades antioxidantes dos compostos fenóli'cos

agem, principalmente, devido a seu potencial de oxi-redução que os permitem atuar

como agentes redutores, doando radical hidrogênio e neutralizando os radicais livres ,

(Rice-Evans et aI., 1997).

As especiarias e ervas têm sido usadas durante muitos séculos para melhorar as

características sensoriais e prorrogar a vida de prateleira dos alimentos (Shahidi et
•

aI., 1992)" sendo as plantas originárias da família botânica das Lamiaceae uma das mais

utilizadas. A família Lamiaceae (antiga Labiatae, Adanson - ou Labiadas) compreende

cerca de 7000 espécies, subdivididas em 7 subfamílias, Muitas espécies são

importantes para a extração de óleos essenciais (Mentha, Lavandula, Marrubium,

Nepeta, Ocimum, Origanum, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Thymus, etc.), para

utilização cosmética, condimentar, aromática e/ou medicinal.

As propriedades antioxidantes das especiarias pertencentes à família Lamiaceae,

como o orégano e sálvia estão particularmente relacionadas aOS compostos fenólicos '

(Pokomy, 1991; Schwarz e Temes, 1992; Pizzale, et aI., 2002; ~iliauskas et aI., 2004).

Os principais compostos fenólicos identificados nestas especiarias são:, ácido

, rosmarínico, ácido camósico, camosol, metiI camosato, rosmanol, epirorosmanoI e

rosmadial (Schwarz é Temes, 1992; Riccheimer et aI., 1996).
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Cinco compostos fenólicos distintos foram isolados em extratos metanólicos do

orégano, sendo que todos apresentaram atividade antioxidante. Sendo um deles o ácido

rosmarínico (Nakatani e Kikuzaki, 1987). De acordo com Vekiari et al., (1993) o extrato

etanólico do orégano apresentou alta atividade antioxidante, sendo os componentes

principais isolados da fração os flavonóides (Vekiari et al., 1993).

Cintra e Mancini-Filho (2001), avaliando o efeito antioxidante de especiarias,

constataram que extratos de orégano demonstraram alta efetividade in vivo. De acordo
,

com autores os compostos flavonóides de folhas de orégano foramser os principais

responsáveis pela atividade antioxidante.

A atividade antioxidante da sálvia inicialmente foi associada a fenólicos

diterpênicos (Zhang et al., 1994; Cuvelier et al., 1994). Wang et al., (1998 ,e 1999)

relataram que a sálvia possui dois fenólicos glicosíd1cos com moderada atividade

antioxidante. Lu e Foo (2001) encontraram flavonóides com atividade antioxidante

variável em extratos de sálvia.

O mel é um produto natural de abelhas obtido a partir do néctar das flores (mel

floral), de secreções de partes vivas das plantas ou d~ ,excreções de insetos sugadores de

partes vivas das plantas (mel de melato) (Barth, 1989). Pode ser classificado em
I

monofloral, constituído do néctar de uma única espécie oü com predominância de üma

única espécie :f;loral;polifloral quando constituído do néctar de várias espécies florais e

extrafloral quando não provém o néctar, sendo produzido a partir de exsudato de plantas

ou restos de frutas (Rossi et aI., 1999).

O mel é composto basicamente de carboidratos e considerado um alimento de

alto valor energético para o organismo humano. Basicamente, é uma mistura complexa

altamente concentrada de açúcares e sua composição química depende de diversos

fatores, dentre eles a espécie botânica, a natureza do solo, ~ raça de abelhas, o estado

fisiológico da colônia, O' estado de maturação do mel e as condições climáticas

(Campos,1987; Serrano et al., 1994).

Além dos açúcares em solução, o mel contém ácidos orgânicos, enZImas,

vitaminas~ acetilcolina, flavonóides, minerais e uma extensa variedade de compostos

orgânicos que contribuem para sua cor, odor e sabor (Crane, 1987).

De acordo com Bertoncelj (2007) .os compostos do mel responsáveis pela

atividade antioxidante são os flavonóides (crisina, pinocembrina, pinobanksina,

quercitina, kaempferol, luteolina, galangina, apigenina, hesperetina e mirecetina), ácidos
. I

fehólicos (caféico, ,cumárico, feTÚlico, elágico e clorogênico), ácido ascórbico, catalase,
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peroxidase, carotenóides e produtos da reação de Maillard. As concentraçõ~s destes

compostos variam de acordo com a flora, origem geográfica do mel, o processamento, a

manipulação e tempo de éstocagem (Gheldolf e Engeseth, 2002; Gheldolf et aI., 2003).

Estudos observaram que o mel possui atividade antioxidante tanto no controle de

reações de oxidação lipídica em produtos cárneos, como em relação ao escurecimento

enzimático de frutas e vegetais (Oszmianski e Lee,. 1-990; Antony et a!., 2000; Mckibben

e Engeseth, 2002). Também age no controie de processos oxidativós em sistemas

biológicos, sendo avaliado por métodos in vivo e in vitrq (Gheldolf e Engeseth, 2002;

Gheldolf et aI., 2002; Gheldolf et aI., 2003; AI-Mamary et aI., 2002; Schramm et aI.,

2003). '

2. Objetivo

O objetivo d~ste estudo foi avaliar a atividade antioxidante in vitro dos extratos
• >

orégano, sálvia e mel no decorrer da vida de prateleira

3. Materiais e Métodos

3.1. Materiais

3.1.1. Solventes e reagentes

Foram utilizados os seguintes solventes e reagentes grau analítico:

Álcool etílico P.A., álcool metílico P.A., clorofórmio P.A., Tween 40, ácido

gálico, ácido linoléico, p-caroteno, DPPH (l,l-difenil-2-picrilhidrazil), AAPH (2,2'

azobis(2-arnidinopropano) fluoresceína (3',6'-dihidroxi-espiro[isobenzofurano

1[3H],9:'[9H]-xanten-3-ona), e Trolo~ (ácido 6~hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2

carboxílico) da Sigma-Aldrich Co. - USA, K2HP04 e NaH2P04 da Merck KGaA 

Germany, Folin-Ciocalteu e carbonato de sódio utilizados neste trabalho tiveram as

seguintes procedências: CAAL Produtos Químicos Ltda, Sigma Aldrich Brasil Ltda,

-Merck S.A e Synth- Labsynth produtos para laboratórios Ltda.
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3.1.2. Amostras

As especiarias desidratadas (orégano e sálvia) foram doadas pela empresa Fuchs

. do Brasil Ltda.

As amostras de mel (florada predominante laranjeira) foram obtidas'diretamente

da Associação Paulista de Apicultores (APACAME) - SP.

Para o estudo da variação da capacidade antioxidante dos produtos avaliados em

relação à sua fabricação, Foram adquiridas várias unidades de cada produto, todas

produzidas e adquiridas em' fevereiro de 2007. As embalagens foram separadas pelo

método da amostragem casual sistemática (Berquó et aI.; 2005) sendo analisadas nos
i ' •

tempos O (imediatamente após a aquisição), 6 e 12 meses, todas dentro do prazo de
I

validade dos produtos.

Todas as amostras foram armazenadas em temperatura ambiente (24°C)

conforme indicação dos fabricantes.
/

3.1.3. Preparo dos extratos

Solução aquosa do mel - A solução aquosa do mel foi preparada no momento do uso

na proporção de 1:1 (v/v) com água deionizada.

Extrato etanólico do orégano e sálvia (Figura 1) - A obtenção dos extratos etanólicos

dos produtos foi realizada de acordo com Nuutila et aI., (2003). Foram pesados 3,0 g de

amostra e adicionados 20 rnL de etanoI. Em seguida, as amostras foram mantidas por

uma hora em agitador magnético e ultrassonificada durante 20 minutos, sendo em

seguida filtrada, utilizando-se papel de filtro com porosidade 3 micra. O resíduo retido

no filtro foi novamente extraído com 20 rnL de etanol P.A., filtrado e lavado com 10

rnL. de etanoI. Todos os extratos alcoólicos foram combinados e transferidos para um

balão volumétrico de 50 rnL, sendo o volume completado com etanoI. Os extratos foram

colocados em frascos âmbar, sob atmosfera de nitrogênio e armazenados em freezer à 

18°C até o momento das análises.
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3,0 ~ \
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,20 mL de etanol
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./

Figura 1 - Esquema da extração dos compostos das espeCIanas orégano e sálvia,

adaptado de Nuutila et aI., (2003).
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3.2. Métodos

3.2.1. Determinação do t~or de sólidos totais dos extratos - O teor de sólidos totais

foi obtido pelo método gravimétríco (AOAC, 1995), com a finalidade de determinar o
. ,

rendimento dos extratos para padronização das concentrações das amostras para

avaliação da atividade antioxidante. Os seguintes procedimentos, foram adotados:

- 1 roL do extrato foi transferido para um vidro de relógio, previamente tarado, e este foi

colocado ,·em estufa a 1,05 °C, por 16 horas, .seguido de resfriamento em dessecador e

pesagem. A operação foi repetida até peso constante. O teor de sólidos totais' foi, obtido

em mg/rnL de extrato.

3.2.2. Quantificação de fenólicos totais - Os çompostos fenólicos totais da amostra

foram determinados de 'acordo com Sw~in e Hillis .(1959), com reagente Folin

Ciocalteu. Este método baseia-se na redução dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotÚllgstico

em solução alca:Ima. Foram adicionados a cada tubo de ensaio 0,25 rnL do extrato, 2 rnL

de água destilada, 0,25 roL de solução de Folin-Ciocalteau 1:1Q (v/v). Os tubos foram
• ' .... I, •.

agitados e deixados em repouso por 3 minutos. Posteriormente, adicionou-se 0,25 mL
I .

de solução saturada de carbonato de sódio e, após agitação, deixados em repouso à 37"C

durante 30 min para <> desenvolvimento da cor. A cor azul é produzida devido à redução

do reagente pelos compostos fenólico's e medida em espectrofotômetro a 750 nm. O teor
. .

dos compostos fenólicos totais foi calculado pela equação da curva de calibração,

utilizando ácido gálico como padrão.

3.2.3. Sistema J3-caroteno/ácido linoléico - A determinação da atividade antioxidante

foi realizado pelo sistema J3-caroteno/ácido linoléico de acordo com a metodologia

descrita Miller (1971). Em 28 JiL da solução de f3-caroteno (preparada na proporção de

20 mg de J3-caroteno/rnL de clororormio) foram adicionados 28 ,.u., de ácido linoléico e

'200 mg de Tween 40 (emulsificante). Em seguida, o clorofórmio foi evaporado sob

atmosfera de nitrogênio e 'acrescentado de 140 mL de água aerada (água destilada

aerada com oxigênio por 30 minutos). Em tubos. de ensaio, 5 rnL desta solução foram

adicionados, a 1 rnL dos extratos 'das especiarias diluídos (lmglrnL). Após

homogeneização foi feita a leitura em espectrofotômetro à 470 nm, sendo esta a leitura

do tempo zero (tempo inicial). Os tubos foram então colocados em banho-maria (50°C)
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com leituras realizadas a cada 15 minutos, até atingir 2 horas. b padrão (BHT) foi

preparado da mesma forma que as amostras, assim como o controle, utilizando 1 mL de

metanol substituindo os extratos das especiarias. A oxidação do ~-caroteno indica a

velocidade de transformação deste composto sob condições oxidantes (oxigênio e

temperatura). Para o cálculo da porcentagem da inibição da oxidação lipídica (IOL),

foram utilizadas as seguintes fórmulas:

100% da oxidação = absorbância inicial do controle - absorbância fInal do controle. ,

% IOL = 100 - (absorbância inicial da amostra - absorbância [mal da amostra) x 100

absorbância inicial do controle - absorbância fInal do controle

3.2.4. Ensaio em meio lipídico (Rancimat®) - O aparelho Rancimat® tem sido

apresentado como um método para determinar a resistência de um óleo à oxidação, e

pode ser usado como um método para determinar a atividade antioxidante de alimentos.

As vantagens da técnica utilizando o Rancimat®: consistem no fato de se basear em

medidas contínuas, ou seja, não requer determinações períodicas; além disso, o aparelho

não requer supervisão no decorrer do experimento (Hasenhutti e Wan 1992).

Para avaliar a capacidade protetora dos, extratos em relação a oxidação lipídica,

utilizou-se o aparelho Rancimat® 743 da Metrohm. A banha suína foi utilizada como

súbstrato par mensurar a oxidação (Queiroz et aI., 2006).

Os volumes dos extratos foram previamente calculado com base no resíduo seco

dos mesmos para que suas concentrações finais fossem de 1 mg/rnL. Os extratos foram

adicionados nos tubos do Rancimat e evaporados sob atmosfera de nitrogênio.

Em seguida, adicionou-se ±3,00 g de banha de foram adicionados em cada tubo,

sendo as misturas homogeneizadas por 15 minutos em ultrasonificador.

Após esta estapa o aparelho foi programado nas seguintes condições:

temperatura de 11 ooe, /'i.T = 1,5°e, fluxo de ar de 20 LIh.



37

Os tubos foram acoplados ao Rancimat, até que a curva de condutividade em

relação ao tempo de indúção (tI) fosse finalizada para se calcular o Índice de Atividade

Antioxidante (IAA).

Um controle foi também preparado com a banha de suíno nas condições e o

antioxidante sintéticoBHT'(I,O mglm1..) foi utilizado como padrão de referência.

Os resultados foram expre~sos como Índice de Atividade Antioxidante (IAA),

calculados pela fórmula:

IAA= TI amostia

',TI'controle

Onde: TI amostra = tempo de indução (h) da banha de suíno + extrato contendo a,amostra.

TI controle = tempo de indução (h) da banha de suíno sem o extrato.

3.2.5. Atividade antioxidante por ORAC - O ensaio da capacidade de absorbância do

radical oxigênio (ORAC) avalia o efeito protetor da amostra em relação ao padrão

TROLOX. Este método baseia-se no ataque de radicais livres, gerados pelo AAPH"que

vão degradar a estrutura química da fluoresceína, levando à perda de sua conformação

inicial com o consequente decréscimo da emissão de fluorescência (Cao, et. aI 1993;

Ou et aI., 2001).

Para a realização do ensaio, foi preparada uma solUção com 2700 IlL de tampão

fosfato, 300 IlL de amostra convenientemente diluída, 15 !!L de FL (2,94 mg/L) e 300,

IlL de AAPH (60 glL), repetindo-se a medição feita para o branco. A temperatura do

ensaio 'foi monitorada a 37°C. O branco foi preparado com todos reagentes menos a,

amostra.

A medida da fluorescência (excitação 494 nm, emissão = 515 nm) foi calculada

a área sob a curva de absorbância versus o tempo.

O resultado foi expresso comparando:-se os resultados com o padrão Trolox.
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3.2.6. Análise Estatística - Os resultados das diferentes análises foram apresentados

como média e desvio padrão. Para comparar as médias dos resultados das especiarias e

do mel foi realizado o teste de Tukey. Todas'as análises foram realizadas em triplicata,

com exceção do método utilizando o aparelho Rancimat, o qual utilizou-se amostras em

duplicata. O nível de significância estabelecido para todos os testes estatísticos

aplicados foi de 5%, sendo utilizado o "software" Statistical Package for the Social

Sciénces (SPSS), versão 14.0' for Windows.

4..Resultados e Di~cussão

4.1. Teor de (enólicos totais

Na Tabela 1 são apresentados os teores médios dos fenólicos totais das amostras.

Os resultados indicaram que o orégano,' a sálvia e o mel contêm compostos

fenólicos, o que representa um importante fator na atividade antioxidante destas

amostras.

Tabela 1'- Teores médios e desvio padrão (dp) de sólidos totais e de compostos
fenólicos totais do orégano, sálvia e mel nos tempos 0,6 e 12 meses (n=9).

Amostras Sólidos Totais (mglmL) Fenólicos totais (mg EAG/mL*)

Meses

O 6 12 O 6 12

1556,48 ± 220,676 1611,28 ± 25,676Orégano 2,83 3,70 3,40 1154,09 ± 234,73a

Sá1via 3,37 "4,70 4,60 1309,85 ± 105,19a 2032,42 ± 276,35b 1608,40 ± 20,23 c

Mel 485,05 515,00 603,00 1007,07 ± 116,45" 1830,36 ± 239,74b 2129,86 ± 129,29c

* EAG = equivalentes de ácido gálico em relação ao teor de sólidos totais do extrato
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significante (p < 0,05).

Nota-se que ,variações no conteúdo de compostos fenólicos totais' ao longo da

vida de prateleira (Tabela 1) elevou-se pára todas as amostras. Os r~sultados de'
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4.2. Sistema f3-caroteno/ácidolinoléico

Os resultados obtidos para ~s extratos estão apresentados nas Figuras 2 e 3.
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A curva cinética que possibilita verificar o comportamento dos extratos de,

orégano e sálvia durante 120 minutos do teste está representada na Figura 2. Os

resultadas foram comparados ao controle e ao BIn', sendo que este obteve a

porcentagem de inibição da oxidação ,lipídica de 97,5 %. Todos os extratos
-

apresentaram valores inferiores ao padrão BIn' em ambas as concenttações.

. ,Pôde-se verificar que os resultados da inibição da oxidação lipídica da sálvia

entre os tempos foram 74,6, 81,3 e 81,3% e não diferiram estatisticamente. Em relação

ao orégano foi observada diferença estatística no tempo 6 meses (43,2, 63,3 e 50,T'1Ó,

respeCtivamente).

Tepe et ai., (2006) determinaram a atividade antioxidante pelo sistema ~

caroteno/ácido linoléico do extrato metanólico em várias espécies de sálvia e os

resultados indicaram uma inibição média de 56,5 %. Kulisic et alo (2004) avaliaram a

atividade antioxidante do óleo deorégailo, pelo sistema~-caroteno/ácido linoléico foi

menor quando comparado ao BHT e ao a-tocoferoI.

Neste ensaio do sistema p-caroteno/ácido 'linoléico não foi possível avaliar a

inibição da oxidação lipídica nos extratos de mel, pois no final da reação o ensaio ficava.

turvo e os resultados foram inconc1usivos.

4.3. Avaliação da capacidade protetra da oxidação lipídica utilizando o aparelho
,

Rancimat®.

,As especiarias e <> mel foram testados no aparelho Rancimat®, sendo que o

índice de'atividade antioxidante (lAA) dos extratos e estão apresentados na Figura 4.
.. ' .

Quanto maior o valor do IAA, melhor a proteção oxidativa,.e consequentemente;melhor

a atividade antioxidante.
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Figura 4 - Índice de atividade antioxidante (IAA), utilizando o aparelho

Rancimat, do extrato etanólico do orégano; sálvia e mel.

o IAA foi calculado considerando-se o tempo de indução da amostra dividido

pelo tempo de indução do controle. Ou seJà, valores de IAA acima de 1,0 indicam que a
. ' .

amostra apresentou atividade antioxidante. Entre os extratos analisados, a sálvia se

destacou por apresentar um índice de atividade antioxidante (3,35) superior ao,s demai~,

que foram: 1,69, 1,25 e 1,08, para o BHT, or~gano e mel, respectivamente.

Avaliando diferentes tipos de extratos de oréganos (éter de petróleo, éter etílico,
.' ,

acetato de etila e butanol), Vekiari et aI (1993) concluíram que a fração solúvel em éter

etílico foi mais efetiva na proteção contra a oxidação e sua atividade foi equivalente ao

BHT.

_As especIanas e o mel foram submetidos ao ensaIO da capacidade de

absorbância do radical oxigênio (ORAC) e os resultados estão expressos na Figura 5 e

Tabela 2:
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Figura 5 - Curvas de declínio da fluoresceína no método de ORAC na presença

de extratos de orégano, sálvia, mel e padrão trolox (20 11M).

Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão (dp) do método
ORAC no orégano, sálvia e mel nos tempos O, 6 e 12 meses
(n=9).
Amostras. ORAC (ET f.lmolJg)*

Meses

O 6 12

1019,61 ±67;386Orégano 544,57 ±20,4r 430,70 ±61,17a

Sálvia 610,45 ± 38,02a.b 467,44 ± 119,20a '822,21 + 89,25b

Mel 47,28 ±1,47b 22,40 ±7,01 8 '26,08 ± 1,678

*Equivalente de trolox; Letms diferentes na mesma linha indicam
diferença estatisticamente significante (p < 0,05)

Conforme se observa na Tabela 2, o orégano apresentou valores de 544,6, 430,7

e 1019,6 ET Ilmollg, nos meses O, 6 e 12, respectivamente. E os extratos de sálvia

apresentaram valores de ORAC de: 610.,45 (O meses), 467,44 (6 meses) e 822,21 (12

meses).
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As amostras de orégano e sálvia tiveram _um comportamento semelhante ao

TROLOX na proteção das curv~ de declínio da fluoresceína (Figura 5).

Wu et al. (2004) avaliaram a atividade antioxidante pelo ensaio do ORAC em

diferentes alimentos de origem vegetal e <> valor para algumas especiarias: orégano

(2640 ET Ilmollg), cravo (1533 ET Ilmollg) e salsa (740,8 ET Ilmollg).

Su et aI., (2007) também avaliaram algumas especiarias, que apresentaram os

seguintes valores ORAC: orégano (1233 ET Ilmollg de especiaria), pimenta (395ET

Ilmollg de especiaria), pimenta preta (363 ET Ilmollg de especiaria), noz moscada (398

ET Ilmollg de especiaria), noz moscada (1187 ET Ilmollg de especiaria) e canela 

(1256 ET Ilmollg de especiaria), canela (1069 ET Ilmollg de especiaria).

Comparando os resultados apresentados nos trabalhos acima com os resultados

deste trabalho para o orégano e sálvia, os valores ORAC foram superiores quando

comparados a outras especiarias, sugerindo que tanto o orégano e a sálvia possuem alto

, potencial antioxidante.
,

Os resultados deste estudo para a amostra de mel foram de: 47,3; 22,4 e Z6,1 ET

Ilmol/g, nos tempos 0,6 e 12 meses, respectivamente. As amostras de mel apresentaram

valores intermediários na curva de declínio da fluoresceína, ou seja, entre o branco e o

padrão TROLOX.

Beretta et aI-(Z005} analisaram a atividade antioxidante de vários tipos de mel e

deternÍinaram que os valores de ORAC variaram de 1,40 a 21,7 ET IlmoVg, ou seja,

totalmente distintos entre os diversos tipos de mel analisados. Gheldof e Engeseth

(200Z) também estudaram os valores de üRAC para diferentes tipos de mel e distintas

floradas e a variação foi de 1 a 16,95 ET Ilmol/g.

Comparando-se os resultados deste trabalhos com os obtidos por Beretta et aI

(Z005) e Glieldolf e Engeseth (200Z) pode-se considerar que o mel de laranjeira

avaliado possui expressiva atividade antioxidante.,

Não foram encontrados dados na literatura para, este teste onde outros autores

discutissem ou reportassem sobre a vida de prateleira de quaisquer tipo de amostra.
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5. Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo reafinÍlam a hipótese de que os compostos

antioxidantes das espeoiarias poderiam substituir (parcial ou integralmente) os

antioxidantes sintéticos, uma vez que foi demonstrada a sua capacidade de inibir .a

oxidaçã~ lipídica.

Sugere-se que novos estudos sejam realizados para acompanhamento da

atividade antioxidante no' decorrer da vida de prateleira de produtos de origem vegétal.

/
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Capítulo lU - Influência 'dos compostos bioativos da sálvia (Salvia officina/is) 'e de

orégano (Origanum vulgare LJ na proteção da oxidação lipídica em substratd

microssomal de carne de frango.

1. Introdução

As reações oxidativas causam alterações em lipídios e proteínas, influenciando na

qualidade dos alimentos. Os tecidos 'biológicos são continuamente. sujeitos ao estresse

oxidativo por meio da ação das espécies reativas de o)(igênio e radicais livres, produzidos

por inúmeras vias bioquímicas (Decker. 1998).

Os lipídios presentes nos sistemas biológicos e alimentares são constituídos por uma

inisturade tri-, di- e monoglicerídeos, 'ácidos graxos livres, glicolipídios, fosfolipídios;

estefÓis, ~tc. A maior parte destes constituintes é oxidável em diferentes graus (Hamilton,

1983). Uma das maiores dificuldades para avaliar o grau de oxidação reside-na escolha do

momento mais adequado para efetuar essa determinação. De um modo geral, procura-se

avaliar, em condições padronizadas e selecionando um determinado parâmetro indicador, o

"período de indução" da reação, ou seja~ o tempo necessário para se atingir um ponto crítico

de oxidação (Silva, 1999).

Os fenômenos de oxidação dos lipídios dependem de mecanIsmos reaclOnaIS

diversos e extrem~ente complexos, os quais estão relacionados com o tipo de estrutura

lipídica e o meio onde esta se encontra. O número e a natureza das insaturações presentes, o

tipo de interfuc'e' entre _os .lipídios e o oxigênio (fase lipídica contínua, dispersa ou em

emulsão), a exposição à luz e ao calor, a' presença de pró-oxidantes (íons metálicos de

transição) ou de antioxidantes, são fatores determinantes para a estabilidade oxidativa dos

lipídios (Frankel, 1993).

Devido ao constante nsco de oxidaçãÔ, os tecidos biológicos contêm distintos

.mecanismos para o controle das alterações oxidativas, das espécies reativas de oxigênio,

dos radic,!is livres além dos produtos de oxidação lipídica. Tallto os compostos pró

oxidantes quanto os produtos de oxidação lipídica são solúveis em água e lipídios, por isso

os sistema$ endógenos são bifásicos. A identificação e .caracterização dos sistemas
f .
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biológicos que controlam a oxidação são importantes no desenvolvimento de ~istemas
, ,

antioxirlantes, visando aumentar a'estabilidade oxidativa dos alimentos. Para o sucesso no

desenvolvimento de sistemas antioxidantes é imprescindível entender os fatores químicos e

fisicos que influenciam as iIÍ~rações entre lipídios, pro-oxidantes e antioxidantes (Decker,

'1998).'

Para a avaliação da atividade antioxidante in vitro de alimentos e de compostos

fenólicos, outros substratos contendo lipídios como as hemácias (Tedesco, et aI., 2(01),

hepatócitos primários (MoreI, et al., 1998), membranas microssomais (De Beer et aI, 2005;

Daglia, et aI, 2000; Mora, et al., 1990;Plumb, et al., 1991; vanAcker et aI., 1996) e micelas

(Roginskye Barsukova, 2001; Shi et AL., 1999) podem ser empregados.

Os microssomos são pequenas e heterôgeneas membranas vesiculares constituintes

das membranas dos retÍéulos endopJasmáticos e' citoplasmáticos, que contêm altas

concentrações de ácidos graxos poiiinsaturados e proteíri.as (Chan et al., 1991).

