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RESUMO 

 
Avaliação da atividade antioxidante de extrato hidroalcoólico de murtilla  

(Ugni molinae Turcz.) 

 

 A oxidação lipídica é uma das causas mais importantes que levam à perda das 

qualidades nutricionais e sensoriais dos alimentos que possuem lipídios em sua composição, 

diminuindo assim sua vida de útil e provocando rejeição por parte dos consumidores. 

Considerando estes aspectos, a indústria de alimentos faz o uso de compostos antioxidantes, 

capazes de retardar a oxidação. A maioria dos antioxidantes utilizados atualmente é de origem 

sintética, que apresentam restrições quanto ao seu uso em alimentos que variam de país para 

país. Tais restrições fundamentam-se em aspectos relacionados ao impacto dos antioxidantes 

sintéticos sobre a saúde do consumidor. Em consequência, na última década ocorreu um 

aumento considerável no número de pesquisas que abordam uso de antioxidantes obtidos de 

fontes naturais em alimentos, a fim de identificar fontes promissoras desses compostos. Com 

esse objetivo, o presente trabalho avaliou a atividade antioxidante de extratos hidroalcoólicos 

de duas amostras de frutos de murtilla (Ugni molinae Turcz.), silvestre e a cultivar melhorada 

14-4, por meio da aplicação de testes in vitro e em sistema modelo a base de óleo de soja. A 

aplicação da Metodologia de Superfície de Resposta permitiu a seleção da melhor condição 

operacional para a produção de extratos hidroalcoólicos a partir dos frutos desidratados.  A 

condição que apresentou maior eficiência para recuperação dos compostos fenólicos foi o 

emprego de etanol 49,5% (v/v) a temperatura de 30ºC, sendo que para a murtilla silvestre o 

teor foi de 18,39 mg GAE/ g matéria seca e 26,14 mg GAE/ g matéria seca para a cultivar 14-

4. As análises de ABTS e DDPH foram realizadas nos extratos produzidos nas condições 

otimizadas e os resultados obtidos foram 471µmol TEAC/g matéria seca de murtilla silvestre 

e 881,84 µmol TEAC/g matéria seca de murtilla 14-4 para o ABTS e 229,59 µmol TEAC/g 

matéria seca de murtilla silvestre e 403 µmol TEAC/g matéria seca de murtilla 14-4 para o 

DPPH.  Análise cromatográfica em fase gasosa acoplada a detector de massas foi realizada 

visando a identificação dos compostos presentes nos extratos, após derivatização das 

amostras. Foram identificados componentes como quercetina, epicatequina, ácido gálico, 

ácido benzoico e ácido hidrocafeico, que possuem atividade antioxidante comprovada. Os 

extratos potencialmente antioxidantes foram aplicados em sistema modelo (50, 100, 150 e 200 

mg kg
-1

) com óleo insaturado (óleo refinado de soja, sem adição de antioxidantes sintéticos) 

em condições aceleradas: Teste de estufa (Schaal Oven Test) e Rancimat. No teste de Estufa e 

no Rancimat as concentrações que apresentaram melhor poder antioxidante foram a de 150 e 

200 mg kg
-1

 para as duas amostras de extratos de frutos de murtilla analisadas. Os resultados 

de análise sensorial com provadores treinados demonstraram que não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as concentrações dos extratos adicionados ao óleo de soja 

submetido à oxidação em estufa, sendo que o TBHQ demonstrou a melhor aceitação. 

Contudo, considerando as observações feitas pelos provadores é possível afirmar que após as 

96 horas de estufa, o odor de ranço foi mascarado pelo odor agradável do extrato dos frutos.  

 

  

Palavras-chave: Óleo de soja; Superfície de resposta; Compostos antioxidantes, Análise 

sensorial 
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ABSTRACT 

 
Evaluation of antioxidant activity of hydroalcoholic murtilla (Ugni molinae Turcz.) 

 

Lipid oxidation is one of the most important causes that promote the loss of nutritional 

and sensory qualities of foods containing lipids in their composition, thus decreasing their 

shelf life and causing rejection by consumers. Considering theses aspects, the food industry 

uses antioxidant compounds that are able to inhibit or retard oxidation. However most of 

antioxidants currently used are synthetic, with restrictions as to its use in lipid-based foods 

that vary from country to country. Such restrictions are based on aspects related to the impact 

of synthetic antioxidants on consumer’s health. Due to this, in the last decade there was an 

increase in the number of researches that focuses on using natural sources of antioxidants, 

such as vegetables, fruits, among others, in food, in order to identify potential sources of 

antioxidants. With this objective, the present study evaluated the antioxidant activity of 

hydroalcoholic extracts of two varieties of murtilla’s fruits (Ugni molinae Turcz.), wild and 

14-4, through the application of in vitro assays and in a model system based on soybean oil. 

The application of response surfaces methodology allowed the selection of the optimal 

operating condition for the production of hydroethanolic extracts from dried fruit. The total 

phenolic compounds were determined for evaluation of extracts’ antioxidant activity and 

adjustment of mathematical models. The condition with the highest phenolic content was 

extracted using ethanol 49,5% (v/v) and temperature at 30°C, the content for the wild murtilla 

was 18,39 mg GAE/g dry matter and 26,14 mg GAE/g dry sample for 14-4. The ABTS and 

DDPH analyses were proceeded with selected optimization extracts and the results were 

471µmol TEAC/g dry sample of wild murtilla and 881,84 µmol TEAC/g dry sample