Em sistemas biológicos, os ácidos graxos po1iinsaturados são propensos à oxidação,

resultando na formação ,de produtos como alcanos, aldeídos, álcoois e hidroperóxidos, além

de epóJO.dos, cetonas e ácidos. Esta propensão surge do rnto de que os átomos de hidrogênio

bis-alílicos do grupo metileno são máis suscetíveis ~ abstração. pélos radicais oxidáveis que

os hidrogênios' met:jlênicos dos lipídios totalmente saturados (Dormandy, 1994). O

malonaldeído é um dos principais produtos da peroxidação lipídica e tem sido amplamente

utilizado como marcador de estresse oxidativo.,

Os antioxidantes sintéticos mais utilizados na indústria de alimentos são BHA (butiI

hidroxianisol), BHT (butil hidroxitolueno), PG (propU galato) e TBHQ (terc-butil

hidroquinona) (Wanasundara e' Shahidi, 1998) e' a estrutura fenólica destes compostos
\

permite a doação de um próton a um radical livre, regenerando, assim, a molécula do

acilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxidação por radicais livres. Dessa maneira,
,

os derivados fenólicos transformam-se em radicais livres. Entretanto, estes radicais podem

se estabilizar sem promover ou propagar reações de oxidação (Namiki, 1990).

As especiarias e ervas têm sido usadas durante muitos séculos para melhorar as

características sensoriais e prorrogar a vida de prateleira .dos alimentos (Shahidi et

aI., 1992). Os compostos fenólicos presentes nas especiarias podem inibir os processos da

oxidação em certos sistemas, devido a seu potencial de oxi-redução que os permite atuar-
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como agentes redutores, doando radical hidrogênio e neutralizando os radicais livres (Rice

Evans et al., 1997).

Atualmente, não existem informações disponíveis sobre a capaCidade do orégano e

sálvia na' inibição oxidação lipídica em carne de frango quando utilizados em sistem~ de

membranas microssomais in vitro,justificando assim o objetivo do presente estudo.

·2. Objetivo

O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade antioxidante da sálvia (Salvia

o./ficinalis) e do orégano (Origanum vulgare L.) em inibir a pero::cidação lipídica in vitro .

quando se utilizam sistemas de membranas microssomais de carne de frango.

3. Materiais e métodos

3.1. Materiais

3.1.1. Solventes ~ reagentes

Solventes e reagentes de grau analítico como: álcool etílico P.A., álcool metílico

P.A., clorofórmio P.A., cloreto de potássio, BHT, FeS04, sulfato de cobre pentahidratado,

albumina· de soro bovino, ácido tricloroacético, 1,1,3,3 tetraetoxipropano, ácido 2

tiobarbitúrico, EDTA, Tween 40, ácido gálico, ácido linoléico, f3-caroteno, DPPH (1,1

difenil-2-picrilhidrazil), t1uoresceína (3',6'-dihidroxi-espiro[isobenzofiirano-l [3H],9'[9H]

xanten-3-ona), AAPH (2,2'-azobis(2-amidinopropano) e Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

. tetrametilcroman-2-carboxílico) da Sigma-Aldrich Co. - USA, K2HP04 e NaH2P04 da

Merck KGaA - Germany, Folin- Ciocalteu e carbonato de sódio utilizados neste trabalho

tiveram as seguintes procedências: CAAL Produtos Químicos Ltda, Sigma Aldrich Brasil

Ltda, Merck S.A. produtos para laboratório Ltda, Synth- Labsynth produtos para

laboratórios Ltda.
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3.1.2. Amostras

Os cortes de· frangos (sobrecoxa e peito) foram obtidos de uma avícola de pequeno
- -

porte da cidade de Carapicuiba - SP. Após o abate, os 'cortes foram imediatamente

acóndicionados em recipiente ténnico contendo gelo e transportados sob refrigeração.

As especiarias orégano (Origanum vulgare L.) e sálvia (Salvia officinal~s)

desidratadas foram doadas pela Empresa Fuchs do Brasil. Todas as amostras foram '

annazenadas em temperatura ambiente (24 °C)'confonne indicação dos fabricantes.

Para o estudo --da variação da capacidade antioxidante dos produtos avaliados em

relação à sua data de f,àbricação, fo~ adquiridas várias unidades <le cada produto, 'todas

produzidas e adquiridas· em fevereiro de 2007_ As embalagens foram separadas. pelo
, .'

método da amostragem casual sistemática (Berquó et aI., 2005) .

3.1.3. Extratos

A obtenção dos extratos etanólicos de oregânoe sálvia foram realizadas de acordo

com Nuutila et aI., (2003), confonne descrito n~ Capítulo n (item 3.13.).

3.2. Métodos

\

3.2.1. Determinação do teor de sólidos totais dos extratos - O teor de sólidos totais foi

dete~inado através do método gravimétrico (AOAC, 1995), detalhado no CapítUlo 11 (item

3.2.1.):

3.2.2. Quantificação de fenólicos totais - Os compostos fenólicos totais da amostra furam

detenninados de acordo.com Swain e Hillis (1959), confunne Capítulo TI (item 3~2.2.).

3.2.3. Sistema (3-caroteno/ácido linoléico - A detenninação da atividade antioxidante pelo

sistema J3-earoteno/ácido linoléico fui realizada de acordo com a metodologia descrita por

Miller(1971), conforme Capítulo 11 (item 3.2.3.).
I

/ '
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3.2.4. Ensaio em meio lipídico (Rancimat@) - Para avaliar a capacidade protetora utilizou

se o aparelho Rancimat@ 743, marca Metrohm, conectado ao programa PC: 743 Rancimat

1.0, onde foi medido o período de indução (Queiroz,2006), descrito no Capítulo n (item

3.2.4).

3.2.5. Atividade antioxidante por ORAC - Para avaliar a capacidade antioxidante dá

amostra; medindo sua capacidade de proteger a fluoresceína (FL) da oxidação pelo AAPH

no meio reacional foi utilizado o método de ORAC descrito por Ou et aI., (2001), descrito

no Capítulo 11 (item 3.2.5.).

Tabela 1 - Quantidade dos ingredientes adicionados ao substrato

microssomal do peito e da sobrecoxa.

Substrato Ingredientes

Microssomal BHT(ppm) Orégano (%) Sálvia (%)

Peito

Controle I 2 I
BHT I 100 2

IOrégano+Sálvia 2 0,2 ·0,2

Sobrecoxa

Controle 2

BHT 100 2

Orégano+Sálvia - 2 0,2 0,2
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3.2~6.0btenção do Substrato Microssomal

Para a obtenção do substrato microssomal, pesou-se 5g de carne de frango (peito ou

sobrecoxa), previamente triturada em multiprocessadoT. Adicionou-se 50 mL de uma. . .
solução contendo '25% de cloreto de potássio 0,15 M e 75 % de tampão fosfàto de sódio

. I "

O,IM pH 7,4. O concentrado foi homogeneizado em baixa velocidade, por dois minutos, no

equipamento Ultraturrax IKA-TI8 Basic. Em seguida, o concentrado foi centrifugado a

1.000 x g por 15 minutos a 4°C para que as células intactas e os núcleos densos

sedimentassem no fundo do tubo. O sobrenadante foi centrifugado novamente a 10.000 x g

por 20 minutos a 4°C para que as organelas subcelulares de densidade intermediária como

mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos e peroxissomos fossem precipitados.

O precipitado foi então descartado e o sobrenadante utilizado para obtenção da

fração microssomal sendo u1tracentrifugado a 105.000 x g por 1 h a 4 ° C visando o

'isolamento das frações microssomais de àCordo com Fraga et al., (1988).

Por fim, <;> precipitado foi ressuspendi~o em 1 mL de tampão fosfato (0,1 M pH 7,4)

.transferido para microtubos e mantido a -70°C até o momento das análises (Fraga et aI.,

1988).

3.2.7. Quantificação de proteínas totais

A concentração de proteínas no substrato microssomal foi detenninada'de acordo

com ~ método de Lowry (1951), no qual se utilizou albumina bovina sérica como padrão.

3.2.8. Indução da oxidação lipídica no substrato microssomal

A indução da oxidação no sistema microssomal foi realizada de acordo com Fraga

et al., 1988. O sistema foi preparado para conter 0,5 mg de proteína/mL. As análises foram

realizadas' em triplicatas e os extratos das especiarias e o sal' (solução 'salina) fota.n:l

preparados confonne os rratam"entos descritasna Tabela I,
,

Primeiramente, foram pipetadas, em tubos de ensaio, as soluções etanólicas de

orégano, sálvia e/ouBHT e a seguir evaporadas sOb nitrogênio. Adicionou-se ao sistema

microssomal a solução salina e, em seguida, o tampão fosfato (O,IM e pH 7,4) a fim de

completar 1 mL de volume final.
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Na seqüência, adicionou-se 250 f.LM de sulfato ferroso, seguidos de agitaçãO .e

incubação dos tubos em banho-maria a 37°C, durante os tempos 1, 2, 3 e 4 horas.

Após os tempos de indução foram adicionados aos tubos 1 t;nL da solução "stopper"

composta de: (lO g de TCA (Ácido Tricloroacético) + 0,0060 g de BHT (100ppm) e +

0,0056 g em 100 mL de água destilada gelada) a :fim de interromper a reação de oxidação ..

Na sequência foi realizada centrifugação por 25 minutos a 4.200 g (de BEER et. al., 2005).

Posteriormente, tomou-se 1 mL do sobrenadante e adicionou-se 1 mL da solução de

TBA (0,67%). Os tubos foram vedados e aquecidos em banho-maria a 95°C durante 15

minutos. Após a reação os tubos foram resfriados em banho de gelo.

As leituras das absorbâncias foram realizadas em um comprimento de onda de 532

nm emespectrofotômetro Shimadzu modelo UV - 1650 PV. O padrão utilizado foi o

1,1,3,3 tetraetoxi propano (TEP).

3.2.9. Análise Estatística

Os resultados das análises foram apresentados como média e desvio padrão. Para as

comparações entre as médias foi realizado o teste de Tukey.

Todas as análises foram realizadas em triplicata e o nível de significância

estabelecido para todos os testes estatísticos aplicados foi de 5%, sendo utilizado o

"software" Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)~ versão 14.0 for Windows.
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4.' Resultados e discussão

Os resultados médios de compostos fenólicos totais, a porcentagem de' inibição da

oxidação lipídica pelo sistema f3-earoteno/ácido linoléico, o índice de atividade antioxidante pelo

método do Rancimat@ e o ensaio da capacidade de absorbância do radiccil oxigênio das

especiariais estão descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores médios e desvio pad.fão (dp) de compostos fenólicos totais, % IOL,IAA
e ORAe do orégano e sálvia (n=3).

- EAG - eqUIvalentes de aCld9 gáhco em relaçao ao teor de solidqs totaIs do extrato, Vo IOL Vo lll1blçaO
, I

da oxidação lipídica;) - IAA= Índice da atividade antioxidante; 4 - Equivalentes de Trolox

Métodos Orégano Sálv~a

Fenólicos Totais 1159,09 ±234,73 1309,85 ± 105',19
(mgEAG/rnLi
f3-caroteno/ácido Iinoléico 43,17 ± 3,03 74,65 ±5,22
(%IOLi
Rancimat® 1,48 ±0,01 3,12 ±0,14
(IAA)3

OMe 544,57 ± 20,47 610,45 ± 38,02
(ET Ilmollg)4 .
I - . . . - - .. . ..:.- o - o .......

Os resultados' obtidos indicaram que o orégano e a sálvia contêm compostos

fenólicos entre seus constituintes, um futOT importante na avaliação da atividade

antioxidante (Tabela 2).

A sálvia foi a especiaria ql,le promoveu a maior porcentagem de inibição da
,

oxidação lipídica (% IOL), e consequentemenfe melhor atividade-antioxidante em relação

ao orégano (Tabela 2).

V.alores de IAA acuna de 1,0 indicam que a amostra apresentou atividade

antioxidante. Nos extratos analisados, a sálvia se destacou por apresentar um índice de

atividade antioxidante (3,12) 'superior ao orégano (l,48).

Em- relação ao ensaio ORAe observou.-se que a sálvia foi superior no resultado de

equivalentes de Trolox com 610;45 e o o,regano apresentou um valor de 544,56 ET.
. .

Os resultados obtidos com a padronização da· determinação de TBARS para

avaliação da influêncIa de especiarias na proteção da oxidação lipídica em substrato

microssomal de carne ,de frango, encontram-se na Tabela 3. \
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T~elà j - Valores médiose;te malonaldeído fonnado pela reação de oxidação lipídica

no sistema microssomal em todos os tratamentos.

TBARS* Indução (h) Controle BliT Oregáno+Sálvia

, 1 7,61 ± 0,52°;5,t 2,51 ± 0,21";t 3 80±°31o;t, , .

Peito! 2 8,05 ± 0,41 o;t 2,18 ± 0,370;5 3,39 ± 0,21 o;s

3 . 7,18 ± 0,44o;r,. 1,39 ± 0,23";r 2,57 ± 0,200;r

I

4 6,95.± 0,09o;r 1,54 ± 0,18";r 4,04 ± 0,21 o;t
,

I
1 10,42" ± 0,32o;t 3,32 ± 0,59a;r 3,75 ± 0,58";' .

2 11,54 ± 0,51 c;u 5,13 ± 0,35o;t. 3,70 ± 0,45";'
Sobrecoxa2

3 8,02 ± 0,36c;r 3,96 ± 0,31 b;. 1,71 ± 0, 17";r

4 9,36 ± 0,620
;' 4,65 ± 0,21 b;t 3,45 ± 0,26";S

I

*!!Mol de MDA/mg de protcina

1 e 2 - Diferentes letras na mesma linha (a-c) são diferentes estatisticamente (P < 0.05). Diferentes letras na mesma

coluna (r-t) são diferentes estatisticamente (P < 0.05).
. "

As concentrações médias de TBARS (J.i.Mol de MDAlmg de proteína) observadas

nas amostras de peito foram(Tabel~ 3): controle (7,45 ± 0,57); BlIT (1,91 ± 0,52) ·e

orégario+sálvia (3,45 ± 0,61).

Quando analisamos os resultados das amostras de peito, em relação a proteção da. ' .
. oxidaçã? lipídica, verificamos que o em todos· os tempos de iJidução o ..tratamentocom

BlIT foi mais eficiente na inibição da ox.idação do que o tratamento oregano+sálvia
. .

(Figura I). Devemos ressaltar que o tempo de três horas foi o ápice dá inibição nos dois

tratamentos.

Analisando as concentrações médias de TBARS (,.lMol de MDAlmg de proteína)

na carne de sobrecoxa, observou-se os seguintes resultados: controle (9,83 ± 1,39); BHT

(4,27 ± 0,79); orégano+sálvia (3,15 ± 0,93). Na Figura 1 podemos observar que o

tratamento com BlIT foi mais efetivo na inibição da oxida~ona l~ hora de'indução, nas

demais horas o tratamento com orégano+sálvia mostrou-se mais eficaz.

/
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Figura 1 ~ Porcentagem dá. inibição lipídica no sis~mamicrossomallios dois tipo's
. -

de carne de frango em relação ao controle:

Os resultados encontrado's nesse sistéma m~delo indicam que os. extratos das

especiarias sálvia+~~ganofuram eficientes na inibição da oxidação dos lipídios p~sentes

. nás amostras analisâdas.

Ao avaliarmos os resultados da miblção da oxidação lipídica durantl! o período de'
. . , .. ' . . . . -

~dução, observamos que em relação ao controle,-ostratamentos realizados apresentaram

influênciapo'sitiva ~a proteção da oxidaÇão lipídica em substrato microssomal de carne de
• ..I '. . . , .

peito de frango. Ambos ~s tratamentos (BIIT e ~r.égano+sálvia) atingiram o ápice de
'. . . ).

inibição n~ tempo de '3 horas (82,42 % e 8Z,25 %), respectivamente .
..

. Porém quando analisamos a inibição da oxidação lipídica na fiaçãO mi.crossomal da
. . .

, I

carne de sobrecoxa, o tratamento BHf' apresentou o seu ápice de inibição (66,5.0 %) no
. . I .• . \. .

te'mpo de 1 hoia de indução e p tratamento orégano+sálvia alcançou a maior porcentagem

de inibição no tempo de 3 horas (82,25 %).
I ( ....

CintIa e l'4ap.cini-Filho (2001) avaliaram- a .capacidade antioxidante d~ extrato

alcoólico e. aquoso 'de oregáno e1I\ :fração microssomal hepática e relataram que a inibição

do extrato·alcoóbcono sistema foi de 93,05 % e no extrato aquoso fui de 40,51 %.

,'.,

. \
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Quanto as diferenças dos resultados de TBAR~ para os dois tipos de cortes de carne

de frango (peito e sobrecoxa) e consequentemente os resultados da inibição da oxidação'

lipídica, devemo~ associar oe mesmos a alguns fatores que podem determinar à quantidade

de malonaldeído fórmados durante a peroxidação dos ácidos graxos polinsa~rados como:

grau de insaturaçãodos ácidos graxos.(Dahle et al., 1962; Pryor et al., 1976), a presença de

metais (Janero e Burghardt, 1989), pH (Chen e Waimaleongora-Ek, 1981), temperatura e
, .

duração de aquecimento (Pikul et aI., 1984).

O tipo de corte cámeo, se branco ou vermelho, também influencia na oxidação

lipídica. Músculos vermelhos são mais suscetíveis à oxidação lipídica, quando comparados

com músculo's brancos (Ferrari, 2000). Ang e Lyon (1990) compararam coxa e peito de

frango e observaram que os cortes de coxa apresentaram maior metabolismo oxidativo,

maior grau de lipó~ise e que a fração dos triacilgliceróis sofreram hidrólise mais

rapidamente do que os fosfolipídios, o que determina uma maior suscetibilidade oxidativa.
. .

Além disso, a concentração de ferro em músculos vermelhos é superior à encontrada em
'. .

músculos brancos, o que pode afetar a oxidação lipídica'(Monahan ef al., 1993).

No presente estudo, verificou-se que a adição dos extratos de oregáno e sálvia !oram .

capaies de inibir a oxidação dos lipídios, sugerindo que estas especiarias conferem
, ... . .

proteção à membrana.celularcontra o ataque oxidativo de radicais livres. Este resultado

reforça os .dados apresentados anteriormente com respeito à atividade antioxidante destas

especmnas.

..
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\ .

Os resultados abtidos neste estudo evidenciam que o substrato microssomal

mostrou-se eficaz na avaliação da oxidação lipídica.

Os dados de todos os tratamentos reáfirmam que os extratos das especiarias orégano

e sálvia apresentaram potencial antioxidante eficiente na inibição da oxidação lipídica em

substrato microssomal de carne de frango. Apesar deste potencial ter sido menor que o

antioxidante sintétiéo,'o consumo dessas especiarias pode ser recomendado como parte de

uma dieta s'audável.

O presente estudo foinece informações importantes s'obre a influência das

especiarias no controle da oxidação lipídica em um sistema microssomal e que precisam ser
I

consideradas na avaliação dos seus possíveis efeitos na saúde,.
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Capítulo IV - Efeito de especiarias e mel· na proteção da oxidação lipídica em

sistema modelo homogenato de carne de frango refrigerada

1. Introdúção

Os alimentos cárneos, devido a sua nqueza na composição de. umidade,

proteínas, gorduras e outros nutrientes, são produtos muito susceptíveis a alterações de

ordem físico-química. Entre estas alterações, a oxidação lipídica e a alteração de cor são

difíceis de serem controladas, principalmente devido a sua complexidade e variabilidade

(Olivo, 2006), levando a muitos efeitos adversos sobre suas características de qualidade,

tais como: sabor, aroma, cor, textura e valor nutritivo (Seideman, et aI., 1984;Gray et

aI., 1996; Olivo e Olivo, 2006).

As modificações bioquímicas que acompanham a conversão do músculo em

carne oferecem condições favoráveis para que ocorra a oxidação na fração mais

insaturada de fosfolipídios nas membranas sub-celulares, onde o balanço entre os

fatores pró-oxidativos e a capacidade antioxidativa não está controlado, favorecendo a

oxidação lipídica (Morrissey et. al., 1998).

A carne de frango, devido ao seu conteúdo relativamente elevado de ácidos

graxos insaturados, é particularmente suscetível à deterioração oxidativa, a qual pode,
ser acelerada pelos processamentos tecnológicos anteriores à estocagem, como o corte e

o cozimento, os quais rompem as membranas celulares do músculo facilitando a

interação dos ácidos graxos insaturados com substâncias pró-oxidantes (Tichivangana e

Morrissey, 1985; O'NeilI et aI., 1998).

A cor da carne fresca está associada à proporção e distribuição relativa de três
, .

formas químicas da mioglobina: mioglobina reduzida ou deoximioglobina (Mb+), de

coloração vermelho-púrpura; oximioglo bina (02Mb), de coloração vermelho-brilhante;

e a metamioglobina (MMb), de coloração marrom. Além destes pigmentos, outros

derivados químicos são importantes na coloração de carnes e deriyados cárneos, dentre

eles a nitrosomioglobina (NOMb), de coloração vermelho rósea e a carboximioglobina

(COMb), de coloração vermelho-brilhante (Livingston e Brown, 1981; Baron e

Andersen, 2002; Ramos e Gomide, 2007).

No caso de carnes de aves e peixes, a ênfase dada à cor é diferente da observada

em animais de carne vermelha. A falta de pigmentação nos músculos do peito de perus e

frangos, por exemplo, é desejada pelo consumidor. Embora para os músculos de



67

algumas espécies de peixes a faita de pigmentação também seja desejada, a coloração

escura ou avermelhada é necessária em outras espécies de peixes, a exemplo do salmão

(Ramos e Gomide, 2007).

A cor da carne também é influenciada pelo processamento a que esta .é '

sub~etida, uma vez que diferentes. condiçõe~ podem modificar o estado químico dos

pigmentos. Dos processamentos que interferem, direta ou indiretamente, na cor final da

carne e derivados, podem-se citar: cozimento; refrig~ração; congelamento; tipo de

embalagem (vácuo, atmosfera modificada, etc.); presença e 'tipo de luZ durante o

armazenamento e adição de substâncias como sal e nitrito (Igene et aI., 1979;

Tichivangana e Morrissey, 1985; Rhee, 1988; Olivo, 2006; Ramos e Gomide, 2007;

Bou et al., 2008).

Os agentes antioxidantes são utilizados para combater e/ou retardar as alterações

oxidativas em produtos cámeos (Gray et aI., 1996; Ahn et al., 2002, Lee et al., 2005).

Estes compostos, mesmo m~nipulados e mantidos em condições adequadas de

conservação, ficam expostos à deterioração de ordem intrínseca, promovida por ações
'. I '

de enzimas, do oxigênio existente no meio e luminosidade (Marques, 2006).

Os antioxidantes .sintéticos mais utilizados na industria de alimentos são os butil-,

hidroxi-anisol (BHA), butil-hldroxi-tolueno (BHT), propil:galato (pG) e tercil-butil-

hidroquinona (TBHQ) (Ahmad, 1996), sendo os dois primeiros mais efetivos na

supressão da oxidação em gorduras animais do que nas vegetais (Bailey, 1996).

Várias alterações biológicas 'podem ser provocadas pelp consumo de
I

antioxidantes sintéticos (Namiki, 1990, Hettiarachchy et a!.; 1996, Pokomy, 2007),

Desta forma, pesquisas têm-se dirigido no sentido de encontrar produtos naturais com

atividade antioxidante, os quais permitirão substituir os sintéticos ou fazer associações

entre eles, com o intuito de diminuir sua quantidade nosalimentos (Soares, 20(2).

2. Objetivo

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito protetor do mel e das especiarias

(Salvia oJjicinalis) e orégano (Origanum vulgare L.) contra a oxidação dos lipídios e da

cor em sistemas modelo de homogenatos de carnes de frango ,cruas e cozidas, mantidas

sob refrigeração. ...
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3. Material e métodos

3.1. Amostras

Os cortes de frangos (sobrecoxa e peito) foram obtidos de uma avícola de

pequeno porte da cidade de Carapicuiba - SP. Após o abate, os cortes foram

acondicionados em recipiente térmico e gelo e transportados para o Laboratório de

Bromatologia da USP para as análises.

As amostras de mel (florada predominante "laranjeira") foram obtidas
- .

diretamente da Associação' Paulista de Apicultores (APACAME) e as especiarias

desidratadas orégano (Origanum vulgare L.) e sálvia (Salviaofficinalis) f~ram dóadas

pela Empresa Fuchs do Brasil. Todas as amostras foram armazenadas em temperatura

ambiente (24°C) Conforme indicação dos fabricantes.

3.2. Preparo do homogenato

O experimento consistiu de 5 tratamentos (Tabela 1) e o homogenato foi

elaborado em 3 repetições para cada tipo de carne."

No Laboratório de Bromatologia da FSP/uSP, foram removidas a pele ~ a

gordura aparente dos cortes de sobrecoxa e peito. Amostras de 100 g de carne picadas

foram homogeneizadas em processador de alimentos, durante la segundos, com. .

difenmtes concentrações de mel e especiarias (sálvia e orégano), conforme.Tabela 1., .

Imediatamente após o processamento, os homogenatos foram acondicionados

em sacos de polietileno (tipo zippy), com posterior cozimento em banho-maria, durante

30 minutos. Um termômetro digit&l calibrado da marca Traceable Long-Stem foi

utilizado para medir a temperatura interna de 72 o C dos homogenatos. Posteriormente,

os homogenatos foram resfriados e armazenados em geladeira à 4°C.

As amostras cruas e cozidas foram avaliadas nos seguintes parâmetros (pH,

,atividade de água, umidade, TBARS e derivados de mioglobina). Todas as análises

foram realizadas em triplicatas nos tempos O, 48 ~ 96 horas para o acompanhamento das

alterações da oxidação lipídica.
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Tabela 1 - Quantidade dos ingredientes (Tratamentos) adicionados no experimento.

Tratamentos

BHT(ppm)

Ingredientes

.O~gano (0/0) Sálvia (%) Mel (%) ,

Peito e/ou Sobrecoxa
-

_ Controle - 2 - - - .

BHT 100 2 \ - - -

Orégano+Sálvia -
J

2 0,2 0,2 -

Orégano+Sálvia+5%Mel' - 2 0,2 '0,2 5

Orégano+Sálvia+10%Mel - 2 0,2 0,2 10,

3.3. Análises

3.3.1. pH

o pH foi determinado utilizando-se um potenciôme~oportátil da marca Ingold,

modelo pH 206. As amostras foram diluídas em água destilada na proporção 1:1 (m:v) e

homogeneizadas com bastão de vidro, segundo técnica descrita por Terra e Braun

(1985).'

3.3.2. Atividade de água (Aa)

Foi determinada por meio do medidor automático da marca Aqualab, modelo

CX-2. A atividade de água é expressa pela razão da pressão de vapor da água do

alimento sobre pressão de vapor da água pura.

3.3.3. Umidade

Os teores de u~dade foram realizadas por processo gravimétrico, o qual s.e

baseia na determinação de perda de peso da amostra submetida a aquecÍmento em estufa

a 105°C, resultando no resíduo secQ ou dessecado. A pesagem foi realizada somenfe

após o resfriamento em dessecador, sendo' a operação repetida até peso constante

(AOAC, 1995).
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3.3.4. TB..;\RS (Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico).

o método utilizado para a quantificação das. substâncias réativas ao ácido

tiobarbitúrico foi o de extração descrito por Torres e Okani (1997).

A téénica consiste em pesar lOg da amostra homogeneizada em frasco de

Kjeldhal e adicionar 97,5mL de água destilada, 2,5ml de HCL4N, algumas got~ 'de

anti-espumante. Pérolas de vidro foram adicionadas pàra evitar refluxo da amostra- para

o destilado.

.Essa mistura, foi destilada em destilador Kje1dhal, utilizando nível alto de

aqueciínento, por aproximadamente 20 minut<;>s, ou até recolher 50 mL de destilado em

erlenmeyer.

Posteriormente, foi retirada uma alíquota de 5 mL do destilado e transferida

para um tubo de ensaio com tampa rosqueada, adiCionando-se 5 roL de solução de ácido

2-tiobarbitúrico O,02M. Neste momento, foi preparado o branco, contendo 5 mL de

água destilada e 5 mL de solução TBA. Todos os tubos (branco e amostras) foram

vedados, agitados e colocados em banho-maria a 100°C, durante 35 minutos.

Por fim, as amostras foram retiradas do banho, resfriadas em água e transferidas

para as cubetas.

o padrão utilizado foi.o 1,1,3,3 tetraetoxipropano (TEP) e absorção das amostras e

do padrão foi lida em um comprimento de onda de 530 nm As leituras das absorbâncias

foram feitas em espectrofotômetro UVMS SIllMADZU.

Os valores encontrados foram relatados como mg de substânCias que reagem com

TBARS por 1000g de amostra.
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3.3.5. Derivados de mioglobina

o método de extração utilizado foi de acordo com Asghar et al., (1990), onde

peso'u-se 5 g de carne e' adicionou-se 25 mL de água destilada gelada, seguido de
I / I .

homogeneização em aparelho Ultra Turrax, em velocidade média por aproximadamente

1 minuto.

Em seguida, as. amostras foram filtradas em papel filtro Whatrnan n° 1. lOS

primeiros 3 mL foram descartados, sendo recolhidos 7 ,mL para ~ an~lise.

Posteriormente, ajustou-se o pH da solução entre 5,9 a 6,1, com o auxílio de solução

tampão-fosfato. A leitura das amostras foi realizada em espectrofotômetro UVNIS nos

comprimentos de onda 485, 507, 573 e597 nm Para a determiriação dos derivados -de

mioglobina, foi utilizado o método de cálculo desenvolvido por Brournfu'1d et ai.,

(1958), onde o uso de pontos isobésticos obtidos de coeficientes de extinção milimolar

(EmM) são utilizados para estimar o percentual dos derivados químicos da mioglobina em

extratos aquosos. Com base nos pontos isobésticos e no fato <ie'que a tazão dos valores

de abso'rbâncias· de -dois comprimentos de ,ondas é igual à razão dós coeficientes de
,

extinção destes mesmos comprimentos de ondas, então:

% MMb (metamioglobina) = 507/573 nm;

% Mb (mioglobína) = 4851597 nm e

% 02Mb (oximioglobina) = 100 - (% MMB-%Mb)

3.4. Análise estatística

Os resultados das diferentes análises foram apresentados como média e desvio.

padrão. Estas avaliações foram realizadas utilizando-se o programa Microsoft Excel,. \

versão 2000.

Fo!am reálizadas a análise de vanância (ANOVA) e as comparações múltiplas

através do teste deTukey nas variáveis com distribuição normal.

O nível de significância estabelecido, para to~os os testes estatísticos aplicados,

foi de a. = 5%.

Todos os testes foram realizados com o "software" StatisticalPackage for the
, ' .

Social Sciences (SPSS) versão 10.0 for Windows (SPSS 1999).
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4. Resultados e Discussão

4.1. Atividade de água

Nas Tabelas 2a, 2b, 3a e 3b estão apresentados os resultados das análises de

atividade ~~gua dos homogenatos de peito e sobrecoxa (crus e cozidos).

Tabelas 2a e 2b - Valores médios' e desvio padrão de atividade de água dos
homogenatos de peito cru e cozido.

Orégaoo+Sáivia
+10% Mel

0,950 ±0,01 á;r,s

-0;956 ± 0,008.•

-0,944 ± O,OOa;r

õJ.égano+Sálvia
+5% Mel

--0-;957±Ó:OÓá;r-- ~

0,955 ± O,OO";r

0,957 ± O,OOb;r

T'lhl'la 2a - Ati'fiuade dt, ú!!ua -- Prito-nu
- -- - o.

Tratamentos
T -Or'éiaJifr+SáiVia --ÜHTControle

i - 0,972 ± 0.,01 15;t----: --0;§60± 0,003;15;'- - r-- Ó:962:1:- 0,01 á,15;f

0,963 ± O,OI';r 0,959 ± 0,008;r 0,960 ± 0,008;r

0,958 ± O,OOb;r _ 0,957 ± 0,01 b;r 0,960 ± O,OOb;r

o
48

96

Horas

Letras de (a,h) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significantes ( p<O,OS)
Letras de (r,s) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p<O,OS)

. -T
Tahl'la 211 - Ari\-idadl' de úglla - Pl'itu wziuu

~. . ---- -. - - - - --- ..- -- . - -- -. ~ ..

Tratamentos
BHT -OréganQ+Sálvia --OCégan~SãIvia

+5% Mel

Horas

o
48

96

Cóntrole

,0,955 ± 0,018.b;r

0,958 ± 0.01 b;r

I 0.968 ± O,Olb;r

0,959 ± 0,01 b;r

0,949 ± 0,018.b;r

0,951 ± O,OI8;r

0,954 ± O,OO3ob;r

0,956 ± O,OO3ob;r

0,950 ± 0,008;<

0,949 ± 0,003015;'"

0,951 ± 0,003015;'

0,944 ± O.OOa;r

Orégano+Sálvia
+10%Mel

0,947 ± 0,00a;<

0,942 ± 0,018;<·'

0,935 ± O,OOa;r

Letras de (a,h) na mesma linha indicam diferenças estatisticainentesignificativas p<O,OS
Letras de (r,s) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS
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Tabelas 3a e 3b - Valores médios e desvio padrão de atividade de água dos /
homogenatos de Sobrecoxa crua e cozida. ' ,

Horas

_. _.,]~lhda3a- At!~:~~.ade<I~_~lgLJa_-.5',!hl:l'~~,:\~~"lJa . _._ ... ' .
Tratamentos

Controle--- -- ----BHt-··· :'1 Orégano+-SâIVia:-OréganÕ+SãiVili ,i Orégano-i-'sãIViit
I '

+5% Mel +10%Mcl

o
48

96

,
.6,960± 6,oob;r-'~;-Õ~95T± 0,00"0;;-' !'Õ,9S0± O;õOi,ti;r---'i o948±OOO"'---;'0 944± 001"-- -

. '. 1'.':' ,
, 0,962 ± 0,01 o;r '0,960 ± 0,01b,<;r ! 0,956 ± O,OOb,c:, i 0,949 ± 0,00""" 0,944," 0,00""

: 0,957 ± 0,00..b;r '0,960 ± 0,00b;r ! 0,960 ± 0,0,0b;1 i 0,957 ± 0,00"'" 0,953 ± 0,00'",
Letras de (3',b) na mesma linha 'indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

,
, 0,947 ± 0,00"-

; 0:960 ± O,OOQ

Controle

Tab('la 3b - Atiyidad(' dI' água - SObJ'N:oxa cozida
-" -----_•..._. -~----.-_ ...._-

Tratamentos
Orégano+Sáivill !6régllno:tSMvill On~gllno+SâIvia

+5% Mel +10% Mel
, ,

·'Õ;945±Õ;OO·";;- '" o,'9'SO''±O,OO'"'' , 6,938± O,i)Oii;ti;;--' -i 0,940 ±'0,00ii;b;;--- --+-0;936 ±-Õ~ÓJii;<--

: 0,945 ± 0;01"" : 0,953 ± 0,01"", "i 0,942 ± 0,00""

i O955 ± O00b;· i O948 ± O00"" j O952 ± OOO..b;r!' v' 1 ' " ." ,

, 0,948 ± 0,00""

: 0,955 ± O,OOb;',

o
48

96

Horas

Letras de (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s;t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significati'vas p<0,05 ,

Para as medidas de atividade de água (Aa) do homogenato de peito cru (Tabela

2a), foram ~bserv~as (ANOVA) 'que existem diferenças significativas entre os
• . I \. .

tratamentos (p = 0,003) nos tempos analisados. Com 'felação ao tempo de refrigeração,

'apenas o tratamento (orégano+sálvia:+IO%Mel) apresentou diferenças significativas de

acordo com o teste de Tukey. Os valores de Aa para o homogenato de peito cozido

(Tabela 2b) mostraram-se estatisticamente diferentes em relação aos tratamentos e aos I

tempos de .refrigeração avaliados" exceto para o controle.

. De acordo com os resultados apresentados para os homogenatos de peito (cru ou

cozido) o tratamento (or6gano+sálvia+IO%Mel) reduziu os valores de atividade de

água. Provavelmente, este resultado está relacionado ,à maior adição de mel neste

tratamento. O mel deve ter propiciado uma perda de água livre devido à diferença de,

pressão osmótica na superficie da carne, le,vando a água de melO menos concentrado,

para o mais concentrado.

Em relação aos homogenatos de sobrecoxa cruas e cozidas (Tabelas 3a e 3b)

foram observados valores de Aa estatisticamente diferentes (p=0,003 e. p=0,049) pata

todos. os tratamentos' avaliados. Assim, oomo ocorreu nas amostras do peito, o~

tratamentos com mel foram os que apresentaram menores valores de atividade de água,

quando comparados aos demais.
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i

4.2. pH

Nas Tabelas 4a, 4b, Sa e 5b estão apresentados os resultados das análises pH do

homogenatos de peito e sobrecoxa (crus e cozidos).

Tabelas 4a e 4b - Valores médios e desvio padrão de pH do homogenato de peito
cru e cozido.

Horas

o
48

96

Letras de (a,b,c),na' mesma Iinhà in4icam difer~ças esta~isticamentesignificantes ( p<0,05)
Letras de (r,s,t) na mesma cQluna .indicam diferenças estatisticamente significativas (p<Q,05)

________ o :!:~_'?t'la__~~~_I?~o=~~i!o_~o_~i_d(l.~ o_o _ _ 0 _'-r----------- Tratamentos''--.0--0 ---0---- ~. __o, -. . ~--.------ __ . O---T----- 0-------- _
Horas: Controie _ j BHT i OréganO+Sáivía: Orégano+SáIvia i Orégano-J.SáIvia

i ,i ri i +5% Mel i 10% Mel
O !,65ü-õ;o-ic>- -----(6,21-±'O~õ0'--o --'--6;'iT± õ;o1""--- -..--l--6;16-±ó',(ii';r'-------j-6,ls ±o,õi'"o--- '---- -

48 i 6,61 ± 0,05"" ·i 6,53 ± 0,05b."" : 6,51 ± 0,02b.<;. 6,43 ± 0,06,·b~ 6,38 ± 0,0 1'~
96 I 6,49 ± 0,05~ ,6,47 ± O,OOb~ i 6,47 ± 0,04',b;o 6,42 ± 0,02"'" . 6,39 ± 0,02'~

! !

Letras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

Tabelas 5a e '5b - Valores médios e desvio padrão de pH do homogertato de
sobrecoxa crua e cozida.

_, ,_ .. - '__ __ _!!!.x:I,~_~lI_'. p~1 _~~~!?I:,{'~)~ ,~r~':,l' -. . __
Tratamentos

Horas --'--Controle--"-: :- --UHT' rÕrégllnO+SãiVia--!-orég~nO+SãíVia °rO~gano;SãiViâ-

I : -' i +5% Mel I 100j0Mel
O .--6-;5-2 ±-õ~o8à;r-- -- --:-.6';5'S±O:of';i - r«(60±--ó~(jjã;'-----T6',6'0±-Õ:Óià~-------'----6:S4-±ó,õ1° --

48 6,60 ± 0,02b;r ! 6,59 ± 0,01b;r.. I 6,58 ± O,Olb;r I 6,57 ± 0,01~ i 6,53 ± 0,01""
[ . I

96 16;64±0,02,;r ! 6,60±0,00d;· : 6,56±0,01,;r i 6,21 ± O,Olo;r 6,25 ± 0,01b;r

Letras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

BHT
~--"-~_. -
: Controle

_______ '__ 0___ _ __ _ T~!?~laS.~~ _I?H, =-~?~~.~~~~~ ~~~i<!.a__ 0 _

Tratamentos
• T - •• _••--- ------. ~. _. ----·--l···--~~- ~._.._._-- - --"'--"--," ,. - -_._--. --- ...~-_.--~ ".--

O! Orégano+Sálvia ; Orégano+SáIvia ! Orégano+SáIvía .
5%Mel +100/0 Mel

O 6,94 ± 0,03d;· 6,89 ± 0,01"" 6,87 ± 0,02.... 6,82 ± 0,00'" 6,77 ± O,OI,;r

48 6,89 ± 0,02b;r.~ 6,87 ± 0,02b;r.. 6,87 ± 0,01'" 6,81 ± 0,01';' 6,78 ± 0,05,;r

96 6,8.6±0,00<:r - l- 6,8S'-±0,01.<:r _! 6,81±0,01b;r 6,79±0,01a;r - 6,78±0,0I,;r

Horas

Letras de (a,b,c) na mesma litÍha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0:05
Letras de (r,s) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
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Em relação aos valores de pH (Tabelas 4a e 4 b) para'os homogenatos, de peito

crus e cozidos, observou~se variação entre 6,07 a 6,43 (amostras cruas) e de 6,15 a 6,51

(amostras cozidas). Notou-se uma elevação no~ valores de pH durante o período de

refrigeração, em todos os tratamentos avaliados.

De acordo com Qiao et aI., (2002) e Castellini, et aI., (2002), os valores finais de

. pH dos cortes de peito de frango variam entre 5,75 a 5,96, entretanto, valores superiores

foram determinados no presente estudo.

Em relação-aos cortes de sobrecoxa, foram encontrados valores de pH entre 6,21

a 6,60 nas amostras cruas e de 6,77 a 6,94 para as amostras cozidas. Assim como nas

amostras de peito, observou-se redução significativa nos valores de pH, que ocorreu

gradativamente ao longo do tempo de refrigeração e em todos os tratamentos éstudados.

A carne de sobrecoxa apresentou valores de.pH acima dos observados na carne

de peito. Isto se deve às características das fibras vermelhas, que por possuírem

metabolismo"'oxidativo, favorecem um pH mais alto (Price e Schwiegert, 1994)..

o pH muscular pode ser afetado por fatores intrínsecos ao animal como tipo de

músculo, espécie, -raça, idade e sexo, e extrinse~os como condições climáticas,

alimentação, tempo de jejum, tipo de insensibilização e refrigeração. Assim, os valores

de estabilização do pH da carne impacta diretamente nos parâmetros sensoriais da Carne

de frango (Fletcher, 2002; Qiao et aI., 2001).

Neste estudo os valores de pH dos homogenatos de peito e sobrecoxa (crus e

cozidos) foram influenciados pelos tratamentos, onde observou-se um declínio após a

adição dos antioxidantes naturais e sintético. Provavelmente, as alterações estão

relacionadas aos compostos fenólicos presentes no BHT, mel e especiarias, que devido

ao caráter ácido, pode ter reduzido o pH das amostras após a adição dos mesmos.

4.3. Umidade

Nas Tabelas 6a, 6b, 7a e 7b estão apresentados os resultados das análises de, ,

umidade (g/100 g) dos homógenatos de peito e sobrecoxa (crus e cozidos).. ,
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Tabelas 6a e 6b - Valores médios e desvio padrão de umidade (g/IOO g) do
homogenato de peito cru e cozido.

Orégano+Sálvia
+100/0 Mel

68,94 ±õ,ili.;s.- ...
64,96 ± 1,62''
64,54 ± 1,87''-

BHTControleHoras

Tahda 6a -- Umidade - Pl'illllTU

Tratamentos
, On~gano+sãIviâ "r Orégano+Sálvia

+5%Mel
O 72;62'±0;26<1;, -'--;-72,18±'õ,ii,·d;f ! 11,88 ± 0,27"" -- -;-iõ,oú Õ,23b;'--

48 69,63 ± 0,99b;r : 70,40 ± 0,30b
;o 68,84 ± 1,47b;r.. ! 67,10 ± 1,66..b,-

96 68,47 ± 0,49b;r 6834 ± O 39b,- 6766 ± 1 74 ..b;r ; 6766 ± -1 74 ..b,-

Letras de (3,b,c,d) na mesma linha ~djcam'diferenças es~tisti~mentesign~fica~tes ( p~O,05)
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

1..
O 69,04±0,17'''-

48 69,00 ± 0,29"

96 69,39 ± 0,13"

Orégano+Sálvia
+100/0 Mel

66,52 ± 0;81';'

67,22 ± 0,19';'

66,20 ± 0,23''-

69,52±'o,i6d;r,

69,50 ± 0,09<1,

69,74 ± 0,74"

Tabl'hl 6b ~ Umidade - Peito cozido'
.. _- _ .. _.-.-_ _- .. _-------- _._._._._---~---_._.. _.._ _-

Tratamentos
Orégano+Sálvia '-Õrégano+Sálvia ;

+50/0 Mel
, 67,52 ::;;O;Úib,-

67,89 ± 0,09b;r

67,20 ± 0,23"'

-BHT

'69,09 ±Ó;i3C.i1i '
69,53,± 0,03"<1,-·' i
69,80 ±0,42',$

ControleHoras I

Letras de (a,b,c,d) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

Tabelas 7a e 7b - Valores médios e desvio padrão de umidade (g/lOO g) do
homogenato de sobrecoxa crua e cozida, - -

Orégano+Sálvia
+ 100/0 Mel

60,82± 1,69';'

62,68 ± 1,30,·b;'

61,12 ± 1,31''-''

Tabda 7a - Umidade - Sohr'ecoxa crua
- ... _.-.-._ ..-----_._._------ ~-_._---- --_.. _-----_ .. - -_._._--- _..-

Tratamentos
Horas Controle Boi---- oié"gàuo+Sálvià r'õrê!iàõo-Í--sãlVia

+50/0 Mel
O 6i;oúO,43~;i 63,OO:±1,4S';i' - ' 62;79 :1o-i;89';'-'; -61,1.4':±-i,62';'-

48 66,96 ± 0,05b
;' 62,27 ± O,72'~ 66,94 ± 0,44b

;, 62,68 ± 1,30''-

96 63,35 ± 0,35';' 62,75 ± 0,92''- 62,38 ± 0,41''-, 62,57 ± 1,46''-

Letras de (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significatiVas p<0,05
Letras de (r,s,l) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

Orégano+sálviÍl
+100/0 Mel

61,38±0;28'"

61,77 ± 0,21''

62,04 ± 0,32''-

Orégano+Sálvia
+50/0 Mel

- 63,7T±-O,53b;'--

63,05 ± 0,75,·b,

64,03 ± 0,26b
,-

64,97 ± 0,18"

65,89 ±0,30""

65,48 ± 0,06""

BHT

Talwla 7h - Umidadl' - Sobn'l~oxa cozida
... - _... ,..- ---' - -

Tratamentos
Orégano+Sálvia

.. -66,32±O)gil;ri

65,82 ± 0,54"

66,17 ± 0,20<1,-

Controle

.. 64;45 ±O,34b;;';'-

64,39 ± O,llb.'..

64,35 ± 0,06b,-

o
48

96

Horas

Letras de (~,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05
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Os 'teores de umidade (g/lOO g) nos homogenatos de peitos crus e coZidos estão

apresentados nas tabelas 6a e 6b. Nos hómogt:matos de peitó .cru observou-se uma perda

acentuada· de umidade em todos os tratamentos. e particularmente em todOs os tempos de

refrigeração. Nas. amostras de peito cozido não foram observadas diferenças significativas

entre os tratamentos controle e orégano+sálvia+5%Mel. Diferenç~ foram observadas nos

. tratamentos BHT e orégano+sálvia+IO%Mel, onde se observou um aumento de umidade no

tempo de 48 horas. Resultados semelhantes foraÓlobtidos por Cotta e Campos (1981), eles

observarám que a refrigeração não afetou os teores médios de umidade da carne de peito.

Nos homogenatos de sobrecoxa crua (Tabela'7a) os valores de umidade variaram. de

60,82 a'66,96g/100 g. Já para o homogenato cozido a variação foi de 61,77 a 66,32 g/100g

(Tabelas 7b). Foram observadas diferenças significativas durante os tempos de refrigeração

(48 e96 horas) apenas nas amostrascozidas tratadas com orégano+sálvia que á~mentaram em

relação ao cónirole.

'.

4.4. Derivados de mioglobiÍla

N~ tabelas 8a, 8b. 9a e 9b estãQ apresentados os valores médios do porcentualde

metamioglqbina (MMb), ~oglobina ~) e oximioglobina (02Mb) encontrados nos

homogenatos crus e cozidos de peito e·sobrecoxade frango.

'..
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Tabelas 8a e 8b - Valores médios e desvio padrão de porcentual de

metamioglobina (MMb), mioglobina (Mb) e oximioglobina (02Mb) do

homogenato de peito.

Tahda Ra - Pl'ito cru

1,958;S
1,96a;s
1,968;S
1,85c;r
1,878;r

1,38a;r
1,388;r
I 408;r,s
i 4lb;s

I'38b;r,

-96,66a;r
96,67c;r
96,658;r
96,743;S
96,758;S

96 horas

1,953;"
2023;t
I'87b;r
I'8<jb;r

2:03b;t

I 38a;r
1:42b;s
1,423;s
1,373;r
1,42c;s

, i

ohora. 48 horas
%MMb

Tratamentos

Controle
BHT
Orégano+Sálvia
Orégano+Sálvia+50/0Mel
Orégano+Sálvia+lO%Mel

Controle
-BHT
Orégano+Sálvia
Orégano+Sálvia+5%Mel
.Qrégano+Sálvia+lO%Mel

1,36a;s
1,37a;s
1,293 ;r
1,353;s
1,378;S

%Mb
1,9y;r
2,008;S
2,00C;s
I 97c;r

2:0Ib;~

%OzMb
. Controle . 96 693;r.. 96,673;r

BHT 96,63b;r 96,568;r
Orégano+Sálvia 96 713;S 96,718;r
Orégano+Sálvia+5%Mel 96:678;b - 96,743;r
Orégano+Sálvia+lO%Mel 96,623;r 96,5y;r

Letras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05

Tahela 8h - Peito cozido
Tratamentos ohora 48 horas

%MMb
96 horas

97,30b;t

97,08a;s
96,97a;r
97,06a;s
97,38b

;u

I 23a;r
1:27b ;s

1,293;s

1,33b;t
1,24a;r _

I 48b;s, -

I 65c;u-I:74b;v
1,61c;t
1,39a;r

I 3lb;t

1:28b;r.s
I 27a;r
I'3lb ;t

1:30b;••t

1 50c;r
1:49b

;r

I 55a;·
1'57b ;.

1:55b;s

Controle
BHT
Orégano+Sálvia 
Orégano+Sálvia+5%Mel
Orégano+Sálvia+lO%Mel

Controle
BHT
OrégabO+Sálvia ,
Orégano+Sálvia+5%Mel
Orégano+Sálvia+10%Mel'

1,228;S
I 203 ;r,s
I',288;t
1,18a;r

,1,29b;t
%Mb

1,42a;t
1,37a;s
1,54a;u _

. I 34a;r
1:55b;u

%OzMb
Controle 97,36c;s 97 19a;t
BHT 97,42c;s I 97'23b;u
Oréga~o+Sálvia 9718b ;r 97:17b;.,t
Orégano+Sálvia+5%Mel 97:48b;t 97,1la;r
Orégano+Sálvia+10%Mel 97,16a;r -97, 15a;s

Letras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05
Letras de (r,s,t,u,v) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05
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Tabelas 9a e 9b. - Valores médios e desvio padrão de porcentual de

metamioglobina (MMb), mioglobina (Mb) e oximioglobina (02Mb) do

homogenato de sobrecoxa.

Tabela 9a -·Sobrccox.1 crua

1,383;<
1,353;<
1,39a;r
1,413;<
1,41o;r

1,~2b:r
, 2,12c;1

1 98c;, •
l'98b;s '

1:98b;s

96 horas

96,70a,b;'
9653a;r
96:63b;r,.

96,61c;r,.
96,93c;1

1,45C;'
1,45c;'

1 373;<
1'48b ;t

1:45b;.

197<::'·
l'936;r

l'93b;r

2:02b ;1
'2,01c;1

Tratamentos

Controle
BHT
Orégan~+~álvia

Orégano+Sálvia+5%Mel
qrégano+Sálvia+lO%Mel

Controle
BHT
Orégano+Sálvia.
Orégano+Sálvia+5%Mel
Orégano+Sálvia+lO%Mel

ohora .. 48 horas
%MMb

1'41b
;r

1 '39b;r,s

i 69b
;u

2:33c;t .

1,42&;'
%Mb

1,81a;·
1,32a;r
1,73a;~
1,90a;s
1,84a;·

%02Mb
Controle 96 78b

;u 96 58a;1
BHT 97:29'o;v 96:62b

;u

Órégano+Sálvia 95,55?a;r 96 70c
;v

Orégano+Sálvia+5%Mel 95 na;· 96:50b;r
Orégano+Sálvia+l0%MeI 96:74b

;t. 96,54a;· ,
Letras.de (a,h,c) na mesma linha indicam' diferenças estatisticamente significativas p<O,OS
Letras de (r,s,t,u,v) na mesma çoluna indicam diferenças estatisticamente signifi,:"tivas p<O,OS

Tahda 9b - Sohrecoxa cozida

145b ;1

1:39b;r
1 50C;u
1:4Sb ;t

1,420;'

97,333;T.S
97,40a;·
9726o;r. ,
97,33a;r,.
97,363;<,·

1 22a,b;r,o,l .

1:20b
,Q'

. 1,24c;1

1,230;0,1
1,21a;r,'

96 horas

1·213;<
l'21b;r
l'20b;r,
1,223;<
1,22a;r

1 420;'
1,40b;r,.
1,39b;r
1,403;<,·

. 1,41a;·

97,37~;r

97,383;<
. 97400;r

97:3Sb;r

Tratamentos

Controle
BHT
Orégano+Sálvia
Orégano+Sálvia+5%Mel
Orégano+Sálvia+lO%Mel,.

ohora 48 horas
%MMb

1,24~;t

1,188;· .
1,12w

1,210;o,t
1,180;'

%Mb
1,45b ;u

1,340;'
1 n3;<
1:390;1
1,36o;s,t

%02Mb
97,31B;I:
97480;1
97'66b;u

,97'40b;., .

Orégano;+Sálvia+lO%Mel 97;46a;8,t 97,37a;r

Controle
BHT

· Orégano+Sálvia
·Orégano+Sálvia+5%Mel

Controle
BHT
Orégano+Sálvia /
Orégano+Sálvia+5%Mel

· Orégano+Sálvia+lO%Mcl

Letras de (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS
Letras de (r,s,t,u) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS
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Os resultados dos derivados de mioglobina apresentados nas tabelas (8a, 8b, 9a e

9b) sugerem que durante o experimento ocorreram variações dos parâmetros analisados

entre os cortes de peito e sobrecoxa de frango.

Nos hômogenatos de peito cru, os teores de mioglobina no tempo O variaram

entre 1,95 % a 2,01 %. Ao final de 96 horas de refrigeração, a porcentagem de Mb

variou entre 1,85 e 1,96, com redução nas concentrações das amostras tratados com

especiarias e mel. Comportamento diferente foi apresentado pelos homogenatos de peito

cozido, onde após 96 horas de refrigeração observou-se aumento das concentrações de

mioglobina em todos os tratamentos avaliados, com exceção do homogenato contendo

orégano+sálvia+10% de mel.

Em relação aos valores de metamioglobina (% MMb) para os homogenatos de

peito crus e cozidos observou-se pequenas variações ao longo do tempo de refrigeração.

Nas amostras de peito cru, as concentrações de oximioglobina (%02Mb)

apresentaram-se similares após 96 horas de refrigeração nos tratamentos controle, BHT
,

e orégano+sálvia, entretanto, estatisticamente diferentes das amostras contendo

(orégano+sálvia+5%Mel) e (orégano+sálvia+lO%Mel). Já nas amostras cozidas, os

resultados foram similares nas amostras controle e BHT, mas estatisticamente diferentes

nos demais tratamentos, após 96 horas de refrigeração.

Nas amostras de sobrecoxa CnIas, após 96 horas de refrigeração, observou-se

redução das concentrações de metamioglobina (% MMb) e elevação dos teores de

mioglobina (% Mb) para todos os tratamentos avaliados. Nas amostras submetidas ao

preparo térmico, ao contrário dos homogenatos crus, os teores de metarnioglobina (%

MMb) elevaram-se após 96 horas de refrigeração nos tratamentos BHT e

orégano+sálvia, permanecendo estáveis nos demais. Entretanto, os teores de mioglobina

(% Mt» foram maiores aos obtidos no tempo O, exceto nas amostras controle. Em

relação às taxas de oximioglobina (%02Mb), as mesmas permaneceram constantes

durante os tempos e tratamentos avaliados.

Segundo Olivo (2006) alguns fat~res contribuem para o rompimento da

integridade das membranas musculares como a desossa mecânica, moagem,

reestruturação ou cozimento, alterando os compartimentos celulares, com a liberação do

ferro cataliticamente ativo da mioglobina e de outras proteínas. A interação deste e de

outros agentes pró-oxidanÚ~s com os ácidos graxos polinsaturados, resulta na geração de

radicais livres e na propagação das reações oxidativas. A exposição a temperaturas
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elevadas, presença de oxigênio e a incidência demasiada -de luz colaboram

substancialmente para estas alterações, podendo ocorrer variações das taxas de

metamioglobina (% MMb), mioglobina (% Ml:?) e oximioglobina (%O:zMb) presentes

na superficie das carnes (Kanner, 1994, Olivo, 2006, Ramos e Gomide, 2(07).

Entretanto, os 'resultados obtidos no presente estudo apresentaram um

comportamento megular, não sendo possível concluir quais são exatamente as causas

das variações para os pigmentos bemes avaliados. Provavelmente os resultados estão

relacionados as baixas concentrações de mioglobina presentes nas carnes de peito e

sobrecoxa de frango.

4.5. TBARS

Nas tabelas 10a, 10b, lla e llb estã9 apresentados os valores de TBARS

encontrados nos ho~ogenatos de peito e sobrecoxa (crus e cozidos) durante o período

de refrigeração.

Tabelas 10a e 10b - Valores médios e desvio padrão de TBARS (rng MDA I Kg)

dos homogenatos de peito cru e cozido~

Orégano+Sálvia
+10% Mel

0,011 ± O,OO..b;.-

0,011 ± O,OO"b;'

0,011 ± 0,00'"

0,011 ± 0,00"·;'-

.~..- -- ~-

Orégano+Sálvia
+5% Mel

0,010 ± 0,01'"

: 0,011 ± 0,00'"

Talwla 10a - TBARS-- ('l'ito cru

Tratamentos
.- - _. -_ .._-- ..
Orégano+SálviaBHT

o 0,014± O,Olb;.- 0,010 ± 0,01'" 0,010 ± 0,00'"

48 0,011 ± O,Ol··b;.- . 0;014 ± 0,00·;' 0,010 ± 0,00'"

96 0,012± O,Ol··b;.- 0,014± O,OOb" . 0,009 ± 0,00'"

Horas " Controle

Letras de (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significantes ( p<0,05)
Letras de (r,s) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

. ..

Orégano+Sálvía
+10% Mel

- . ·0,016± 0',00';;'-

0,026 ± 0,00'"

0,039 ± 0,00'"

.- ..

Orégano+Sálvía
+5%Mel

0;022 ±0~00B;r

0,056 ± 0,00'"

0,077 ± O,OOb;'

0,038 ± 0,00'"

0,063 ± 0,00'"

0,088 ± O,OOb;'

BHT

Tab('la 100 - TBA RS - Peito cozido
Tratamentos' . -
- ---

Orégano+Sálvia

O)89±O,ÕÔIr" .

0,282 ± O,OOb;'.
l

0,299 ± 0,00"

... - -
Controle

. -0,-3-89 ±0,04';'

1,095 ± 0,04'"

1;338 oi; 0,02d
;'

o
48

96

Horas

Letras de{a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas'p<O,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente; significativas p<O,05
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o
48

96
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TabelaS lIa e llb - Valores médios e desvio padrão dé TBARS (mg MDA I Kg) dos
,

homogenatos de sobrecoxa crua e cozida.

Tabela 'Ja - TBARS - Sohn'clIxa crua'
--- ------ -, o_o -------- ------ -- -- ----------Tr~tãDlentos----_.------------------------------

:---Controle---r --~-Bit;"- ---rÓrtgano+sãfVi~-,-orêgãiio+SálVia-r óÍ-ég~no+sál~á-

! ~ +5% Mel +10% Mel
-:-O,oi"9 ±Õ;OÕ<J;r-- -,-,- Il,Oi5-±O,ÕÕã.b;T----t- --O,Õi3-±-Õ;OOa,b-,r- - -õ;ofú O,ÕOo;i"- --, -Õ;Ol6± O;ÕO&,<;;----

!- 0,031 ± 0,00'" ; 0,025 ± 0,00'" 0,026 ± 0,00'" 0,020 ± 0,000;' 0,020 ± 0,000;'·

i 0,033 ± 0,00';' 0,025 ± O,OOb" 0,016 ± 0,000;1 0,017 ± 0,000;' 0,017 ± 0,00""

Letras de (a,b,c,d) na mesma linha indicam diferenças éstátisticamente significativas p<0,05
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente si!lI'ificativas p<0,05

Horas

o
48

96

Tabela 9h - TBARS - SobrecoxlI cozida
__ o - • • •• • •• • .,__~_. - - ••__• 0 __ ' __ • _ · __0."'.

Tratamentos
i---Con-iiõ1-e-- 1--- BHT- ---rÕiégano+Sálvia ! Orégano+SálViilTõTéganO+Sálvia-
j ! : 1 I.

i I : ; +5% Mel i +10% Mel
!---if,274-±Õ:õOW--+- -(282"±-Ó,ÕOlf-- T- - õ,()ii"±-õ;oõ.-;r- --~ -- -õ;017±Õ:OOõ>'---;--- ·0,02:f±-õ;oôã;T----
! i i i [
, 1,314 ± 0,00d;s i 0,288 ± 0,00"" , 0,041 ± O,OOb~ 'i 0,634 ± 0,00'" 0,029 ± 0,00""

i 1,529 ± 0,10'" : 0,363 ± 0,00'" i 0,035 ± 0,00'" I· 0,030 ± 0,00'" 0,030 ± 0,00""
i -

I:.etras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05'
Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<0,05

Durante o tempo O, os homogenatos de peito cru das amostras controle

apresentaram' vàlores de TBARS mais elevados (0,014 mg MDNKg) em relação aos

demais. Os resultados dos tratamentos I contendo BHT, orégano~álvia e

-orégano+sálvia+5%Mel mostrar,am-se semelhantes. Quando avali.amos cada tratamento

,individualmente, ap~nas _ o .tratamento contendo BHT_ apresentou diferenças

significativas no decorrer do tempo (p=O,OIl), tmde foram observados maiores valores

(0,014 mg MDAlKg) nos tempos 48 e 96 horas.

Nos homogenatos de peito cozido observou-se um aumento nos valores de

TBARS no decorrer do tempo, em todas as amostras analisadas. Assim- como nos
\

homogenatos crus, o grupo controle apresentou os teores mais elevados (1,338 mg.

MDA/Kg), seguido do tratamento BHT (0,299 mg MDA!Kg). Já pm:a os tratamentos

com especiarias, _os teo.res determinados foram: orégano+sálvia(0,088 mg MDAlKg),

orégano + sálvia+ 5%Mel (0,077 mg MDAlKg) e orégano+sálvia+IO%Mel (0,039 mg

MnNKg). pe acordo 'com os reSultados apresentados, pode-se afirmar que as
~

especiarias mostraram-se mais eficazes em relaç~ à proteção contra a. oxidação

lipídica, com teores de TBARS significativame~te inferiores aos demais tratamentos.

_Comparando-se apenas o comportamento das amostras tratadas com as -especiarias,



83

destaca-se o tratamento contendo 10% de mel, onde os valores de T.BARS mostraram-se

50% inferior ao tratamento contendo apenas orégano+sálvia.

Em relação aos homogenatos de sobrecoxa (cruas e 'cozidas) apresentados nas

tabelas 9a e 9b, observamos que no tempo de 96 horas o grupo controle apresentou os

maiores teores de TBARS (0,033 mg MDA/Kg), seguido do tratamento com BHT

(0,025 mg MDA/Kg), enquanto ostratamentos orégano+sálvia, orégano+sálvia+5%Mel

e orégano+sálvia+1O%Mel apresentaram valores estatisticamente semelhantes (p=

O,I13)'com 0,016, 0,017 e 0,017 mg MDAlKg, respectivamente.

Nos homogenatos de sobrecoxa cozida, observou-se um aumento de TBARS em

todas as amostras analisadas, semelhante ao ocorrido nas amostras de peito. No tempo

de 96 horas a amostra contrôle de sobrecoxa apresentou o maior teor (1,529 mg

. MDA/Kg), .seguido dos tratamentos com BHT (0,363 mg MDA/Kg). Diferente do

observado nas amostras de peito, as amostras de sobrecoxa tratadas com especiarias

orégano+sálvia, orégano+sálvia+5%Mel e orégano+sálvia+1O%Mel apresentaram

valores estatisticamente semelhantes (p=0,979).

Assim, podemos conCluir. que as amostras de peito e sobrecoxa de frango

tratadas com especiarias e,mel foram mais efetivas no controle da oxidação lipídica. Isto

pode ser explicado porqu~ as especiarias utilizadas' neste estudo possuem atividade

antioxidante, como descrito anteriormente no Capítulo n.
Resultados semelhantes foram descritos por Ho et ai. (1995), que estudaram a

, ,

vida-de-práteleira de embutidos frescos de carne suína contendo diferentes tipos de

antioxidantes. A vida-de-prateleira foi monitorada pela análise sensorial, cor e TBARS

durante 16 semanas, em estocagem sob congelamento. Em relação as propriedades

antioxidantes, os autores observaram que o extrato contendo alecrim foi tão eficaz

quanto BHT e PropiIigalato/ácido cítrico.

A utilização de antioxidantes naturais para o controle da oxidação lipídica em

produtos cárneos tem como va~tagem a não limitação de seu uso pela legislação, além
, .

·de outros fatores positivos como baixo custo, estabilidade,' aceitação do consumidor e

aumento da vida de prateleira dos produtos (Ahn et ai., 1993, Lopez-Bote er ai., 1998,

Antony et aI., 2000).

Nas figuras 1 e 2 estão demonstrados o percentual da inibição da oxidação lipídica

nos homogenatos de peito e sobrecoxa.
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Figura 1 - Porcentagem de inibição da oxidação lipídica em relação ao controle nos

homogenatos de peito cozido.

Na Figura 1, ao avaliarnlos os resultados da inibição da oxidação lipídica

durante o tempo de refrigeração, observamos que em relação ao controle, os tratamentos

realizados apresentaram influência positiva. O tratamento com BHT inibiu a oxidação
. .

em 51,4 % no tempo O, após 48 horas em 74,3 % e atingiu o ápice de inibição no tempo

de 96 horas, com 77,7%. Dentre os tratamentos avaliados, o contendo

orégano+sálvia+l0%Mel foi o mais efetiv~ contra a oxidação em ;elação aos de~aís.

Po'rém, devemos ressaltar que todos os tratamentos com especiar,ias chegaram a inibir a

oxidação lipídica em mais de 90 %.
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Figura 2 - Porcentagem de inibição da oxidação lipídica em relação ao controle no

homogenato de sobrecoxa cozida.

Na. figura 2 estão apresentados os resultados da inibição da oxidação lipídica nos

homogenatos' de sobrecoxa cozidas. Em relação ao BHT, os dados mostram que no

tempo O a oxidação não foi inibida em relação ao controle. Entretando, nos outros
- .

tempos ocorreu um efeito protetor de 78,1 após 48 horas e 76,3 % após 96 horas. Nos

tratamentos com especiarias, nóvamente o tratamento co~ orégano+sálvia+1O%Mel foi,

o mais eficaz, com efeito protetor de 98%. Também observou-se uma proteção superior

a 90% nos tratamentos'contendo especiarias e 5%,de mel.

O~ resultados observados nos homogenatos indicam que a utilização de

antioxidantes naturais mostrou-se mais eficaz do que o BHT. Resultados se!llelhantes

foram descritos por Estévez et aI., (2007). Os autores compararam a inibição da
- .

oxidação lipídica em patê de figado suíno, testando BHT e óleos essenciais de sálvia e

de aiecrim como ~gentes antioxidantes. Os resultados médios de inibição no tempo de

90 dias de estocagem foram de 27,9 % no tratamento com BHT, 48,2 % para a sálvia e

5~,5 % para o alecrim. Trabalhos realizados por Ahn et aI., (2002); McCarthy et a!.,

(2001); Yu et aI., (2002) também relatam proteção oxidativa superior das especiarias em

relação ao BHT. Tsimidou et al., (1995) constataram que 1% de orégano foi

equivalente a 200 ppm de BHA no controle da oxidação lipídica de óleo de peixe.
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5. Conclusão

As especiarias e o mel apresentaram efeito antioxidante in vitro, quando
\

avaliados em sistemas modelo de homogenatos de carne branca e escura de frango..

. O sistema homogenato .roi eficaz para estimar o acompanhamento da oxidação

de lipídica ao longo da vida de prateleira dos produtos estudados.
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Capítulo V - Efeitos da combinação de especiarias e mel na estabilidade oxidativa

em carne de frango assada e refrigerada.

1. Introdução

Sabe-se que um dos maiores problemas na comercialização de carne de frangos

tem sido a rancidez oxidativa, tendo início logo após a morte do animal e se

intensificando durante_ a comercialização do produto, tomando o mesmo inaceitável do

ponfo de vista sensorial. A rancidez é uma das causas primárias da perda de qualidade

em carnes e produtos cárneos' cujos catalisadores são mioglobina, hemoglobina,

citocromos, ferro não henúnico e outros metais de transição (Gray et al., 1996 e Nam et

aI., 1997).

A propensão da carne e de seus produtos serem submetidos à oxidação depende

de vários fatores, incluindo a composição de ácidos graxos (grau de insaturação) e a

presença de pró-oxidantes no músculo. Quanto maior o grau de insaturação dos ácidos

graxos, maior a susceptibilidade à oxi<;iação (Gray et al., 1996, Morrissey et al., 1998).

O termo :'Aroma de Requentado" ou "Wa,rmed-Over-Flavor" (WOF) foi

introduzido. por Tim e Watts (1958) para descrever'o rápido desenvolvimento deflavor

de ranço em carne cozida e posteriormente armazenada amo. O cheiro de passado ou

requentado surge rapidamente dentro do período de 48 horas, que o diferencia da lenta

formação da rancidez, que é observada após o. congelamento' das· carcaças ou outras

matérias-primas derivadas das cames~ O WOF pode ser facilmente formado e constitui

um problema de difícil solução para as indústrias.

Juntamente CO)Il a preferência do consumidor por produtos cOm apelo

nutricional ou funcional, a indústria de alimentos tem optado pelo uso de antioxidantes

naturais como especiarias e ervas. e suas frações isoladas. Geralmente, estes

antioxidantes são adicionados ao alimento com a função de prevenir a oxidação (Bre!illa

e Pagliarini, 20ql; Zheng e Wang, 2001; Racannicci et aI., 2004), no entanto, podem

funcionar como agentes redutores, como inibidores de radicais livres, desativadores de

metais pró-oxidantes e como quelantes ou sequestrantes. do oxigênio singlete (Rice

Evans et aI., 1995).

Uma das características dos antioxidantes é retardar o desenvolvimento de

flavors desagradáveis,. ocasionado pela oxidação de ácidos graxos insaturados,
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usualmente presentes como, triacilgliceróis e/ou lipídios polares. Observa-se uma,

tendência geral, durante o processamento de alimentos, de substituir os antioxidantes

sintéticos pelos inibidores da oxidação natural ou pelo uso preferencial de ingredientes

que natur~mente possuem atividÇlde antioxidante (Mielche e Bertelsen, 1994, Tsaliki et

aI., 1999, López et al., 2007).

O orégano (Origanum vulgare L.) tem sido avaliado em alimentos e, em alguns

estudos in vitro, tem apresentado atividade antioxidante. Em análise dos compostos

fenólicos dos extratos aquoso e metanólico de orégano foram identificados os ácidos

caféico, protocatequínico, cumarínico, rosmarínico e quercetina (Chun et aI., 2004),

sendo que todos apresentam atividade antioxidante.

A atividade antioxidante da sálvia (Salvia officinalis L.) inicialmente foi

associada aos fenólicos diterpênicos (Zhang et al., '1994; Cuvelier et aI., 1994).

Posteriormente, Wang et al., (1998 e 1999) relataram que l;l sálvia possui dois

I compostos fenólicos glicosídicos com moderada atividade antioxidante. Lu e Foo

(200 I) encontraram flavonóides com atividade antioxidante variável em extratos de

sálvia.

Bertoncelj (2007) relataram que os compostos do mel responsáveis pela

atividade antioxidante são os flavonóides (crisina, pinocembrina, pinobanksina,
'/

quercitina, kaempferol, luteolina, galangina, -apigenina, hesperetina, rnirecetina, etc),

ácidos fl:?nólicos (caféico, cumárico, ferúlico, elágico, clorogênico, etc), ácido ascórbico,

catalase, peroxidase, carotenóides e produtos da reação de Maillard.

O crescimento na produção de carne de aves é acompanhado por maIor

diversificação de produtos, com maior elaboração de itens de conveniência, praticidade

e valor agregado, em detrimento da comercialização de carcaças inteiras e/ou cortes,
, ',

Esta tendência. ocorre em razão da mudança de hábitos da população, já que a

praticidade, qualidade nutritiva e segurança alimentar, com preço~ acessíveis, são

condições básicas para os negócios na área de alimentação. Sob este aspecto, á carne de

frango tem vantagens, pois além de apresentar às referidas características, não sofre

restrições religiosas ou cul~ais (Olivo, 2004; Amaud et a1., 2004).

Assim, a carne de frango representa uma importante fonte protéica de orige,m

animal nos domicílios brasileiros (Levy-Costa et al., 2005). Devido à crescente

preocupação do consumidor com a qualidade de Vida e saúde, observa-se uma tendência
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do uso de substâncias antioxidantes encontradas na natureza em substituição às

sintéticas (Hettiarachchy et aI., 1996) e, desta forma, existe a necessidade de

investimentos contínuos em estudos a respeito de ervas e especiarias como fontes de

antioxidantes naturais em substituição aos çonvencionais, amplamente utilizados pela.
indústria de alimentos.

2. Objetivo

o objetivo 'deste trabalho foi avaliar o uso de mel e especiarias sálvia (Salvia

officinalis) e orégano (Origanum vulgare L.) na proteção da oxidação lipídica em cortes

de peito e sobrecoxa de frango assadas, por meio' das análises dos produtos da oxidação

lipídica, formados durante o armazenamento sob refrigeração, além da avaliação

sensorial.

3. Material e métodos

3.1. Amostras

Os cortes de frango (sobrecoxa e peito) foram obtidos de um mesmo fornecedor,

da Cooperativa de produção Agropecuária de Itatiba. Após o abate, os cortes fo am

acondicionados em recipiente térmico contendo gelo e imediatamente transportados sob

refrigeração. Ao chegarem ao laboratório, foram armazenados em freezer/ -18°C até o

momento das análises.

As amostras de mel (florada predominante "laranjeira") foram obtidas

diretamente da Associação Paulista de Apicultores (APACAME) e as especiarias

desidratadas orégano (Origanum vulgare L.) e sálvia (Salvia officinalis) foram doadas
. ,

pela Empresa Fuchs do Brasil. Todas as amostraS foram armazenadas a temperatma

ambiente (24°C), conforme indicação .dos fabricantes.

3.2. Preparo das amostras

Na planta piloto da Empresa (Global Food Sistemas Ingredientes e Tecnologia

para Alimentos Ltda - São Paulo - SP) os cortes de sobrecoxa e peito foram

descongelados, removidas a pele e a gordura aparente para o posterior tambleamento.
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3.3. Processo de tambleamento

o processo de marinação pode ser feito de forma estática ou dinâmica. A forma

estática se realiza por imersão da carne em salmoura, em que os ingredientes devem

penetrar por difusão, sem nenhuma aplicação de força e a maneira dinâmica é feita por

massagem ou injeção (Judge et ai, 1989). O tambleamento (massageamento) é o

processo no qual a carne é colocada no interior. de um tanque resfriado, de aço

inoxidável, montado sobre uma base giratória, que serve para agitar o conteúdo

enquanto faz o movimento de rotação, cOm. yelocidade ajustável (pearson e Gillett,

1996).

Os cortes de frango (peito e sobrecoxa) foram identificados e pesados em

balança semi-analítica com precisão de ± O,Olg e após pesagem, foram adicionados ao

tambler de aço inox, marca Vakona Qualitat e modelo 05483/8081 MG4-20, com

controle de vácuo, tempo e rotação.

Juntamente com os cortes de frango, foram acrescentadas as salmouras

compostas de água, sal e mel (cada tratamento foi t~mbleado individualmente, bem

como cada tipo de corte). Para cada tratamento, foi ,adicionado 10% do peso das carnes'

em peso de salmoura e especiarias, conforme Tabela 1.

O equipamento de tambler foi colocado em refrigerador a l°e, com a seguinte

programação de: 30 minutos de tempo total, sendo os quais trabalhando I minuto e

descansando 4 minutos.

Após o -tambleamento, as amostras foram embaladas -em bandejas de

poliestireno, recobertas com filme PVC e identificadas. A seguir, as amostras foram

acondicionadas em recipiente térmico e gelo e transportadas para o Laboratório de

Bromatologia do Departamento de Nutrição da FSP-USP.

No Laboratório de Bromatologia as amostras foram armazenadas em freezer à -

18 °e até o momento das â.J..álises.
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3.4. Processamento térmico

As amostras foram descongeladas sob refrigeração e embaladas em sacos para

assar de filme de poliéster (Assa Pratsy®). Depois foram levadas ao Laboratório de

Técnica Dietética da FSP-USP, onde foram assadas.

O preparo térmico dos cortes de peito e sobrecoxa foi realizado em forno"

convenc~onal, sob temperatura de 200°C durante 1 hora. Um termômetro digital

calibrado foi utilizado para medir a temperatura interna (72°C) das amostras.

Após o cozimento as amostras foram desossadas. Posteriormente foram

homogeneizados em processador de alimentos, durante 10 minutos e analisadas em

triplicatas nos tempos O e após 48 e 96'horas de refrigeração.

Tabela 1 - Concentração dos ingredientes adicionados às amostras de peito e sobrecoxa

de frango (Tratamentos).

Tratamentos

BHT (ppm)

Ingredientes

Or~gano (%) Sálvia (%) Mel (%)

Peito e/ou Sobrecoxa

Controle - 2 - \ - -

BHT 100 2 - - -

Orégano+Sálvia - 2 0,2 0,2 -
Orégano+Sálvia+5%Mel - "2 0,2 0,2 5

Orégano+Sálvia+ lO%Mel - 2 0,2 0,2 10
- .- " -

3.5. Planejamento experimental

O experimento consistiu de 5 tratamentos (Tabela 1), sendo elaborados 3 lotes

para cada tipo de carne. Assim, as amostras assadas selecionadas nesta pesquisa foram

compostas por 180 porções: 90 de sobrecoxa e 90 de peito. A distribuição das porções

segundo tratamento e tempo estão descritas na tabela 2. Todas as análises foram

realizadas em triplicata.
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Tabela 2: Distribuição das porções, segundo tratamento e tipo de carne.

Tratamento

Peito e/ou Sobrecoxa

.Controle

BHT

.O~égano+Sál~a;

Orégano+Sálvia+5%Mel
" ., f ,

Orégano+Sálvia+1O%Mel .

Total

3.6. Métodos

Freqüência Porcentagem

18 20%

18 20%
,

W "",+0%'

18 20%
, .

I

18 20%

90 100%

3.6.1. Potencial Hidrogeniônico (pH)

Ü pH foi determinado utilizando-se um potenciômetro portátil da marca Ingold,

modelo pH 206. As amostras foram diluídas·na proporção de 1:1 e homogeneizadas

com bastão de vidro, segundo a técnica descrita por Terra e Braun (1985).

3.6.2 Ativida4e de Água (Aa)

.Foi medida por meio do medidor automático da marca Aqualab, modelo CX-2.

A atividade de água é expressa pela razão da pressão da água do alimento sobre pressão

de vapor da água pura.

3.6.3 Composição

• Umidade

A quantificação do teor de umidade foi realizada por processo gravimétrico, o

qual se baseia na determinação de perda de peso da amostra submetida a aquecimento

em estufa a 105°C, .resultando no resíduo seco ou dessecado. A pesagem foi realizada

somente após o resfriamento em dessecador, sendo a operação repetida até peso

constante (AÜAC, 1995).



96

• Lipídios totais

A extração dos lipídios totais foi realizada de acordo com Folch et aI., 1957.

Foram pesados 5g da carne de frango previamente triturada em processador de

alimentos. A carne foi colocada em um béquer e adicionado com 100 rnL de uma

mistura de clorofórmio-metanol na proporção 2: 1. A seguir foi homogeneizada no

ultraturrax durante 2 minutos.

A suspensão foi filtrada em papel de filtro Whatmann nO l para funil de

separação de 250 rnL. Utilizou-se mais 10 rnL de clorofórmio-metanoI (2: 1) para

lavagem do béquer e do papel de filtro. O produto resultante da filtração foi colocado

em funil de separação, com posterior adição de 40 rnL de solução de KCI a 0,74%. O

funil foi então tampado, agitado vigorosamente e deixado em repouSo cerca de 1 minuto

para ocorrer à separação entre as fases (aquosa e orgânica).

Com o auxílio de uma pipeta de vidro, a fase aquosa (superior) foi retirada e

foram adicionados 25 rnL da solução de KCI a 0,74% ao funil. Após nova agitação e

repouso, a fase orgânica (inferior) foi filtrada em papel de filtro Whatmann nO l

contendo sulfato de sódio anidro e recolhida em erlenmeyer.

Por fim, essa fase orgânica foi transferida para um balão de 200 rnL e o volume

foi completado com a mistura clorofórmio-metanol (2:1).

A quantificação do teor de lipídios totais foi realizada por processo gravimétrico.

Foram pipetados 5 rnL do extrato lipídico em erlenmeyers previamente secos e tarados.

Posteriormente, os erlenmeyers foram levados em estufa com circulação forçada de ar a

105°C por 12 horas. A pesagem foi realizada somente após o resfriamento em

dessecador, sendo a operação repetida até peso constante (AOAC, 1995).
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3.6.4 Ácidos Graxos

Os ácidos graxos foram determinados por meio da saponificação das alíquotas

dos extratos lipídicos de acordo com o método de Metcalfe et a/., (1966).

Foi tomada uma alíquota de 100 mg de lipídios. Em seguida, adicionou-se 4 mL

de NaOH metanólico (0,5 N) amostra, com posterior homogeneização e aquecimento

em banho-maria a 100°C, durante 2 minutos. Após resfriamento imediato, adicionou-se

3 rnL de trifluoreto de boro-metanol (BF3), agitou-se levemente e novamente as

amostras foram levadas ao banho-maria à 100°C, durante 2 minutos.

Após resfriadas a temperatura ambiente, adicionou-se 3 mL de solução saturada

de cloreto de sódio (NaCl) e duas alíquotas de 3 mL de hexano (grau cromatográfico),

com posterior agitação. Após separação das fases, os sobrenadantes foram recolhidos e

evaporados em atmosfera de nitrogênio até um volume aproximado de 1mL: Os extratos

foram armazenados a -18° C até o momento das análises.

O perfil de ácidos graxos foi determinado em cromatógrafo a gás SHIMADZU,

CG-2010, equipado com uma coluna capilar SP 2560 da SUPELCO (100 m x 0,25 ;.;.m e

filme 0,2 J.1m). O hidrogênio foi utilizado como gás de arraste com fluxo de 1,5 rnL/min.

As temperaturas do injetor e do detector foram de 250°C e 260°C, respectivamente. A

programação de temperatura da coluna foi de 140°C inicial com um acréscimo de

4°C/min, até atingir 240°C, permanecendo nessa temperatura por 15 minutos. A razão

de divisão "split" utilizada no injetor foi de 1:30.

O padrão utilizado foi uma mistura de 37 ésteres metil de ácidos graxos (FAME

37, código 47885, Sigma Chemical Co) (Figura 1). O volume de injeção foi de 1 I-lL, .

por injetor automático AOC 20i. Os ácidos graxos foram identificados por meio da

comparação dos tempos de retenção do padrão com as amostras e quantificados por

padronização externa. Os resultados foram expressos como % do total de ácidos graxos

presentes na amostra.
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3.6.5 Colesterol e óxidos de colesterol

Para a determinação do colesterol e seus óxidos utilizou-se o método descrito

por Vicente e Torres (2007).

A partir de 50 ml do extrato lipídico (± 1,Og de amostra) foram adicionados 20

rnL da solução de clorofórmio-metanol (2: I), seguida da homogeneização em

velocidade média por cerca de I minuto. O homogeneizado foi transferido para um funil

de separação e lavado duas vezes com 50 mL de água deionizada e agitado novamente.

por I minuto. A água da lavagem foi combinada e re-extraída por duas vezes com

clorofórmio-metanol (2: I). A' camada de clorofórmio foi removida e desidratada por

filtração em sulfato de sódio anidro. Depois da filtração, o solvente foi seco em rota

evaporador e evaporado sob nitrogênio. O resíduo foi dissolvido em 3 rnL de fase

móvel.

Os extratos obtidos foram injetados em HPLC da marca TSP (THERMO

SEPARATION PRODUCTS) composto de: I) B~mba (SpectraSystem e Spectra Series

Gradient); 2) Degazeificador (SCM Vacuum Membrane); 3) Detector UVNIS

(SpectraSystem UVNIS); 4) Injetor Automático (SpectraSystem e Spectra Series

Autosamplers); Interface SN4000 (SpectraSystem).

As condições cromatográfieas utilizadas foram de acordo com Vicente e Torres

(2007): coluna de CN (25 cm x 0.4 em). A fase móvel foi de 97:3 de hexano

isopropanol, com fluxo de IrnL/rninuto. Foram injetados 20 JlL da amostra. O colesterol

~ os óxidos 25-0H, 7a-0H, 7p-OH foram monitorados a 206 nrn, enquanto que o óxido

7-cetocolesterol foi rnonitoraqo a 233 nrn.
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3.6.5.1. Validação do método de quantificação de colesterol e óxidos de colesterol

Para a 'validação do método foram determinados os seguintes parâmetros de

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

(repetitividade) de acordo com a metodologia do Instituto Nacional de Metrologia,

Normalizaçãó e Qualidade Industrial (Inmetro, 2007).

Os resultados dos parâmetros avaliados estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Correlação linear e recuperação do colesterol e dos óxidos de colesterol.

Parâmetros
! ! I I i

2,1a16,0 I -~-....

f Concentração (J.1gf20~) 2,5 a,40,00 0,6 a 4,8 q,5 a4 i 0,5a4
,

L, . i

I Coeficiente de Correlação 0,9894 0,9989 0,9999 j 0,9994

I
0,9998 ;

i

L- I

9815 -iIRecuperação (%) 98,21 99,31 r 97,77 ] 94,09 , . I
i--- -

~

-,- --;
! Limite de detecção (g) I 1,59E-07 'I 2, 18E-07 I 7,09E-08 i 8,6%-08' i 1,07E-07 I
\ Limite de quantificação (g) I 5,29E-07 7,25E-07 I 2,36E-07 I 2,90E-07 I 356E-07 I
IPrecisão (ugf20uL) CV-(%) 10,32-T' 1,44 --+---t-4~2--+-~0:-,-=-99=---i-'-'2-,0-6--1
!.__• ' --i- • ._0>__1 ;.~__._~

CV=Coefíciente de variação

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

parâmetro para verificar a linearidade.

Os limites de detecção e de quantificação estão relacionados à metodologia

empregada, e também às condi,ções do equipamento.

A precisão foi .avaliada pela repetitividade, através do cálculo do desvio padrão

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

encontram-se dentro do limite aceitável para as análises de micronutrientes (Leite,

1998).

o cromatograma corri os padrões de colesterol e os óxidos de colesterol está

apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Cromatograma dos padrões de colesterol e óxidos de colesterol. As

numerações dos picos correspondem a: (1) Colesterol, (2) 25-0H, (3) 7-Ceto, (4) 70.

OH e (5) 7f3-0H.
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" 3.6.6. Hexanal

A obtenção do extrato e a captura foram realizadas de acordo com a

metodologia descrita por Brunton et aI., (2000).

Pesou-se 5g da carne e homogeneizou com 25 mL de água destilada. Uma

alíquota de 5 mL foi transferida para um vial de 20 mL e este foi selado com tampa de

polytetraflouroethylene (PTFE) e septo de silicone.

A captura do hexanal foi realizada por headspace estático em banho-maria a

40°C por 25 minutos, sendo 5 minutos para equilibrar a temperatura e 20 minutos o

tempo de adsorção. Utilizou-se a fibra PDMSIDVB 65 Jlm (Supelco).

A. desorção do hexanal contido na fibra foi realizada no injetor de cromatógrafo

gasoso de massas THERMO modelo FOCUS CG, equipado com detector de ionização

de cham<;t, por um período de 5 minutos com temperatura no injetor de 260°C.

o analito foi separado· utilizando uma coluna capilar 5 % difenil (30 m x 0.32

Jlm de diâmetro e 1 Jlm de filme) da Thermo. O gás de arraste utilizado foi o hélio (2.

~/min) e a temperatura inicial da colunà foi de 60 cC, programada a 3 cC/min até 160

0e. O hexanal foi identificado e quantificado utilizando padrão Hexanal 98 % (Sigma

Aldrich).
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3.6~6.l. Validação do método de quantirlCaçjo de heianal

',. f

Para a validação do métodó foram determiilados os parâmen:os de linearidade,
, . ;.. '\ " .

recuperação; limite de dete~ção, limite de;quantifícaçãoe precisão (Inmetro, 2007).

, .Os resul~do~ dos parâmetrQs av~liados'estão aprésentados no Quadro 2.,

. ,.' - .
Quadro .2 -' Correlação linear e recuperação do hexanal

Parâmetros Hexanal .

Y~~~~~9#~~!'(PP~~~7iJ ·..····.·/i'\~'".···{>/··)", "';' )L":':i'A3~9(}~·~;:j7~!j>.L1' .;
CoefiCiente de Correlação . 0,9901

·.~H.ip~~#~~~~(~).......,\' :~ ·.'i' ... 1,., • ". ~ .:9-7,3,::'· .' ,~:

Limite de detecção (Ilg!g) 0,268

Precisão (uglg) CV(%). 2,20
CV=Co7ficiente de variação "

, .

"

: 'f . ,
O crematograma do padrão de hexana:lestá representado na,Figura 3a..

O esPectro em modo de ~arteaaura de 40 a 150 m/z do' tempo de retenção. do
, ,

padr~ e~á demonstrado na Figura'3b. /

,
"

Rf: 3.95 -10.16
11I..:
1.47E6

. l1CF: '
31

4.0 4.5 5.0, 5.5 6.0 '6.5 7.0 7.5
Tme(1TirO

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Figura 3a - cromàtognima~ padrão de hexanal.

.'
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Figura 3b - Espectro em modo de varreadura de 40 a 150 m/z do tempo de retenção do padrão
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3.6.7. Dienos Conjugados

A análise dos dienos conjugados foi realizada de acordo com o Método Oficial

da AOCS (2003). Uma alíquota do extrato lipídico (± 70 mg de lipídios) foi evaporad~

sob nitrogênio e ressuspendida com 75 mL de isooctano. A amostra foi agitada a fim d~

dissolvê-la por completo.

Posteriormente, a amostra foi mantida a temperatura ambiente por 15 minutos, a

fim de atingir uma temperatura estável. As medidas da absorbância foram efetuadas no

comprimento de onda de 233nrn, utilizando-se espectofotômetro ultravioleta visível

SIllMADZU (UVNIS). Para a leit~a foi utilizada uma cubeta de quartzo de 1 cm e.

-i~octano como branco. A medida dos dienos conjugados foi determinada pela fórmula'

abaixo, sendo que a concentração da amostra expressa como a quantidade de óleo,

dissolvida por 100 mL de isoctano:

Dienos conjugad~s:%= 0.84-[As -~
. be~ j

Onde: Ko = Absortividade para ácidos (0.03)

As = :Absorbância observada na amostra

b = 1 (largura da cubeta em em)

c = Concentração da amostra, gIL de lipídios

3.6.8. Avaliação da Oxidação Lipídica pelo teste do ácido 2-Tiobarbitúrico

(TBARS)

O método utilizado para a quantificação das substâncias reativas ao ácido

tiobarbitúrico foi o. de extração descrito por Torres e Okani (1997):

o padrão utilizado·foi o 1,1,3,3 tetraetoxi propano. As leituras das absorbâncias

foram feitas em espectrofotômetro UVNIS SHIMADZU. Os valores encontrados. foram

relatados como mg de substâncias que reagem com TBARS por 1000g de amostra.
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3.6.9. Análises Microbiológicas

As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a metodologia

analítica de~(;rita no "Compedium ofMethods for the Microbiological Examination of

Foods" e "Standard Methods for the Examination of Dairy Products" (APHA) segundo

os padrões microbiológicos para alimentos definidos pela resolução RDC N.12 de

02/01/2001 (Brasil, 2001).

As amostras de frango assadas foram transportadas em sacos plásticos

específicos para alimentos e mantidos sob refrigeração, desde. o momento da recepção

no laboratório até o momento das análises. Foram determinados:

• Coliformes totais e fecais: realizado pela técnica de tubos múltiplos para a

determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes - segundo

recomendações do FDA (Garthright, 2001);

• Contagem total de microorganismos aeróbios mesófilos foi realizada pela

contagem padrão em placas (CPP);

• Staphy/ococcus aureus: foi feita por contagem direta e estimativa do número de

UFC4
.
1/g de alimento;

• Bacillus cereus: realizada por meio da contagem direta em placa, estimativa do

número de UFC/g de alimento e avaliação dá presença ou ausência de

Sa/monella spp.

3.6.10 Análise Sensorial

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Técnica Dietética da

.Faculdade de Saúde Pública (FSP-USP).

Este trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de

Saúde Pública da Universidade de São Paulo - COEP e aprovado de acordo com os

requisitos da Resolução CNS/196/96 (Anexo 1).

As amostras foram preparadas como descrito anteriormente no item 3.4.

O teste contou com a participação de 50 provadores entre alunos, professores e

funcionários; pertencentes à comunidade da FSP.
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Primeiramente, os consumidores receberam as amostras de frango, sendo estas

codificadas com números de três dígitos aleatórios. Foi servida água para purificação do

paladar antes e entre a avaliação das amostras.

Os provadores receberam as amostras em cabines individuais, sob luz branca, e,

por fim, expressaram suas opiniões sobre a aceitação e preferência do produto.

O fluxograma do procedimento da análise sensorial pode ser visualizado na

figura'4.

..... ..

j..... :,

Figura 4 - Fluxograma do processo de análise sensorial

Foi utilizado 'um método para análise sensorial com teste afetivo de

aceitabilidade, no programa FIZZ (Sensory Analysis and Consumer Test Management 

software version 2.00, Biosystems). Utilizou-se uma escala hedônica estruturada de

nove pontos ancorada nos extreJ!los de "1 = desgostei muitíssimo a 9 = gostei

muitíssimo" (Meilgaard, 1999). O modelo de ficha empregado na análise sensorial pode

ser visualizado na figura 5.

As preparações testadas foram 'as que possuíam especiarias e mel, ou seja, as

amostras de peito e sobrecoxa de frango que foram submetidas aos tratamentos

conforme tabela 1.
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o delineamento estatístico empregado na avaliação dos resultados foi o de

\ blocos completos (Teste de Frie~an).

Os dados foram submetidos à análise de'variância (ANOVA) e, posteriormente,
I

seguidos pelo teste de comparação' ~e médias d~ Tukey, a 5% de significância.. .

Nome: : ~ Data:~~_

Você está'recebendo três diferentes amostras de peito de frango assado. Por favor,
prove as amostras da esquerda para direita e avalie o quanto você gostou
utilizando a escala abaixo.

9- Gostei muitíssimo
8- Gostei muito
7- Gostei regularmente
6- Gostei ligeiramente
5- Nem gostei nem desgostei
4- Desgostei ligeiramente
3- Desgostei regularmente
2- Desgostei ,muito
1- Desgostei muitíssimo

__A_M--,-O_S-::-T_RA_--lf--- .,----_-t- .I '
SABOR ..

. Comentários:

Figura 5 - Modelo de ficha empregado na análise sensorial de peito e sobrecQxa de

frango assado.
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3.7. Análise Estatística

A anâ1ise estatística de todas as informações coletadas neSta pesqUIsa foi.

inicialmente feita de forma descritiva.'

Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica) foram calculadas algumas

medidas-resumo, como médias e desvios-padrão, além da confecção de gráficos do tipo

boxplot (Bussab e Morettin, 2006).

A análise inferencial foi empregada com o intuito de confirmar ou refutar

evidências encontradás nas análises descritivas. A Análise de Covariância (ANCOVA)
\

empregadas na comparação das medidas das variáveis: oxidação, segundo tratamento e

tempo, utilizando à variável lipídios como covariada.

Foram realizadas:

- Comparações pelo método de Bonferroni quando detectado efeito de interação

entre tratamento e tempo (Neter et 'aI, 1996);

- Comparações. pelo método LSD, quando não detectado efeito de interação

entre tratamento e tempo (Neter et ai, 1996).

Em todas as conclusões obtidas nas análises inferenciais foi utilizado o nível de

significância a. igual a 5%.

Os ,dados foram digitados em planilhas do Excel 2007 for Windows. As análises

estatísticas foram realizadas com o software Statistical Package for Social Sciences

(SPSS) versão 11.0 for Windows e Statistica versão 5.0.
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4. Resultados e Discussão

Os efeitos protetores da adição do mel e das especiarias (sálvia e orégano) sobre

a oxidação lipídiéa nos cortes de peito e sobrecoxa assados foram avaliados durante o

período o temp~ zero, e após 48 e 96 horas de refrigeração.

4.1.. Umidade e lipídios

Nas tabelas 3 e 4 estão apresentados os resultados de umidade (g/ 100g) e

lipídios ~g/ 100 g base. seca) das amostras de peito e sobrecoxa assados.

Tabela 3 - Valores médios e desvio padrão de umidade (g/ 100 g) e lipídios

(g/ 100 g base seca) em peito assado, segundo tratamento e tempo.

Peito .

Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos
O 48 96

Controle
65,2±0,F 66,2 ± 3",?,,;I" 66,52 ± 0,4°,8

,

BHI
65,3 ± 0,6a;1 65,4 ± 1,1a;T,S 65,65 ± 0,2a;T,·

Umidade (gllOO g) 66,3 ± 0,2a;T,s 66,1 ±O,l)";J",I 66,89± 0,5a;·
Orégano+Sálvia

Orégano+Sálvia+5%Mel
67,1± 1,0c;1,. 65,3 ± 0,9°;1",· 64,61 ± 0,4a;t

.OréganO+Sálvia+1O%MeI
67,0 ± 1,08,0;• 66,6 ± 1,1";1",1 64,74 ± 2,2a;T

'Controle
4,2 ± 0,8a;t 6,3 ± 1,4";u 3,12 ± 0,8a;·

Lipídios (gllOO~ BHI
6,0± 1,0";· 4,5 ± 0,68,"1 4,44 ± 0,53;1

:

Orégano+Sá~via
.3,3 ± 0,4";1 1,2 ± 0,4a;r 1,40 ± 0,4a;1

,
I

Orégano+Sálvia+5%Mel
5,9 ± 1,3",8,t 4,9±0,4";t 3,77 ± 0,3a;s,1

Orégano+Sálvia+1O%Mel
4,9 ± 2,3";1,t 2,2 ± 0,1a;8 2,49 ± 0,13;1,8

Letras de (a,b) na mesma linha mdlcam diferenças estatisticamente SIgnificativaS p<O,05

Letras de (r,s,t,u) na mesma colun. indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05
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Tabela 4 - Valores médios e desvio padrão de umidade (g/ 100 g) e lipídios (g/ 100 g

base seca) em sobrecoxa assada, segundo tratamento e tempo.

Sobrecoxa

Tempo (Horas)

Variáveis Tr~tamentos
O 48 96

Controle.
61,5 ± 0,8a;, 6:2,0 ± 1,3a;s" 62,4 ±0,2a;

BHT
60,5±0,4~ 63,3 ± 0,5";' 64,8 ± 1,6";3

Umidade (%)
58,3 ± 1,7a;s 59,3± 0,3a;1 62,0 ± 0,1";1

Orégano+Sálvia

Orégano+Sálvia+5%Mel
58,5 ± 1,4a;r 59,9± 1,1~ 63,5 ± 1,4";u

Orégano+Sálvia+1O%Mel
61,2 ± 0,3C;u 52,4 ± 0,2a;r 57,5 ± 1,2,,;r

Controle
_ 14,8 ± 1,6c;3 .JO,O ± 0,6";3 8,45 ± 1,2",,,;r

-

Lipídios (g/lOOg) BIIT
20,S ± 1,1c;l 10,6 ± 1,4a;· 13,9 ± 2,2,,;·,1

Orégano+Sá1via
9,2 ± 0,6,,;r 6,1±0,~ 7,0 ± 0,78.,,,;r

Orégano+Sálvia+5%Mel
20,0 ± 2,Sc;t 14,9 ± 2,0",0;1 12,6 ± 0,6a;~

Orégano+Sálvia+1O%Mel
24,4 ± 4,9C;u 12,0 ± 1,3a;3 15,6± 3,8o

;t

Letras de (a,b,c) na mesma linha mdlcam dIferenças estatIsticamente sIgmficabvas p<O,OS

Letras de (r,s,t,u) na mesma coluna indicam diferi:nças estatisticamente significativas p<O,OS

Avaliando os resultados das tabelas 3 e 4 para a variável umidade, foram

encontrados valores entre 64,6 ± 0,4 e 67,1 ± 1,0 % nas amostras de peito assado,'

enquanto que nas amostras de sobrecoxa os teores de umidade variaram de 52,4 ± 0,2 a

64,8 ± 1,6 %.

No tempo inicial, os resultados de, umidade das amostras de peito de frango no

tratamento controle apresentaram os menores valores (65,2%) e o tratamento contendo

orégano+sálvia+5%Mel o 'maior valor (67,1 %). Em 48 horas,_ a porcentagem de

umidade variou entre 65,3 e 66,6%; sendo que teores mais elevados foram observados

no tratamento orégano+sálvia+1O%mel. Após 96 horas de refrigeração, o tratamento

orégano+sálvia apresentou os maiores teoreS de umidade em relação aos demais.
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Resultados semelhantes de }lmidade,para carne de peito de frango sem pele

grelhada (63,8 %) for~m obtidos na Tabela Brasileira 'de Composição 'de Alimentos -'
, '

/

TACO (2006).
)

Em estudo realizado por Vieira et aI. (2007), sobre os efeitos dos métodos de

cocção na composição centesimal e colesterol do peito de frangos de diferentes

linhagens, constatou que a ca~ne de peito de frango assada em fomo convencional

apresentava em média 63,18% de umidade, 34,0'7% de proteína,' 1,55% de lipídios e
I

1,18% de cinzas.

Os resultados inferenciais revelaram que há efeito de interação entre tratamento

e tempo nas amostras de peito e sobrecoxa assadas (p<0,001). As tabelas 3 e 4 trazem,
, '

respectivamente, as comparações múltiplas entre os tratamentos dentro de cada tempo, e

entre os tempos dentro de cada tratamento, demonstradas pelas letras sobrescritaS.
, ,

Analisando os dados de lipídios (Tabelas 3 e 4) verificou-se uma variação entre.

1,4 ± 0,4 a6,3 ± 1,4 (g/lOOg- base seca) para a carne de peito assada. Nas amostras de'

sobrecoxa assad.as os teores de lipídios encontrados variaram de 6,1 ± 0,9 a 24,4 ± 4,9 .

(g/100g - base seca).

Os resultados inferenciais para a variável lipídios revelaram que há. efeito de

interação entre tratamento e tempo pára os dois tipos de carnes (p<0,001 ).

Os teores de l~pídios apresentados na Tabe~a Brasileira de Composição de

Alimentos ~ TACO (2006) são semelhantes aos encontrados neste estudo, onde a carne

de peito grelhada sem pele apresenta um teor ~édio de 6,91 gllOO g na base seca e a

sobrecoxa sem pele assada (27,03 gllOO g na base seca).

A grande variação dos teores de lipídios encontrada nos dois cortes de frango

(peito e sobrecoxa) avaliados no presente estudo, provavelmente se deve a grande

diferença de tamanho e peso entre os cortes. Por esta razão optou-s~ pela análise

estatística covariada, onde foi possível normalizar esta variáv~I. Além dissó, o conteúdo

de lipídios no músculo é influenciado pela composição da dieta; pelo ambiente, pela

bnhagem do animal? entre outros (Cobos et a!., 1994; Valsta et aI., 2005).

As ~arnes brancas de aves como o peito possuem baixo teor de gordura devido à

reduzida necessidade de estocar' energia nestes músculos. Já os depósitos de gordura '

sub-cutânea, na cavidade abdominal e nassobrecoxas são bastante acentuados,

caracterizando regiões onde a reserva de energia é importante para o isolamento térmico
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e também para permitir atividades fisicas de longa duração (Langslow e Lewis, 1974).

Devido a este fato os lipídios totais são m3.1sacentuados na carne de sobrecoxa em

relação a carne de peito.

4.1~ Atividade de água e pH
Nas tabelas 5 e 6 estão apreséntados os resultados de ativid~de de água e pH das

amostras de peito e Sübrecoxa assados.

Tabela'5 -,Valores médios e d~svio padrão. de atividade de água e pH em

peito assado, segundo tratamento e tempo.

Peito

, Tempo (Horas)
i

.Variáveis Tratamentos
O 48 96

.Controle
0,97 ± O,Oa;r 0,98 ±O,Oa;r 0,98 ± 0,0 a;r

BHT
0,96 ± 0,03;5 0,98 ± O,OD;T 097 ±O OC;s'. '

. Atividade de água
0,97±0,0;r 0,98 ± O,Ob;r 0,98 ± O,Ób;r

Orégano+Sálvia

Orégano+Sálvia+5%Mel
0,97±0,0~ 0,96 ± 0,03;5 0,97 ± O,Oa;s

Orégano+Sálvia+1O%Mel
097 ±O Ob;r 0,96 ± O,Ob;s· ·0,94 ± 0,0a;1'. ,

Controle
5,7 ±.O,Oa;r 5,9 ± O,Ob;r q,O ± O,O,,",r

pH
BlIT

·60±01a;s 6,3 ± O,lb;s 6,4± 0,2b;s. , ,

Orégano+Sálvia
6,4 ± 0,23;1 . 6,4 ± O,Oa;D;s 6,3 ± 0,00;1

Orégano+Sálvia+5%Mel
6,4± 0,1a;1 6,3 ± O,Oa;s· 6,4± 0,1a;~

Orégano+Sálvia+IO%Mel
6,4 ± 0,1a;\ 6,3.± O,Oa;s 6,3 ± 0,0a;1

Letras de (a,b,c) na mesma linha mdlcam diferenças estatlsbcamente slgnificativas p<O,OS

Letras de (r,s;t) na mesma coluná indicam diferenças estatisticamente significativas.p<O,05
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Tabela 6- Valores médios e desvio padrão de atividade de água e pH.em sobrecoxa
assada, segundo tratamento e tempo.

Sobrecoxa

Tempo .(Horas)

Variáveis Trat2JDIentos
O 48 96

Controle
0,98-± 0,03,0;' 0,98 ± 0,00;' 0,97 ± 0,0a;·

BHT
0,96 ± 0,0"" 0,98 ± 0,00

;' 0,98 ± 0,00
;'

Atividade de água
0,98 ± 0,03,0;8 0,98 ± 0,00

;' 0,97 ± 0,0a;·
Orégano+Sálvia

Orégano+Sálvia+5%Mel
0,96 ± 0,0a;.r 0,96 ± 0,0a;r 0,97 ± 0,00

;'

Orégano+Sálvia+IO%Mel
0,96 ± O,oo;r 0,91 ± 0,0c;r 0,94 ± O,Oa;r

Controle
6,4 ± O, 13,0;r 6,3 ± O,Ia;r 6,4 ± O,03,o;r

pH
BHT

6,4 ± 0,2&;' 6,8± 0,00 ;1 6,8± 0,10
;1

Orégano+Sálvia
6,9± O,lo;t 6,8± 0,03;1 6,7 ± 0,03;8

Orégano+Sálvia+5%Mel
6,8± 0,08;1 6,8 ± 0,08;1 6,9 ± 0,18;1

Orégano+Sálvia+IO%Mel
6,9± 0,0°;t 6,6 ± 0,0a;· . 6,6 ± 0,0a;·

)

Letras de (a,b,c) na mesma linha mdlcam diferenças estatIstIcamente slgnificattvas p<O,05

Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05

Para as medidas de atividade de água (Aa) determinadas nos' dois cortes de

frangos assados~ pode-se constatar que os resultados inferenciais revelaram que há
,

efeito de interação entre tratamento. e tempo (p<0,001). As diferenças entre os

tratamentos e tempos estão apresentadas nas tabelas 6 e 7.

As medidas de atividade de água na carne de peito assada variaram de 0,94 a .

. 0,98..No decorrer do tempo, o tratamento orégano+sálvia+1O%mel foi 0/ que perdeu

água livre em sua composição, enquanto que os outros tratamentos permaneceram

praticamente estáveis. Este mesmo comportamento também foi observado para a'

sobrecoxa assada.

As carnes 'frescas possuem uma atividade de água média de 0,99, sendo que a

susceptibilidade à oxidação pode ser função da mesma, já que faixas entre 0,8 a 0,6

favorecew o. aumento das reações de oxidação lipídica (Van Laack, et al., 2000).

Os valores de atividade de água encontrados neste trabalho foram semelhantes

aos determinados por Muguruma et al.,(1987) que observaram valores de 0,96 para o
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peito de frango, e por Brannan (2009), que encontrou valores de atividade de água de

0,97 a 0,99 em peito e sobrecoxa de frango .cozidos tratados com extratos de sementes

de uva.

Em relação aos valores de pH das carnes de frango (Tabelas 5 e 6) verificou-se

que ocorreu uma variação de 5,7 até 6,4 (peito assado), sendo que o tratamento controle

apresentou o valor mais baixo de pH. Os tratamentos que continham as especiarias e o

mel apresentaram os yalores mais elevados de pH. Já' para a sobrecoxa assada aos

resultados foram entre 6,3 a 6,9.

P~ua a variável pH os resultados inferenciais também revelaram q~e há e(eito de

interação entre tratamento e tempo par(). os cortes de peito e sobrecoxa (p<0,001).

Brannan (2009) avaliou o comportamento do pH de amostras de peito de frango

cozido e não encontrou diferenças estatisticamente significativas entr~ as amostras'
" .

controle e as amostras tnitadas com extrato de semente de uva ao longo de um período'

de 12 dias de refrigeração. Este ~esmo autor, também avaliou o pH de sobrecoxa de
( ... I. .......

frango cozidas e observou que os resultados de pH declinàtam ao longo do tempo -de
\

refrigeração. Entretanto, nas àmostras tratadas com o extrato de uva, os valores

aument~ram durante os 12 dias de refrigeração.

Após ter ocorrido o abate, a carne continua em processo bioquímico. Assim, <>

pH da carne de frango diminui devido à produção de ácido tático, onde a carne de peito

deve apresentar pH final entre" 5,7 e 5,9 (Venturirni et aI., 2007). Souza et aI. (2006)

constataram que o pH da carne de peito de frango variou entre 5,92 no post mortem e

5,7 em 30 dias após o abate. Outro estudo realizado por Castellini et aI., (2002)

demonstraram que Q pH final da carne de peito de frango variou entre 5,75 e 5,96.

Os valores de pH dos cortes de sobrecoxa foram superiores aos dos cortes de

peito, devido, a maior quantida4e e às características das fibras vermelhas, que por
\

possuírem metabolismo oxidativo, favorecem um pH mais alto (Price e Schwiegert,

1994).
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. 4.3. TBARS

Na tabela 7 estão apresentados os resultados de TBARS nos dois cortes de

frango (peito e sobrecoxa) assados,

Tabela J - ValOres médios (base s~ca) e desvio padrão de TBARS nos cortes de

frango (peito e sobrecoxa) assados, segundo tratamento e tempo.

Peito

Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos
O 48 96

Controle
1,83 ± 0,1°;t. 1,49±0,3a;n 2,07 ± O,Ic;n

BHT
0,21 ± O,Oa;· 0,62 ± O,I~;t 1,34 ± 0,0<:;1,

TBARS
,.

Orégano+Sálvia
0,10 ± 0,037 0,36 ± 0,00

;' 0,38 ± 0,00
;'

(mgMDAIKg)

Orégano+Sálvia+5%Mel
10,04±0,037 0,19±0,0°;T 0,24±0,00~

Orégano+Sálvia+1Oo/aMeI
0,06 ± 0,0a;1' 0,24 ± O,Oo;r 0,38 ± O,Oc;.

Sobrecoxa

Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos
O 48 96

Controle
0,46±0,Ia;u, 0,94 ± 0,1o;u 1,19 ± O,Oc;s

BHT
0,15 ±O,ol<;t 0,58±0,0°;t. 1,54±0,1c;

, TBARS
0,08 ± 0,037" 0,36 ± 0,00

;' 0,51 ± o,oc;r
(mgMDAIKg) Orégano+Sálvia

Orégano+Sálvia+5%MeI
0,05 ± 0,037 0,35 ± O,Oo;s 0,53 ±O,OC-,r

Orégano+Sálvia+1Oo/aMeI
0,06 ± O,037,S 0,22 ± O,oo;r 0,51 ± 0,0C',r

Letras de (a,h,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS,
Letras de (r,s,t,u) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS

I

Os valores médios de TBARS na carne de peito assada variaram entre 0,04 a

2,07 mg MDAlKg de amostra (base seca) durante o tempo de refrigeração (Tabela 7).

. ,
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,
Durante o tempo de refrigeração observou-se um aumento de TBARS em todos

os tratamentos avaliados. O tratamento que apresentou os menores valores de TBARS

foi o (orégano+sálvia+5% de mel), seguido do (orégano+sálvia+lO% .de mel). Em

ordem decrescente o comportamento dos. tratamentos para TBARS foram:

Controle~BHT~(Orégano+Sálvia)~(Orégano+SáIvia+1O%mel)~(Orégano+Sálvia+

5% mel).

Na amostra controle, observou-se que após 48 horas de refrigeração os valores

de TBARS foram menores do que no tempo O. Entretanto, após 96 ·horas ocorreu uma

elevação, com 2,07 mg MDA!Kg. Obervou-se que o tratamento contendo BHT

apresentou uma elevação de TBARS durante a vida de prateleira, demonstrando a baixa

eficácia do mesmo em relação aos demais tratamentos. Ao final das 96 horas, as

. amostras com adição de especiarias e mel apresentaram valores de TBARS mais baixos
I

que o controle- e ao BHT, sugerindo que a sáIvia, o orégano e o mel tenham exercido

. efeito antioxidante durante o experimento.

A análise estatística confimÍou que ocorreu efeito de interação entre tratamento

e tempo (p<O,OOl) para a análise de TBARS nestas amostras de peito de frango assadas.

Os resultados TBARS na carne de sobrecoxa assada variaram entre 0,05 a 1,19

mg MDA!Kg de amostra (base seca) (Tabela 7). Em ordem Crescente os tratamentos

mais efetivos na proteção contra a oxidação lipídica no tempo ° foram:'

(Orégano+SáIvia+5% mel) ~(Orégano+Sálvia+lO% mel) ~(Orégano+Sálvia) ~ BHT
\

~Coritrole.

Quando analisamos os resultados da sobrecoxa no tempo 96 horas, observamos

que os tratamentos contendo Orégàno+Sálvia, Orégano+Sálvia+5% mel. e

Orégano+Sálvia+lO% mel mostraram-se estatisticamente semelhantes (p < 0,05).

Como descrito na literatura, a oxidação lípidica é uma das principais reações

deteriorativas que ocorrem durànte o processamento, distribuição, armazenamento e

preparo fmal dos alimentos (Jahan et aI., 2004).

Neste estudo, os tratamentos que possuíam mel em sua preparação apresentaram

valores de TBARS menores nos tempos °e A8 horas em relação aos tratamentos que

possuíam apenas as especiarias (Orégano+SálVia), nos dois cortes avaliados. Após 96

horas de refrigeração, observou-se que o tratamento. Orégano+Sálvia+5%Mel foi o mais

eficaz na proteção oxidativa dos· cortes de peito, com menores teores de TBARS. Os
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outros dois tratamentos Orégano+Sálvia e Orégano+Sálvia+1O%Mel mostraram-se

estatisticamente semelhantes. Já para a sobrecoxa assada, os tratamentos com

especiarias e mel não apresentaram diferenças estatísticas após 96 horas de refrigeração.

Resultados semelhantes foram encontrados por McKibben e Engeseth (2002)

que avaliaram a inibição da oxidação lipídica em carne de peru utilizando. mel, 0.

tocoferol e BHT e concluíram que o tratamento que continha mel foi o mais efetivo na

redução da oxidação lipídica da carne cozida. Nagai et aI., (2006) observaram que o mel

inibiu a oxidação, bem como o crescimento bacteriano durante a vida de prateleira de

carnes cruas de bovinos, suínos, frangos e peixes. .,

Existe uma relação bem estabelecida entre os valores médios de TBARS e as

avaliações sensoriais em carnes (Bou et aI., 2001). Galvin et ai. (2002) afirmaram que

"off-flavours" podem ser detectados em carnes oxidadas a partir de valores de T8ARS

entre 0,,5 e 2,0 mg/Kg de amostra.

Os resultados de TBARS apresentados neste estudo confirmaram a atividade

antioxidante das especiarias e do mel, pois em todos os tempos de refrigeração, o~

extratos de orégano, sálvia e o mel mostraram-se eficazes na proteção contra a oxidação

lipídica em todas as amostras avaliadas. Além disso, os resultádos de TBARS

demonstraram que os antioxidantes retardaram a oxidação dos lipídios imediatamente

após a cocção. Resultados semelhantes foram verificados em outros estudos (Ahn et aI.,

2002~ Fernández-López et aI., 2003, Juntachote et aI., 2007) que avaliaram o

comportamento dos antioxidantes após o cocção de carnes.

Nas figuras 6. e 7 estão demonstrados o percentual da inibição da oxidação lipídica

nos cortes de peito e sobrecoxa assados.
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Figura 6 - Porcentagem ~e inibição da oxidação lipídica em" relação ao controle nos

tratamentos de peito assado.

Na Figura 6, ao avaliarm9s -os resultados da inibição da oxidação lipídica

durante o tempo de refrigeração na carne de peito assado, observamos que em relação

ao controle, os tratamentos realizados apresentaram influência 'positiva. O tratamento
,

com Orégano+Sálvia inibiu a oxidação em 97,8 % no tempo O. Após 48 horas, o

tratamento Orégano+Sálvia+5%Mel foi o mais eficaz com 87,3% de proteção oxidativa.

Este mesmQ tratamento atingiu o ápice de "inibição no tempo de 96 horas com 88,4 %.
, . ,

Dentre os tratamentos avaliados, o contendo Orégano+Sálvia+5%Mel foi o mais efetivo

contra a oxidação ém relação aos demais. Em relação ao tratamento com BHT, o mesmo

foi perdendo eficiência no decorrer do tempo de refrigeração (88,5 % ~ 53,9 % ~ 35)

%), nos tempos O, 48 e 96 horas, respectivamente. Assim, devemos ressaltar que todos

os tratamentos com especiarias chegaram a inibir a oxidação lipídica em mais de 80 %.
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Figura 7 - Porcentagem de inibição da oxidação lipídica em relação ao controle

nos tratamentos de sobrecoxa assada.

Na figura 7 estão apresentados os resultados da inibição da oxidação lipídica na

carne de sobrecoxa cozida. Em relação ao BHT, os dados mostram que a inibição foi

inferior aos tratamentos com especiarias e que ao longo do tempo este tratamento perde

eficiência. No tempo 96 horas, o mesmo não protegeu contra a oxidação em relação ao

controle. Nos tratamentos com especiarias, o Orégano+Sálvia+5%Mel foi o mais eficaz,

com efeito protetor de 89,1 % no tempo o. No t~rnpo 48 horas o tratamento

Orégano+Sálvia+1O%Mel mostrou-se mais eficaz com 76,6 %. Após 96 horas de

refrigeração, os tratamentos Orégano+Sálvia e Orégano+Sálvia+1O%Mel mostraram-se

semelhantes, com 57,1 % de inibição da oxidação lipídica.

Os resultados obtidos neste estudo reforçam que a utilização de antioxidantes

naturais mostrou-se mais eficaz do que o BHT em carnes de frango assado, durante o

tempo de refrigeração. Resultados semelhantes fóram descritos por (Estévez et al.,

2007; Ahn et aI., 2002; McCarthy et al., 2001; Yu et al., "2002; 'Tsimidou et.al., 1995).

4.4. Dienos conjugados e hexanal

Na tabela 8 estão apresentados os resultados de dienos conjugados e hexanal das

amostras de peito e sobrecoxaassados.



,
Tabela 8 - Valores médios (base seca)' e desvio padrão d~ dienos conjugados e

pexanal em peito e sobrecoxa assados, segundo tratamento e tempo.

Pdto

.
Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos
O 48 96

Controle
2,59 ± O,2b;t 1,05 ± 0,2a;r . 2,03 ± 0,6B,b;r

,
Dienos conjugados (%)

BHT
1,09 ± O,2l1;S 1,54 ± 0,287 2,35 ± 0,3b7

Orégano+Sálvia·
1,64 ± 0,0a;· 3,58 ± 1,3';<.0 3,28 ± 1,9c7,.

Orégano+Sálvia+5%Mel
0,80 ± 0,6a;r,J 3,34± 0,6·" 3,38 ± 'O,2.;.,t

-
Orégano+Sálvia+10%Mel

0,32± 0,1a;r 3,79 ± 0,30,';· 3,24 ± 0,2';1

Controle
7,20 ± 0,8a;v 10,29 ± 0,7o;t 10,36 ±'O,2o;1

Hexanal (flWg)
BHT

6,05± 0,4lQ1 6,58 ± 0,3l1;S 8,29± 0,11>;'

Orégano+Sálvia
4,53 ± 0,1a; 6,67 ± 0,5';· 7,26 ± 0,7';·

Orégano+Sálvia+5%Mel
0,84±0,lF" 3,06 ± 0,1"''' 4,02 ± 0,2c;r

, 0,79 ± O,oa;r 3,48 ± 0,4o;r 4,96 ± 0,5c;r
Orégano+Sálvia+IO%Mel

Sobrecoxa

Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos
O 48 96

Controle
0,85 ±O,eF I,60±0,4c; 0,98± 0,707

Dienos conjugados (%)
BHT

0~75 ± 0,0a;· 1,32 ± 0,3b;•.t 1,75 ± 0,4c;.

Orégano+Sálvia
1,03 ± 0,lb;fJ 0,34 ± 0,107 2,88 ± O,Oc;n

Orégano+Sálvia+5%MeI'
0,25 ± 0,2a;< 1,32 ± 0,20;." 2,12 ± 0,3c;

Orégano+Sálvia+1O"/oMeI
0,11 ±O,~ 1,05 ± 0,1..... 1,52 ± 0,59

Controle
3,55 ± 0,0a; 4,20 ± 0,30;. 4,31 ± 0,10;'

. Hexanal (~g)
BHT

3,09 ± O,2l1;S 4,09 ± O,lu;< 4,54 ± 0,0c;,

Orégano+Sálvia
2,07 ± 0,0a;< 2,23 ± 0,0a;· 2,52 ± 0,00;<

-

Orégano+Sálvia+5%Mel
2,24 ± 0,0a;r 2,29 ± O,Oll;S 2,40 ± 0,0a;r

Orégano+Sálvia+10%Mel
2,32 ± 0,09 . . I,88±0,~ 2,07 ± 0,0.7

Letras de (a,b,c) na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS

Letras de (r,s,t,u) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,OS

121'
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Quando avaliamos os resultados da análise de dienos conjugados, todas as

amostras analisadas apresentaram um acréscimo nos valores durante os tempos de

refrigeração (Tabela 8).

Este aumento nos valores dos dienos conjugados está relacionado com reações

da oxidação do~ lipídios, que o~rrem na presença do oxigênio.

No peito assado, maiores valores de dienos foram determinados no tempo Opara

o tratamento controle, seguido do~ tratamentos: Orégano+Sálvia ~ BHT ~

Orégano+Sálvia+5%Mel e Orégano+Sálvia+10%. Em relação aos tempos 48 e 96

horas, os tratamentos controle e BHT mostraram-se estatisticamente semelhantes, com

valores inferiores e os valores de dienos inferiores em relação aos demais tratamentos.,

Na tabela 8 estão apresentados os valores de hexanal (J.1g/g de amostra - base

seca) para todos os tratamentos estudados.

Os valores médios de hexanal na carne de peito assada variaram entre 0,79 a

10,36 J.1g/g de amostra - base seca (Tabela 8). Durante o tempo de refrigeração,

observou-se um acréscimo nos teores de hexanal. .o tratamento que apresentou os

menores valores de hexanal após 96 horas de refrigeração foi o (orégano+sálvia+5% de

mel), seguido do (orégano+sálvia+10% de mel). Em ordem decrescente, o

comportamento dos tratamentos para os teores de hexanaI foram: Controle ~BHT
,

~(Orégano+Sálvia) ~(Orégano+Sálvia+5% mel) ~(Orégano+Sálvia+10%mel).

Para a carne de sobrecoxat'assada, as amostras tiveram um comportamento. .

similar ao observado na Carne de peito assado. Os valores variaram de 1,88 a 4,54 J.1g!g

de amostra - base seca (Tabela 8). O tratamento que apr~sentou os menores valores de

hexanal após 96 horas foi o (orégano+sálvia+5% de mel), ·seguido do

(orégano+sálvia+10% de mel).

O hexanal é considerado um indicador importante da oxidação lipídica por ser o

produto mais abundante desta reação. Este aldeído contribui com o odor final

indesejável e pode ser encontrado em concentrações crescentes durante a estocagemdos .

produtos alimentícios (St. Angelo et ai., 1987).
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4.5. Correlações lineares entre as variáveis

Pela análise dos resultados obtidos por diferentes métodos para a verificação da

proteção da oxidação lipídica na carne de frango, foram estimados os coeficientes de

correlação linear de Pearson.

No quadro 3 apresentamos as estimativas dos coeficientes de correlação linear

de Pearsori encontradas neste estudo.

';0,282 1' '0,007 1
0 °,795 =J'-_--<-O-,O-O-I~~-1

- (Aa) = AtIvIdade de agua.

Dienos X TBARS I 0,429 j '<0,001

I
..

AaXHexanal 0,431 0,018

.. pHXHexanal -0,509 0,004 I,
I

Dienos X Hexanal 0,319 0,086 !
I I..

~
- pIiX-TBARs--~

Hexanal X TBARS I
- ,- l~

Quadro 3 - Correlações lineares entre as variáveis estudadas

',"-O-variáveiS Estimativa do Coeficiente de I Nível I
Correlação j' descritivo (p) I

(------'------*-----11
1f Peito

~ {Á; X TBÃRS------,------- .._---
0,354 0,003 !

i :

I pHXTBARS "0,6:25 \ <0,001

Hexana}. X TBARS 0,820, <0,001

DienosX TBARS ' -0,140 ; 0,249

, AaXHexanal '0)76 " 0,409

pHXHexanal

I
' -0,467

-l
,0,021 I

,
Dienos X Hexanal 0,102 0,635

i ,
Sobrecoxa -

I AaXTBARS I ' 0,391 <0,001 ,
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Analisàndo as correlações lineares das variáveis da carne de peitQassada,
, , \

verificamos que entre a atividade de água e -TBARS ocorreu uma correlaçã9 linear

pouco significativa (0)54) (Quadro3). Quando se verificou a correlação entre pH e

TBARS encontrou-se uma correla~ão linear negativa {-0,625), ou seja, quanto maior o

valor de TBARS menor o pH da cà:me. Também ocorreu uma correlação linear negàtjva

(-0,467) entre pH ehexanal 'onde, quanto maior ~ quantidade de hexanal na carne de '
, , .

peito menor o. valor d~ pR. Verificando-se a correlação de hexanal e TBARS encontrou
/ ,

se uma correlação linear positiva na carne de peito de (0,810) (Figura 8).,

Figura 8 - Gráfico de dispersão das v~ãveis lÍexanal e TBARS na

carne de peito assada

Quando avaliamos as correlações line~es das variáveis encontradas na carne de
, ,

sobrecoxa assada, concluímos que entre-a atividade de água e TBARS encontrou-se

uma correlação linear pouco significativa (0.391) (Quadro3). Entre o pR e TBARS a
, . .

correlação linear encontrada foi negativa (-0,282), ou seja, quanto maior o valor de

TB~ meI10r o pR da carne. Também ocorreu uma correlação linearnegativa:(~O,509)

entre pR e hexanal onde, quanto maior _a quantidade de hexanal na carne de sobn~coxa

menor o valor -de·pR. Ao verificar a correlação"de hexanal e TBARS encontrou-se uma

correlação linear positiva na carne de sobrecoxa de (0,795) (Figura '9).

.'
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Figura 9 - Gráfico de dispersãó das v~i;iveis hexanal e TBARS na

carne de sobrecoxa assada

Chen e Waimaleongora (1981) estudaram carne de aves domésticas, submet~das\

a tratamentos com diferentes ácidos. Os autores observaram o mesmo comportamento
,

, 'observado no presente estudo, onde ocorreu a redução do pH e aumento da oxidação

lipídica. Isso deve~se ao fato de que a queda do pH propicia a desnaturação de proteínas,
,

com liberação de conteúdo celular e consequentemente do ferro heme, que age como

pro-oxidante, propiciando a elevação dos teores de TBARS. "

Resultados semelhantes também fOJ;am relados por Jensen et aI., (1998), que
\ , ,

avaliaram a quantidade de hexanal e TBARS em carne bovina cozida observaram uin

coeficiente de correlação de 0,83. Outros autores encontraram c,orrelações significatica

de 0,95 entre TBARS: e he~anal d~rante o armazenani.ento de carnes (Ahn et al., 2000,
\

Ahn et al., 2002).

Conforme anteriormente relatado em outros estudos (Dupuy et aI., 1987, Jensen

et al., 1.998), podemos sugerir que os valores de TBARS e o conteúdo de hexanal

podem ser utilizados como indicadores confíãv~is na formação do aroma-requentado

(WDF) em carnes cozidas/assadas.
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4.6. Colesterol e óxidos de colesterol

Nas Figuras 10 e 11 estão apresentados os teores médios de colesterol (mg/l00 g

na base seca) dos dois tipos de carnes.
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Figura 11 - Concentração do colesterol (mg/ 100 g),da sobrecoxa assada, segundo
\

tratamento e tempo.

As concentrações médias de colesterol (mg/lOO g - base seca) observadas n as
,

amostras'de peito de frango foram entre 221,5 ± 0,5 e 281,9 ± 1,5 (Figura 10).

Os resultados inferenciais revelaram que as porções de peito assado

apresentaram os mesmos valores médios de colesterol, segundo tratamento (p=0,052) e

tempo (p=0,190).

Resultados semelhantes para colesterol foram encontrados na Tabela Brasileira

de Composição de Alimentos - TACO (2006), que determinou valores de 245,86

mg/100 g na base seca em amostras de peito sem pele grelhadas.
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Para as amostras de sobrecoxa assadas os teores de colesterol vanaram de

208,11 ± 4,9 a 395,17 ± 22,5 mg/IOOg - base seca (Figura 11).

Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (2006) os dados de

colesterol para sobrecoxa sem pele assada (326,58 mg/lOO g na base seca) mostraram-se

semelhantes aos encontrados neste estudo.

Em relação às amostras de sobrecoxa, observamos que os tratamentos não

apresentam em média os mesmos valores (p=O,OO 1) (Figura 8). É importante ressaltar

também, que ao longo do tempo, os valores médios desta variável não foram

estatisticament6 iguais (p<O,OO 1).

Estas diferenças no conteúdo de colesterol nos tecidos ammaIS podem ser

influenciadas pela linhagem, idade, composição da dieta, especialmente pela produção

de ácidos graxos polinsaturados, (Komprda, et aI., 2003).
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Nas-tabelas 9 e 10 estão apresentados os resultados·das·análises de óxidos de colesterol.
I

Tabela 9 - Óxidos de colesterol (,.lg/g ~ base seca) (25-0H, 7-Ceto, 7a-;QH'

e 7~-OH) do peito assado, segundo tratamento e tempo.

Peito

Tempo (Horas)

Variáveis Tratamentos O 48 96

Controle ' - - -

BHT - tr -

7-Ceto (p,g1g) Orégano+Sálvia - - -
Orégano+Sálvia+5o/oMel tr tr tr

Orégano+Sálvia+1O%Mel - tr tr

Controle - - -
BlIT - tr -

25-0H (p,g1g) Orégano+Sálvia - - -
, Orégano+Sálvia+5%Mel - - -
Orégano+Sályia+lO%Mel tr - tr

Controle - " - -
BHT - tr -

7a-OH (p,glg) Orégano+Sálvia - - -
. Orégano+Sálvia+5%Mel - - -

Orégano+Sálvia+lO%Mel - - tr

Controle - - -
,

BHT - - -
7~OH (p,g1g)

OréganO+Sálvia tr - tr

OréganO+Sálvia+5o/oMeI tr tr tr

Orégano+Sálvia+lO%Me1 tr tr tr

Total de óxidos Controle - - -

de colesterol (p,glg) BHT - tr . -

Orégano+Sálvia tr - 1:r,

Orégano+Sálvia+5o/oMel tr tr tr

Orégano+Sálvia+1O%Mel tr tr tr

(tr) Valores abmxo do limite de quantificação
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Tabela 10 - Óxidos de colesterol Ülglg - base seca) (25-0H, 7-Ceto,,7a-OH e
. ,

7~-OH) de sobrecoxa assada, segundo tratarrie~to e tempo.

Sobrecoxa

(tr) Valores abaixo do limite de quantificaçao

Horas

Variáveis .Tratamentos O 48 96 ,

Controle - - -
BHT . - - -,

7-Ceto (pglg) OréganO+Sálvia - - -
Orégano+Sálvia+5o/oMel - - -
Orégano+Sálvia+IQ%Mel - tr -

Controle - - -

BHT - tr -

25-0H (pglg) OréganO+Sálvia - - tr

OréganO+Sálvia+5o/oMeI - - -

Orégano+Sálvia+IOo/oMeI 1- - -

Controle - - -
BHT - 3,49± 0,1 -

7a-OH (pglg) Orégano+Sálvia - - -
OréganO+Sálvia+5%Me1 - - -
Orégano+Sálvia+IO%Mel , - - ir,

Controle - - -
BHT - - -

7~H(pglg) Orégano+Sálvia tr - tr,

Orégano+Sálvia+5%Mel tr tr -.
Orég~Sálvia+IO%Mel tr tr tr

Total de óxidos Gontrole - - ~

de corelitero: (;1g1g) BHT - 3,49,±O,1 --
Orégano+Sálvia tr ';" tr

Orégano+Sálvia+5o/oMel tr tr -

0régano+Sálvia+10%Mel tr tr tr

-
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Neste estudo, durante o processamento e ao longo do· tempo de refrigeração

foram encontrados apenas traços dos óxidos (25-0H, 7-Ceto, 7a-OH e 7~-OH), com

exceção para a sobre coxa assad<j. no tratamento BHT, no tempo de 48 horas, onde

observou-se a presença de 7a-OH (3,49 J..lg/g - base seca) (Tabelas 9 e 10).

Estes traços podem ter sido gerados por fatores que afetam a oxidação do

colesterol, que podem estar relacionaàos a certas características do alimento: conteúdo

de água, pH, quantidade, tipo de ácidQ graxo presente, presença de antiox;idantes ou pró

oxidantes; a int~rações com outros constituintes do sistema alimentar e as condições de

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

(Addis, 1986; Hubbard et aI., 1989; Dionisi et aI., 1998; Paniangvaitet aI., 1995).

O processamento pode levar à oxidação dos lipídios presentes na carne e em

seus produtos processados. O tratamento térmico tem efeitos negativos na estrutura

celular, pois provoca a desnaturação das proteínas, principalmente da globina, deixando

o íon ferro+2 mais susceptíveis à oxidação com liberação de oxigênio molecular da

oximioglobina presente nos músculos, propiciando c~mdições para a produção de

peróxidos de hidrogênio. Fragmentação, fracionamento e mistura da carne desfaz em

estrutura muscular da mesma, aumentando a superfície de exposição ao oxigênio e a

outros catalisadores da oxidação, ~o ,que pode dar origem a radicais livres e,

conseqüentemente, desencadear reações de oxidação do colesterol (Novelli et ai., 1998).

4.7. Ácidos graxos

Nas tabelas 11 e 12 estão apresentadas a composição média dos ácidos graxos

das amostras de peit-o assado analisadas.
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Tabela 11 - Composição média de ácidos graxos (%) do peito de frango assado submetido aos

cinco tratamentos, no tempos 0,48 e 96 horas de refrigeração,

Pl'iw-- Tl'mp" (I

Ácidos Graxos Controle" BHT Orégano+Sátvia Orégano+Sálvia+5%Md Orégano+Sálvia+10%Mel

C14:0 0,52

CI5:0" . 1,26

C16:0 24,15 24,91 21,04 22,65 25,01

C16:1 7,69 8,67 5,89 7,17 7,96

C18:0 5,25 4,36 5,67 5,63 5",30

C18:109c 33,03 32,84 '35,25 " 39,44 34,84

C18:2n6c 23,61 23,81 25,51 22,41 22,73

C18:3n3-a 0,58 1~8 0,69 -0,56

C20:4n6 4,02 3,62 4,14 2,70 3,60

C20:5n3 " 0,71

C24:109 0,55

C22:6n3 0,97

Pt'ilo - Tl'rnpo 48 honls

Ácidos Graxos

C16:0

C16:1

C18:0

"Ct8:109c "

CI8:2n6c

C22:109

C20:3n3

C20:4n6

C20:503

C22:603

Controle

21,34

4,84

6,50

39,29

22,07

3,34

2,27

0,36

,BHT"

25,63

6,30

6,73

37,25

24,09

"OrégaIÍo+sálviâ

23,34

, 7,05

5;93

37,45

21,14

1;20

2,93

"Ol"éganO+Sálvia-i-5%Mél

22,42

7,77

5,29

37,41

23,57

3,54

Orégano+Sálvía+10%MéI

26,26

7,26

5,14

36,64

24,70

Ácidos Gra:xos

C15:0

C16:0

C16:1

C18:0

C18:109c

C18:2n6c

C20:3n6

C20:303

C20:4n6

C24:1n9

Controle

21,66

7,81

6,95

36,38

23,19

3,34 "

BHT

23,13

6,81

6,52

39,34

24,20

Orégano+Sálvia

1,37

21,32

7,59

5,49

32,52

24,53

5,05

2,13

Orégano+Sálvia+5%Mel

22,62

8,20

6,17

37,76

25,24

"Orégano+Sálvia+10%Mel

22,95

6,60

6,68

34,74

24,38"

4,66

--_ .._----~--_._ ..__._~- ------._------.--~---~.~.- ------_.._._-_._._._--~-_ .._._----~._-_._._. __..,--_.~_ ..-_ ..__._--.--_._-_...._.. _..._.__ ...-_.----_.. _-_......._.-----



Tabela 12 - Composição médi~ de ácidos graxos (%) do peito de frango

assado, segundo tratamento e tempo.

Peito

Horas

Variáveis Tratamentos O 48 96

Controle 29,4o;r,. 27,88,r 28,6o,o;r

BHT 29,88,r,. 32,40
;' 29,7a;.

Ácidos graxos
Orégano+Sálvia 28,087 30,207 28,2 87

saturados (%)
Orégano+Sálvia+5%Mel 28,387 27,78,r 28,8 a;r,'

Orégano+Sálvia+10%Mel 30,3o,o;r,s 31,40;( 29,6 a;r,S

Controle 70,6a;r 72,2o;t 71,48,0;'

BHT 70,207 67,68,' 70,4o;r

Ácidos graxos Orégano+Sálvia 72,0";5 69,88,1 71,8";s

insaturados (%) Orégano+Sálvia+5%Mel 71,7a;r,$ 72,30, 71,2f
;;

Orégano+Sálvia+1O%Mel 69,7b7 68,6o,b;r 70,4b;r,s

- - _:et::!!2::::

Controle 40,78,r 44,lb;r 44,20;'

BHT 41,58,S, ' 43,607 46,2c;'

Ácidos graxos Orégano+Sálvia 41,78,' . 45,7c;' 42,2b;r

monoinsaturados Orégano+Sálvia+5O/OMel 46,6b;t 45,28,s 46,Ob;S

(%) Orégano+Sálvia+l0%Mel 42,88,S . 43,~7 41,3a;r

Controle 29,38,r 28,Oa;t 27,28,S

BHT 28,7 b7 24,1a;r 24,2a;r

Ácidos graxos Orégano+Sálvia 30,3 b;r,s 24,1 a;r 29,6b;s,t

polinsaturados(%) Orégano+Sálvia+5%Mel 25,1 87 27,I8,S 25,2a;r

Orégano+Sálvia+1O%Mel 26,9o,b;r 24,7a;r 29,Ob;.,t

Letras de (a,b,c) na mesma hnha mdIcam dIferenças estattsttcamente sIgnificattvas p<O,05
,

Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05

132
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Em relação aos cortes de peito, os ácidos graxos saturados encontrados em maior.

abundância foram os ácidos graxos palmítico (16:0) e o esteárico (18:0). .0 ácido graxo

. monoinsaturado em maior concentração foi o ácido oléico (18:1 n-9), entretanto, outros

ácidos graxos monoinsaturados foram encontrados em menor proporção, como o ácido

palmitoléico (16:1) e o nervônico (24:1 n-9). Já os ácidos graxos polinsaturados

determinados em maior predominância nas amostras de peito foram: linoléico (18:2 n6);

araquidônico (20:4' n6) e linolênico (18:3 n3), respectivamente (Tabela 11).

Para analisar os efeitos do processamento térmico e da refrigeração sobre o

perfil de ácidos graxos das amo~as de peito assado, foram agrupados o total de ácidos

graxos saturados, monoinsaturados e polinsaturados, segundo tratamento e tempo

(Tabela 12).

De acordo com a análise estatística, os teores de ácidos graxos saturados,

insaturados e polinsaturados das amostras de peito sofreram efeito-de interação entre

tratamento e tempo (p<O,OOI). A tabela 12 também mostra as comparações múltiplas

entre os tratamentos dentro de cada tempo, e entI:e os tempos dentro de cada tratamento.

Em amostras de peito,pequeQas reduções dos ácidos gi-axos saturados foram

observadas nos tratamentos controle e orégano+sálvia+5%meI, no decorrer do tempo de

refrigeração. Comportamento semelhante foi determinado por Conchillo et aI (2004), ,
/

onde os autores observaram que os ácidos graxos saturados são estáveis frente a,

autoxidaç~, porém pequenas reduções nos teores de ácidos graxos saturados podem

ocorrer devido à cocção e ao armazen,amento.

Quando avaliamos o perfil de ácidos graxos polinsaturados no decorrer do '

tempo das amostras de peito assados durante o período de refrigeração pode ser

observado na Tabela 12, onde nos tratamentos controle, BHT e orégano+sálvia o

porcentual destes ácidos graxos foi reduzido nos tempos 48 e 96 horas. Entretanto, no

tratamento orégano+sáIvia+5%mel a quantidade não mudou significativamente, mas no '

tratamento orégano+sálvia+1O%mel a concentração de ácidos graxos polinsaturados

aumentou no período de refrigeração.

Estes resultados estão de acordo com o perfil de ácidos graxos para a carne de

peito de frango .determinado por Bragagnolo e Rodriguez-Amayá (1992), que obtiveram

33 % de ácidos saturados, 46 % monoinsaturados e 21 % de poliinsaturados.
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Nas tabelas 13 e 14 estão apresentadas a composição média dos ácidos graxos e

o perfil das amostras de sobrecoxa assadas.

Tabela q - Composição média de ácidos graxos (%) da sobrecoxa de frango assada

submetido aos cinco tratamentos, no tempos 0, 48 e 96 horas de refrigeração.

Soon'l:oxa - Tl'mpo n

Ácidos Graxos ' Controle' BHT Orégano+Sálvia "

C16:0 24,15 24,91 21,04

C16:1 ,7,69 8,67, 5,89

C18:0 5,25 4,36 5,67

C18:1n9c· 33,03, '32,84 P "-; "35,25
,~.. .

C18:2n6c 23,61 23,81 25,51

.,C18:3n3-à 0,58 i;28 0,69

C20:4n6 4,02 3,62 4,14

Orégàno+Sálvia+5%Mel

22,65 '

.7,17,

5,63

". "/39~44"

22,41

2,70

Orégano+Sahia+ lO%Mel

25,01

7,96

5,30

34~84. I

22,73

0,56

3,60

Soon'coxa - Tempo -48 honls

Ácidos Graios Controle BHT' ,.Orég~o+Sálvia Oréga.no+Sálviltl-5%Mel Orégano+Sá1via+lO"loMel

C16:0 '7-3,67 23,16 20,35 22,93 21,91

C16:1 5,77 5,55 6,32 5,97 6,03

C18:0 6,35 5,95 5,36 6,74 5,77

C18:1n9c 45,25 42,09 . 40,98 42,34 43,22

C18:2n6c 17,91 20,80 24,24 19,71 2\i,04

C18:3n3~a . 0,04

C20:1n9 1,38 1,10 1,23

C22:1n9 1,04 ,
, ...

C20:3n3 1,01 1,43 1,37 1;21 0,81

SobreCllxa - Tempo 96 hohlS

Acidos Grax6s Controle 'BHT Orégano+Sálvia " Orégano+Sálvia+5%Mel Orégano+Sál'1a+lO%Mel
;

C16:0 21,48 22,10 22,20 21,54 21,83

C16:1 6,33 7,73 5;97 6,00 6,31

C18:0 5,99 4,89 5,76 5,64 4,86

9 8:1n9c 42,35. 42,86 41,61 43,11, 42,05

C18:2n6c 21,31 20,19 22,11 21,21 22,69

C20:2 1,08

C20:1n9 1,12 1,26 1,13 1,26

C20:3n3 1,47. 1,10 1,38 ' 1,01
--~--'-------,-------:-'--------------------'--, --------..--._---,
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Tabela 14 -Composição média de ácidos graxos (%) da sobrecoxa de frango assada,

segundo tratamento e tempo.

Sobrecoxa

Horas

Variáveis Tratamentos O 48 96-- Controle 26,3a;r 30,Ou; 27,5a;r

BHT 27,38;0;r 29,1°;s,< 27,0a;r
Ácidos graxos

Orégano+Sálvia 27,98;u~ 25,7a;r 28,Ou~

saturados (Ofo)
Orégano+Sálvia+50f0Mel 27,0a;r 29,7O;S,t 27,2a;r

Orégano+Sálvia+1Oo/oMeI 27,8a;r 27,7a;r 26,7a;r
.- - -

Controle 73,8o;r 70,0a;r 72,5";r

BHT 72,88;u~ 70,9a;r,s 73,Ou~

Ácidos graxos Orégano+Sálvia 72, 18;0;r 74,3o
;t 72,Oa;r

insaturados (Ofo) Orégano+Sálvia+5%Mel 73,00~ 7O,3a;r,s 72,8°~

Orégano+Sálvia+1OOIoMel 72,2a;r 72,3a;1 73,Ja;r

Controle 48,6a;r 51,00; 48,7a;r

BHT 50,88;0~,s .48,7a;r,s 51,7u~,~

Ácidos graxos Orégano+Sálvia 51,2a;s,1 48,7a;s 48,8a;r

monoinsaturados (Ofo) Orégano+Sálvia+5O/oMel 49,6a;r 49,4a;s,1 50,2a;r

Orégano+Sálvia+1O%Mel 50,0a;r,s,1 50,5a;s,1 49,6a;r

Controle 25,2b ;s 19,0a;r 23,9u;r

BHT 22,0a;r 22,2a;s 21,3a;r

Ácidos graxos OréganO+Sálvia 20,9a;r 25,6°;s 23,2a;r

polinsaturados(Ofo) Orégano+Sálvia+5%Mel 23,4c;r,s ~0,9a;r,s 22,6o;r

Orégano+Sálvia+l0%Mel 22,2a;r,s 21,8a;s 23,7a;r

Letras de (a,b) na mesma lmha mdlcam diferenças estatIstIcamente slgmficatIvas p<O,05

Letras de (r,s,t) na mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas p<O,05

Assim como observado nas amostras de peito, os ácidos. graxos saturados

encontrados em maior prevalência foram os ácidos palmítico (16:0) e o esteárico (18:0).

O ácido graxo monoinsaturado em maior concentração foi o ácido oléico (18:1 n-9) e o

principal polinsaturado foi o linoléico (18:2 n6).

Nas amostras de sobrecoxa foram observados efeitos de interação entre

tratamento e tempo (p<O~OOl) para todas as classes de ácidos graxos (saturados,

insaturados, monoinsaturados e polinsaturados). Na tabela 14 também observamos as

comparações múltiplas entre os tratamentos dentro de cada tempo, e entre os tempos

dentro de cada tratamento.

•
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o perfil dos ácidos graxos da sobrecoxa assada foi agrupado em ácidos graxos

satmados, insaturados, monoinsaturados e polinsaturados, segundo tratamento e tempo

(Tabela 14).

Na composição dos ácidos graxos saturados observou-se, após 48 de

refrigeração, diferenças significativas em relação ao tempo O, onde nos tratamentos

çontrole, BHT e orégano+sálvia+5%mel , ocorreu um aumento significativo na

porcentagem desta classe de ácido graxo. Mas, quando avaiiamos o tempo 96 horas os

teores dos saturados apresentaram as, concentrações do tempo O.

O perfil de ácidos graxos polinsaturados no decorrer do tempo das amostras de

sobrecoxa assadas durante o período de r~frigeraçãopodeser observado na Tabela 14,

onde nos tratamentos controle, BHT e oréganó+sálvia o porcentual destes ácidos graxos

foi reduzido nos tempos 48 e 96 horas. Entretanto, nos tratamentos

orégano+sálvia+5%mel e orégano+Sálvia+1O%mel a co~centração de ácidos graxos .

polinsaturados aumentou no período d.e refrigeração.

Os resultados médios encontrados neste estudo para os ácidos graxos saturados e

insaturados' são semelhantes aos descritos por, Rhee et al., (1996) que determinaram

teores de 30,6 % de ácidos graxos saturados e 70,4 % de insaturados em amostras de

sobrecoxa.

.,
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4.8. Análise Microbiológica

Os cortes (peito e de sobrecoxa) de frango assados apresentaram aspecto, odor e

cor característicos. As quantidades médias dos indicadores higiênicos e sanitários

podem ser observadas nas tabelas 15 e 16.

Tabela 15 - Média da quantidade de microorganismos encontrados nas amostras· de

peito de frango assado.

-
Parâmetros Indicadores Higiênicos Toler-ância

Controle BHT Orégano+Sálvia Orégano+Sálvia+5% Mel Orégano+Sálvia+ 10% Mel (g)

Contagem < 103 < 103 < 103 < 103 < 103 ---x---
Bolores e < 103 < 103 2.103 < 103 < 103 ---x---

Coliformes <3 <3 <3 <3 <3 ·_--x---

Indicadores Sanitários

Coliformes <3 ·<3 <3 <3 <3 2.10

Staphylococcus < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Bacillus cereus < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Clostridium SR < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Salmonella sp A* A A A A Ausente

A* = Ausente
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Tabela 16 - Média da quantidade de microorganismos encontrados nas amostras de

sobrecoxa assada de frango.

Parâmetros Indicadores Higiênicos Tolerância

Controle BHT Orégano+Sálvia Orégano+Sálvia+5% Mel Orégano+Sálvia+ 10% Mel (g)

Contagem 5.103 < 103 2.103 < 103 < 103 ---x---

Bolores e < 103 < 103 < 103 < 103 103 ---x---

Coliformes <3 <3 <3 <3 <3 ---x---

Indicadores Sanitários

Coliformes <3 <3 <3 <3 <3 2.10

Staphylococcus < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Bacillus cereus < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Clostridium SR < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 103

Salmonella sp A* A A A A Ausente

A* = Ausente

Os valores dos indicadores higiênicos das carnes de peito e sobrecoxa assadas

apresentados na Tabelas 15 e 16 estão em conformidade com os indicados para este tipo
. ,

de carne, conforme a regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimento

(Brasil, 2001).

Com relação às quantidádes dos microorganismos Staphy/ococcus, Bacillus

cereus e Clostridium SR, as análises das amostras de peito e sobrecoxa de frango

demonstraram valores abaixo de 100g, ou seja, bem abaixo de 1000g, quantidade

máxima tolerada pela ANVISA (Brasil, 2001). A 'análise de Salmonella sp detectou a

ausência desta bactéria nas amostras.

Portanto, pode-se considerar que os produtos analisados encontram-se de acordo

com os padrões legais vigentes, e assim, apropriados para o consumo.



",
4.9. Análise ~n80rial

Primeiramente é importante salientar que li nota _5 ("nem gostei, nem

desgostei'"), ponto central da c:scala hedõniCll, roi ccmsiderada como nota de cone para o

leste de aceitabilidade.

A avaliação dos. resultados obtidos nas amosuas de peito de franp;o

demonstraram que a maior parcela. dos provadores atribuiu notas lK:ima das TIOtas de

cone estabelecidas (Figura 12). Dos 50 provadores que 'participaram desta pesquisa,

apenas 8 pessoas erll1ll do sexo masculino.
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Figura 12 - Gráfico da distribuição percentual dos valoros hcdônioos atribuídos à

aceitabilidade geral de peito de fTango submetido a três tralamenlos distintos_
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Nas amostras submetidas ao tratamento, orégano+sálvia+5%Mel, 90% dos
, . ,

próvadores atribuíram nota acima de 5, sendo esta a maior porcentagem entre os três

tratamentos. Desse percentual, 18% dos participantes atribuíram nota 6 ("gostei
. "

ligeiramente"); 34%, nota 7 C'gost,ei regularmente"); 32%, nota 8 ("gostei muito") e

6%, nota 9 ("gostei muitíssimo"). Com relação à rejeição da amostra, apenas 12% dos

participantes as rejeitaram.

Já nas amostras de peito submetidas aos tratamentos orégano+sálvta e

orégano+sál~ia+l0%Mel, observou-se que o mesmo percentual de provadores

atribuíram nota acima da estabelecida como nota de, corte. Quanto a não-aceitação,

houve 12% para o tratamento orégano+sálvia e 8% para o tratamento'

orégano+sálvia+1O%Mel.

Quando se aplicou o teste estatístico de Tukey, pode-se perceber que não foram

,observadas diferenças estatísticas entre o tratamento orégano+sálvia+5%Mel e

orégano+sálvia+l0%Mel (p<O,OS).

Quando avaliamos as fichas dos participantes que apontaram índices de não

aprovação aos produtos, observamos' que os comentários inseridos nas avaliações

foram: a falta de sal no preparo das amostras, o sabor fraco de ervas e não perceberem a. ~. ;'.

diferença entre as· três amostras degustadas. Além disso, apenas um provador relatou o

. fato da carne estar seca e com muito tempero em sua superfície.
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De' acordo com os dados obtidos para a sobrecoxa de frango, conforme Figura
o , '

13, observamos qu-e a maioria dos provadores atribúiu notas acima do ponto central da

escala hedônica para todas aS amostras analisadas. Dos 50 provadores que participaram

, desta pesquisa, apenas i pessoas eram do sexo masculino.
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"'desgostei muitíssimo []desgostei muito . []desgostei regularmente

Odesgostei ligeiramente [Jnem gostei nem desgostei .gostei ligeiramente
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Figura 13 - Gráfico da distribuição percentual dos valores hedônicos atribuídos à

aceitabilidade geral da sobrecoxa de frango submetido a três' tratamentos distintos,

Uma avaliàção global dos resultados mostrou que 92% dos provadores

atribuíram nota acima de 5 para as amostras de sobrecoxa submetidas ao tratamento

orégano+sálvia+5%Mel, demonstrando sua mai~r aceitação entre os participantes.

Desse percef;ltual, 18% dos provadores atribuíram nota 6 ("gostei ligeiramente"); 36%,

nota 7 ("goStei regularmente"); 34%, nota 8 ("gostei muito") e 4%, nota 9 ("gostei

muitíssimo"). No que diz respeito à rejeição, apenas 2% das pessoas atribuíram notas

abaixo das notas de corte.



142

Em relação às amostras submetidas ao tratamento orégano+sálvia+1O%Mel,

86% dos provadores atribuíram notas aceitáveis, sendo que destes, 20% atribuíram nota

6 ("gostei ligeiramente"); 40%, nota 7 ("gostei regularmente"); 24%, nota 8 ("gostei
, '

.muito") e 2%, nota 9 ("gostei muitíssimo"). Nesta amostra, somente 8% demonstraram

não-aceitação do produto..

Por fim, 78% dos provadores atribuíram notas aCIma da nota de corte às

amostras de sobrecoxa submetidas ao tratamento orégano+sálvia. Deste percentual,

16% dos participantes atribuíram nota 6 ("gostei ligeiramente"); 38%, nota 7 ("góstei

regularmente"); 22%, nota·8 ("gostei muito") e 2%, nota 9 ("'gostei muitíssimo"). Nas

amostras que levavam somente as especiariag, como tempero, a porcentagem de não

aceitação foi de 16%.
I

.\

Por meio do teste de Tukey, pode-se perceber que os tratamentos orégano+sálvia

e orégano+sálvia+S%Mel
l

não diferiram do tratamento orégano+sálvia+10%Mel

(p>O,OS), porém, os tratamentos orégano+sálvia e orégano+sálvia+S%Mel diferiram

entre si (p<O,OS).

De acordo com os comentários observados nas ,fichas de avaliação, a maioria dos

provadores alegou que as amostras de sobrecoxa também foram preparadas com pouco

sal; dois deles relataram que a carne estava um pouco gordurosa, e um deles comentou

sobre <> sabor semelhante entre as amostras:

De modo geral, todas as amostras oferecidas na análise sensorial receberam

notas acima da nota de corte, no entanto, a maior parcela dos provadores atribuiu notas

altas às amostras submetidas aos tratamentos com especiarias e mel.

Os atributos sensoriais, tais como cor, odor, te~a e o sabor são fatores que

determinam à aceifabilidade ou não de um produto, sendo que'o sabor é a propriedade

mais importante (Chaib, 1983). Para que um produto seja considerado como aceito, em

termos de suas propriedades sensoriais é necessário que se obtenha um índice de

aceitabilidade de no mínimo 70% (Teixeira, 1987).
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5. Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo reafirmam a hipótese de que. os compostos

'bioativos da sálvia, orégano e do mel foram capazes de inibir a oxidação lipídica, em

todas as amostras analisadas

Os antioxidantes naturai~ garantiram a qualidade oxidativa e sensorial 'da carne

de frango, proporcionando uma diminuição na velocidade do processo oxidativo.
, .

Além disso, o tempo de refrigeração exerceu importante influência nas taxas de

oxidação.

. De modo geral, todas as amostras oferecidas na análise sensorial, receberam
,

notas acima'da nóta de corte, no entanto, a maior parcela dos provadores atribuiu notas-

altas às amostras submetidas aos tratamentos que continham mel e especiarias.

Assim, o orégano, a sálvia e principalmente o mel podem ser ingredientes

aplicáve~s em produtos cárneos,. pois além de prevenirem a' formação do aroma de

requentado nos cortes de frjlngos foram aceitos sensorialme~teneste estudo.

/
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COMITÊ DE ÉTICA EM PE,SQUISA - COEP/FSP
Univ~rsidade de São Paulo

Faculdade de Saúde Pública

Protocolo 1731

.'- Of.COEP/256/07

Projeto de Pesquisa

Pesquisador(a)

MEL E ESP~C1ARIAS COMO PROTETORES OA OXIDAÇÃO LIPíDICA EM
CARNE DE FRANGO

Geni Rodrigues Sampaio

14 de dezembro de 2007.

Prezado(a) Orientador(a). , ,

o Comitê de Étiêa em Pesquisa da Faculdade de saúde' Pública da Universidade de São

Paulo - COEP analisou, em ,sua 10.a/07.Sessão Ordinária, realizada em 0711212007, de acordo

com os requisitos' da ResolUção CNS/196/96, e suas complementares. o pr~ocolo de pesquisa

acima intitulado e o com;iderou APROVA0<? COM RECOMENDAÇÃO, devendo o (a) pesquisador (a)

corrigir .no Termo de consentimento Livre e Esclarecido. onde se lê "carne bovina", leia-se "carne de

frango";

Cabe lembrar que conforme Resolução CNS/196/96 são~ do (a) pesquisador (a):
. I

1. Co~unicar. de imediato. qualquer alteração no projeto e aguardar manifestação deste CEP

(Comitê de Étlca em Pesquisa), para dar continuidade à pesq'uisa;

2. Manter s'ob sua guarda e em local seguro, pelo prazo de 5 (cinco) anos; os dados da pesquisa,

contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP, no caso

eventual auditoria;

3. Comunicar. for"]almente a este Comitê. quando do encerramento deste projeto;

4. Elaborar e apresentar relatórios parciais e'finais;

5. Justificar, perante o CEPo interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.

Atenciosamente,

~.
Professor Associado

Coordenador do'Comitê de Ética em Pesquisa - FSP/COEP
I

IIm.a Sr."
;prof." Dr." ELlZABETH APARE~IDA FERRAZ DA SILVA TORRES
DEPARTAMENTO DE NlITRlÇAD
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CONCLUSÃO FINAL

Dentre das condições experimentais, conclui-se que a adição' dos antioxidantes

naturais (orégano, sálvia e mel) 'exerceu uma· influência positiva sobre a qualidade

oxidativa da carne de frango.

. I
I •

Os extratos das especiarias orégano e sálvia apresentaram potencial'antioxidante

eficiente na inibição da oxidação lipídica em substrato microssomal de carne de frango. .

O sistema homogenato foi eficaz para estimar o acompanhamento da oxidação
. ,

de lipídica ao longo da vida de prateleira dos produtos estudados.

,
Os antioxidantes naturais garantiram a qualidade oxidativa e sensorial da carne

deI frango, proporcionando uma diminuição na veiocidade do processo oxidativo.

Assim, os compostos antioxidantes das especiarias podem .substituir (parcial ou

integralmente) os antioxidantes sintéticos,. uma yez que foi demonstrada a sua

capacidade de inibir a oxidação lipídica.

..

"
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1 Abstract

2 Synthetic antioxidants previously used to prevent or delay lipid oxidation in meat

3 products are now being replaced by natural antioxidants because of health concerns.

4 The potential of oregano and sage for inhibiting lipid oxidation in the microsomal

5 substrate of chicken muscle was evaluated. Three combinations of these herbs were

6 tested in the proportions in which they would be used for meat seasoning, against BHT

7 as the controI. In vitro oxidation was induced using Fe2
+ and was measured according to

8 the production of thiooarbituric acid-reactive substances. AlI the treatments with, the

9 substances studied presented positive influences regarding protection against lipid

10 oxidation in the microsomal substrate, in comparison with the controI. The herb mixture

11 presented great potential as an antioxidant source and might result in greater

12 acceptability of chicken meat and prevent the negative health implications of oxidised

13 meats or of synthetic additives.

14

15 Key words: Microsomal substrate, Chicken meat, Antioxidant, Herbs, Lipid oxidation.

16

17

18
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1 1. Introduction

2 0?Õdative,reactions cause damage to lipids and proteins, thus influencing food

3' quality. Biological tissues are cQntinuously subjected to oxidative stress from reactive

4 oxygen species and free radicais that are produced by many biochemical pathways.

5 Because of the constant risk of oxidation, the biological tissues fram which foods are

6 derived contain several distinctively different mechanisms for controlling oxidation

7 catalysts, reactive oxygen species, free radicaIs and lipid oxidation products. Since pro-

8 . oxidants aild Iipid oxidation products are both water and Iipid-soluble, these endogenous.

9 antioxidant systems are biphasic. Identification and characterisation of the biological

10 systems that controI oxidation wiIl help in developing antioxidant hurdlé technology

11 systems for increasing the oxidativestability,of foods. In order to successfully develop

12 such antioxidant systems, it is crucial to understand the chernical and physical factors

13 that influence the interactions be~ween lipids, pro-oxidants and antioxidants (Decker,

14 1998).
;

15 Other lipid-containing substrates, such as erythrocytes (Tedesco, Russo,

16 Nazarro, Russo & PalumJ;>o, 2001), primary hepatocytes (Morei, Abaléa, Sergent,

17 Cillard & Cillard, 1998), microsomal membrane preparati~ns (Plumb, Chambers,

18 Lambert, Wanigatunga & William~n, 1997) and rniceIles (Shi, Noguchi and Niki,

19 1999), can also be used to evaluate the in vitro antioxidant activity of foods and

20 phenolic compounds. These test systems either' contain intact cell membranes or
I

21 simulate a membrane environment. Lipid peroxidation in membranes is associated with

22 ageing (Halliwell and Gutteridge, 1989), and methods using membrane substrates could

23 therefore provide information complementary to that obtained using the in vitro LDL

24 peroxidation method.
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1 Microsomes are small heterogeneous membranous vesicles of endoplasmic

2 reticulum and cytoplaSmic membrane that contain high concentrations of

3 polyunsaturated fatty acids and proteins. Microsomal membranes are authentic

4 biological membranes capable of biochemical function. Microsomes can be derived

5 from muscle tissue and thus provide a phosphoJipid fatty acid profile that is

6 representative of the profile found in muscle tissue-based foods (Chan, Faustman &

7 Renerre, 1992).

8 The components of biological tissues are an ideal mixture of substrates for

9 oxidation. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs), transition metaIs and oxygen are

10 present in abundance but are prevented from reaction by cellular organisation and

11 structure. PUFAs are present in membranes but are always found with vitqmin E. .

12 Transition metaIs, particularly iron, bind. to both transport and storage proteins;

13 abundant binding sites on such proteins prevent overloading of the protein molecule

14 with,metal ions (Dormandy, 1994).

15 Antioxidants are capable of preventing or delaying oxidative processes by

16 inhibiting the initiation or propagation of an oxidative chain reaction. They are

17 important for preventing many oxidative stress-related diseases (Gerber, Boutron-Ruaul,

18 Hercberg, Riboli, Scalbert' & Siess, 2002) and are used to maintain the nutritional

19 quality and increase the shelf life of food. However, there are suspicions that the most

20 frequently used synthetic antioxidants in the food industry, such as 2,3-tert-butyl-4-

21 methoxyphenol (BHA) and 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), cause undesirable

22 effects on health (Namiki, 1990). This situation has created a, need to investigate

23 naturally occurring antioxidant substances that may be used in foods in place of

24 synthetic 8;ntioxidants. It has been shown that various plant materiaIs containing
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1 phenolic compounds are effective antioxidants In model systems (Juntachote,

2 ~Berghofer, Siebenhandl & Bauer, 2007).

3 Phenolic antioxidants are products from secondary .metabolism in plants and are

4 good sources ofnatural antioxidarits in human diets (Chun, Vattem, Li & Shetty, 2005).

5 A'romatic plants such herbs and spices are especially rich in phenolic content and have

6 been widely used to extend the shelf life of foods (Botsoglou, Christaki, Fletouris,

7 . Florou-Paneri & Spais, 2002).

8 The objective of the present study was to determine the ability of oregano and

9 sage to inhibit lipid peroxidation when using an in vitro rnicrosomal membrane system

10 consisting of chicken muscle.

11

12 2. Materiais and methods

13 2.1. Reagents and solvents

14 Folin-Ciocalteu and Tween 40 were obtained from Merck (Darmstadt,

15 Germany). Gallic acid, 13-carotene, linoleic acid, 1, l-diphenyl-2-picrylhydrazYl (DPPH),

16 butylated hydroxytoluene (BHT), ethylenediamine tetracetic acid (EDTA), ferrous

17 sulphate, 2-thiobarbituric, 1,l,3,3-tetraethoxypropane (TEP), Trolox (6-hydroxy-

18 2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid), fluorescein (FL), 2,20-azobis-(2-

19 amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) were obtained from Sigma-Aldrich

20 (Steinheim, Germany). Chloroform was obtained from Synth (Diadema, Brazil); ethanol

21 and sodium carbonate (Na2C03) were purchased from CAAL (São Paulo, Brazil) and

22 trichloroacetic (TCA) anhydride, K 2HP04 and NaH2P04were obtained from Merck

23 (Darmstadt, Germany). AlI other chernicals used were of analytical grade.

24

25
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1 2.2. Samples

2 Samples ofdehydrated oregano (Origanum vulgare) and sage (Salvia ofticinalis)

3 were donated by Fuchs, Brazil. The leaves were dried at 25°C in darkness and analysed

4 af1:er grinding in a household blender.

5 To obtain chicken microsomes, fresh hand-deboned chicken thigh and breast

6 meat without skin was obtained fr9m the Agricultural and Livestock Production

7 Cooperative ofItatiba, SP, Brazil.

8

9 2.3. Extraction o/the polyphenolfraction

10 About 3.0 g of each herb was extracted with ethanol (10 rnL) under magnetic

11 stirring for 1 h and then 20 min under ultrasonic vibration. The extract was centrifuged

12 at 3,000 rpm for 20 min, and the supematant was filtered. The extraction procedure was

13 repeated once and th~ supernatants were pooled together. In order to standardise the

14 concentrations at 1 mglrnL, the weight ofthe dry matter oftheextracts was determined

15 gravimetrically.

16

17 2.4. Determination o/totalphenol content

18 The total phenol content was measured in duplicate samples from each extract in

19 accordance with the method of Swain and Hillis (1959), using the Folin-Ciocalteu

.
20 reagent and gallic acid as standards. The results were expressed as gallic acid

21 equivalents (GAE).

22

23

25
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, .
1 2.5. Determination ofantioxidant activitY

2 ·2.5.1. p-carotene//inoleic acid assay

3 The inhibition of linoleic acid peroxidation (volatile orgamc compounds and

4 conjugated diene hydroperoxides) was determined in accordance '-\jth Miller (1971).

5 A stock solution of J3-càrotene/linoleic acid mixfure was,prepared as follows: 20 mg·

6 of J3-carotene was dissolved in 1 mL of chloroform. About 28 !tI of 20 mg/rnL B-
•

7 carotene methanol solution was mixed with 28 !tI of linoleic acid and 200 mg of Tween

8 40. The chloroform present was completely evaporated and 140 rnL of distilled water

9 saturated with oxygen (30 rnin,lOO rnL/min) was added. Afier vigorous shaking, 5 rnL

10 of the reaction mixture were dispensed to test tub~s and 1 rnL portions of the diluted

11 extracts (1 mg/rnL) were added. Afier shaking the mixtures, the absorbance was

12 measured at 470 nm. The tubes wereplaced in a water bath at 50°C and then

13 measurements were made every 15 min for 2 h.

14

15 2.5.2. Preservation against induced oxidative rancidity (Rancimat@ method)

16 This test was carried out using partially hydrogenated vegetable fat as the

17 matrix, supplemented with extracts as described by Antolovich, Prenzler, Patsalides,

18 McDonald & Robards (2002). The exact volume of each extract needed to achieve a

19 final concentration of 0.03% (w/w) soluble solids in partially hydrogenated vegetable

20 fat oil were dispensed into the Rancimat® reaction vessels and dried under nitrogen.

21 Then, 3.0 g of vegetable fatoil were introduced into the vessels. Distilled water was

22 added and the measuring cells were connected in t~e equipment, thereby ensuring

23 freedom from air bubbles. Vegetable fat oil alone was added to a reaction vessel as a

24 control. The apparatus used was a Rancimat Metrohm® (Herisau, Switzerland)

25 operating at 110°C and airflow rate of 20 rnLlh. The test was performed six times for
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'1 each extract, The induction period (IP) (h) was recorded automatically, The protection

2 factor (PF) was calculated according to the fol1owing formula: (pF = IPextract/IPcornrol)..

3 The protection factor could be used as a criterion for the effectiveness of

4 antioxidants.

5

6 2.5.3. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC)

7 The ORAC assay was based on the procedure described by Ou, Hampsch-

8 Woodill & Prior (2001). Free radical AAPH reacted with the fluorescent probe

9 fluorescein (FL) that lost its fluorescence. The antioxidant capacity of the sample

10 protected the FL, thereby keeping the fluorescence longer. The result was obtained by

11 comparing the antioxldant capacity of the sample against Trolox (standard antioxidant).

12 AlI reagents and samples were diluted in phosphate buffer (pH 7.0). The reaction

13 mixture consisted of2700 ~L ofphosphate buffer, 15 ~L ofFL at 2.94 mgIL, 300 ~L of

14 diluted sample and 300 ~L of AAPH at 60 g/l. After adding the reagents, the mixture

15 was homogenised and the initial and the remaining fluorescence were recorded every 5

16 min until reaching 60 min (excitation = 494 nm, emission = 515 nm).The whole test

17 was performed at 37°C and the ORAC value was calculated as the ratio of the area

18 under the curve (AUC) obtained for the sample, divided by the AUC of Trolox.

19 Phosphate buffer was used as a blank sample.

20

21 2.6. Preparation ofmicrosomal substrate

22 The chicken breast and thigh meats were minced twice in a food processor prior

23 to preparing the substrates. The substrates consisted ofabout5g ofthis minced meal. To

24 this, 50 mL of a solution containing 25% 0.15 M potassium cWoride and 75% 0.1 M

25 sodium phosphate buffer (pH 7.4) was added. This concentrate was mixed at low speed.
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1 for 2 min, using the Ultra-Turrax Basic lKA-T18 equipment. The concentrate was then

2 centrifuged at 1,000 g for 15 min at 4 °e for the intact cells. The supematant was

3 centrifuged again at 10,000 g for 20 ~in at 4 °e to precipitate the subcellular organelles

4 ofintermediate density, such as mitochondria, chloroplasts, lysosomes and

5 peroxisomes. The precipitate was then discarded and the supematant was used to obtain

6 the microsomal fraction, by means of ultracentrifugation at 105,000 g for l' h at 4°C.

7 Finally, the precipitate was resuspended in 1 rnL ofphosphate buifer (0.1 M; pH 7.4)

I

8 and fiansferred to microtubes. This was then kept at -70°C until the time of analysis

9 (Fraga, Leibovitz & AI-Tappel, 1988).

10 The protein content in the microsomes was determined in accordance with the

11 method described by Lowry, Rosenberg, Farr & Randall (1951).

12

13 2. 7. Lipid peroxidation assay

14 The induction of microsomal oxidation fi the system was performed in

15 accordance with Fraga, Leibovitz & AI-Tappel, 1988. The system was prepared to

16 contain 0.5 mg.protein/rnL. The tests were performed in triplicate andthe extracts of

17 herbs and salt (solution) were prepared in accordance with the treatments described in

18 Table 1. Firstly, ethanol solutions .from oregano,' sage andlor BHT were pipetted into

19 test tubes and then evaporated under nitrogen. The salt, and then the phosphate buifer

20' (0.1 M; pH 7.4), were added to the microsomal system to rnake it up to a final volume

21 of 1 rnL. Next, 250 J.1M offerrous sulphate were added, followed by shaking. The tubes

22 were then incubated in a water bath at 37°C for periods of I, 2, 3 and 4 hours. After the

23 induction period, I mL ofsolution "stopper" (10 g ofTeA (trichloroac~ticacid), 0.0060

24 g ofBHT. (1 00 ppm)'and 0.0056 g ofEDTA in 100 mL ofdistilled water ice) was added

25 to the tubes in order to Stop the oxiqation reaction. Next, centrifugation was performed
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1 for 25 min at 4,200 g (De Beer, Joubert~ Gelderblom, Manley, 2005). Then, 1 mL of

-
2 TBA solution (0.67%) was added to 1 mL ofthe supematant. The tubes were sealed and

3 heated in a water bath at 95°C for 15 mino After the reaction, the tubes were cooled in

4 ice. The absorbance at 532 nm was measured in a UV spectrophotometer (Shimadzu

5 1650 PV). The standard used was 1,1,3,3 tetraethoxypropane (TEP).

6

7 2.8. Data analysis

8 The data were expressed as means ± standard deviations. ANOVA (p < 0.05) and

9 Tukey' s post-hoc test were used to investigate whether there were any significant

10 differences (p < 0.05) among the products. The SPSS software (version 10.0) was used.

11

12 3. Results and Discussion

13 3.1. Total phenol content

14 Table 2 shows the extraction yields, total phenol content, antioxidant activity

, )

15 against the J3-carotene-linoleic acid emulsion system, preservation against induced

16 oxidatíve rancidity (Rancimat® method) and üxygen Radical Absorbance Capacity

17 (ORAC) ofthe ethanol extracts from oregáno a~d sage.

, 18 The totàJ. phenol content in the ethanol extracts was analysed using the Folin-

19 Ciocalteu method. The highest amounts were found in the extractsoforegano and sage.

20 For the commercial oregano andsage samples, the total phenol content was 1154.09 and

21 1309.85, respectively.

22

23 3.2. Antioxidant activity

24 Sage caused greater pereentage inhibition of lipid oxidation (% IOL), and

25 consequendy better antioxidant activity, compared with oregano (Table 2). The- higher
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1 antioxidant protection activity ofsage (74.65 % IOL) than oforegano (43.17 % IOL) in

2 the ~-carotene assay may suggest the possibility of higher leveis of lipophilic phenolic

3 antioxidants.

4 The protection factor values obtained in the Rancimat test (greater than 1.0)

5 indicate that the sample presented antioxidant activity. In the extracts analysed, sage

6 was distinguished by presenting a protection factor of 3.12, i.e. greater than óregano

7 (protection factor of 1:48).

8 In the O~C test, we observed that sage gave a higher result in terms of Trolox

9 equivalents (TE) than seen for oregano (610.45 versus 544.56). Wu, Beecher, HoIden,

1 10 Haytowitz, Gebhardt & Prior (2004) analysed antioxidant aetivity using the "oRAC test

11 on 100 different kinds of foods, ineluding fruits, vegetabIes, nuts, dried fruits, herbs,

12 spices, cereaIs, infant foods and other foods. The values found for some herbs and

13 spices were: oregano, 1831 TE ~mol/g; eloves, 1533 TE ~mol/g; and parsley, 741 TE

14 ~mol/g.

15 Su, Yin, Charles, Zhou, Moore & Yu (2007) evaluated various herbaI extracts

16 . that' showed high ORAC leveIs, ranging from363 to 1256 TE ~ol/g. 50% acetone

17 extract of cinnamon showed the greatest ORAC valueof 1256 TE ~mol/g, followed by

18 oregano leaf (1232 ~mol/g), rosehip (838 ~mol/g), nutmeg (398 Jlmol/g) and black

19 peppercom (39.5 ~moVg). These data suggest that the extraction solvent may have an

20influence on the ORAC estimate for a given bot~ical sample. Comparing these data

21 with those obtained for oregano and sage, it can be seen that the ethanoI extracts piesent

22 greater ORAC values for other herbs and spices evaluated by those authors, thus

23 suggesting that both oregano and sage have high antioxidantpotential.

24 Herbs Iike oregano and sage, both belonging to the mint family (labiatae), have

25 been shown to be the most potent natural antioxidants among the common hérbs
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1 (Madsen and Bertelsen, 1995). Many members of the genus Salvia have been shown to

2 have antioxidant activity. Tepe, Eminagaoglu, Akpulat & Aydin, (2007) confirmed that

3 this genus had great potential for the food and cosmetic industries, especialIy in

4 antioxidant systems.

5

6 3.3. Lipidperoxidation

7 The results obtained from standardized thiobarbituric acid reactive substances

8 (TBARS) deh~rminations for evaluating the influence of herbs and spices in protecting

9 against lipid oxidation in a microsomal substrate of chicken meat are shown in Table 3.

10 The mean TBARS concentrations (IlMo1 ofMDA/mg ofprotein) observed in the breast

11 meat sainples were: control, 7.45; BHT, 1.91; and oregano + sage, 3.45.

12 Analysis ofthe results from breast meat according to the percentage inhibition

13 of lipid oxidation in relation to the control showed that, for alI induction periods, the

14 treatment with BHT was more efficient for inhibiting oxidation than was the oregano +

15 sage treatment (Figure 1). It needs to be emphasized that three hours was the apex of

16 the inhibition for both treatments.

t

17 From analysis of the mean' TBARS concentrations (IlMo1 of MDA/mg of

18 protein) in the thigh meat, the following results were observed: control, 9.84; BHT,

19 4.27; and oregano + sage, 3.15. Figure 1 shows that the treatment with BHT was more

20 effective for inhibiting oxidation over the frrst hour of induction, while for subsequent

21 periods, the treatment with oregano + sage. was more effective.

22 .The results from this model system indicate that the herbal extracts from

23 oregano + sage were efficient for inhibiting the oxidation of lipids in the samples

24 analysed.
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1 Evaluation of the results from inhibition of lipid oxidation over the induction

2 period showed that, in relation to the control, the treatrnents càrried ou! had a positive

3 influence regar4ing protection against lipid oxidation in the microsomal substrate of

4 'chicken breast meat. Both of the treatments (BHT and oregano + sage) attained their .

5 peak inhibition afier three hours (82.42% and 82.25%, respectively). However,

6 analysis of the inhib~tion oflipid oxidation in the rnicrosomal fraction of thigh meat

7 showed that the BiIT treatment attained its peak inhibition (66.50 %) afier one hour of

8 induction, while the oregano+ sage treatrnent attained its peak inhibition afier three

9 hours (82.25 %).

10 Cintra and Mancini-Filho (2001) evaluated the antioxidant capacity of alcohol

11 and aqueous extracts oforegano in the microsomal fraction of liver tissue and reported

12 that the inhibition caused by the alcohol extract in the system was 93.05% and it was

13 40.57% in the aqueous extract.

14 Regarding the differences in the TBARS results in the two types of meat

15 (breast and thigh) and consequently in the results for inhibit~on of lipid oxidation,

16 these results need to be correlated with several factors that rnight determine the

17 quantity of malonaldehyde formed during the peroxi4ation' of polyunsaturated fatty

18 acids, such as the degree of unsaturation of the fatty acids (Pryor, Stanley & Blair, .

19 1976), presence of metaIs (lanero and Burghardt, 1989); pH (Chen and

20 Waimaleongora-Ek, 1981), temperature and duration ofheating (pikul, Leszczynski &

21 Kummerow, 1984).-

22 Ang and Lyon (1990) compared chicken thigh and breast meat and observed

23 that thigh cuts presented greater oxidative metabolism and a greater degree of

24 lipolysis, and that the triacylgly~erol fraction underwent hydrolysis more rapidly than

25 did the phospholipids, which caused greater oxidative susceptibility. Furthermore, the
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1 iron concentration in red muscles is greater than that of white muscles, which could

2 affect Iipid oxida,tion.

3 .In the present study, it was found that the addition of oregano and sage extracts

4 was capabIe of inhibiting Iipid oxidation, thus suggesting thé;lt these herbs confer

5 protection to tlie cell membrane against oxidative attack by free radicaIs. This result

6 strengthens the data presented previousIy regm-ding the antioxidant activity of these

7 herbs.
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1 ·Table 1

2 Ingredients added to the microsomal fraction fro~ chicken musc1e tissue

20

Treatments Ingredients

BHT(ppm) SaIt (%) Oregano(%) Sage(%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Microsomal fraction from chickcn brcast

Control - 2 - -

BHT 100 2 - -

Oregano + sage - 2 0.2 0.2

Microsomal fraction from chickcn thigh
.'

Control - 2 - -

BHT 100 2 - -

Oregano + sage - 2 0.2 0.2
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1 TabJe 2

2 Total phenol content, J3-carotene-linoleic acid, protection factor (Rancimat®

3 method) and ORAe of ethanol extracts from oregano and sage.

I Methods ore2ano Sa2e
Total phenol content 1154.09 ± 234.73a 1309.85 ± 105.19
(mg GAE/mL)1

J3-carotenellinoleic acid 43.17 ± 3.03 74.6-5 ± 5.22
(% lüL)2
Rancimat 1.48 ± 0.01 3.12±0.14
(PF)3

ORAC 544.57 ± 20.47 610.45 ± 38.02
(TE Ilmol/g)4

.1 - . l· o -o ... . . . ,4 - GAE - Galhc aCld eqmvalent, Yo IOL - Yo inhibluon of hpld oXldauon, - PF
5 (protection factor); 4 - Trolox equivalent;
6 a - Values are means ± standard deviations from three analyses.
7
8

9

la

12
I ,

13

14

15

16

18

19

20

21

22
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1 Table 3

2 TBARS* values from the lipid oxidation reaction in the microsomal system, for

/

3 the different treatments.

Treatments Induction (h) Control BHT Oregano + Sage

microsomal breast muscle1

1 7.61 ± 0.52C;5,t' 2.51 ± 0.21a;t 3.80 ± 0.31 b;t

\ 2 8.05 ± OAlc;t 2.18 ± 0.3ris 3.39 ± 0.21 b
;s

Breast
3· 7.18 ± O.44c

;r,5 1.39-± 0.233;< 2.57± 0.20b
;r

4 6.95 ±0.09C".f 1.54 ± 0.183;< 4.04 ± 0.21 b
;t

Mean 7.45 ± 0.37 1.91 ± 0.25 3.45 ± 0.23

microsomal thigh muscle2

Thigh 1 10.42 ± 0.32o
;t 3.32 ± 0.593

;r 3.75 ± 0.583
;s

2 11.54 ± 0.51c;u 5.13 ± 0.35b;t 3.70 ± 0.453
;5

,

3 8.02 ± O.36,,";r 3.96±·0.31b
;s 1.71 ±0.173

;r

4 9.36 ± 0.62c
;5 4.65 ± 0.21 b;t 3.45 ± 0.260

;5

Mean 9.84± 0.45 4.27 ± 0.37 3.15 ± 0.37

4 *I!Mol de MDA/mg ofprotern

5 I and 2 - Different letters within a row (a-c) are significantly different (P < 0.05). Different letters within a column (r-t) are
6 significantly different (P < 0.05).
7 Values are means ± standard de:viations from three analyses.
8
9

10

11

12

13
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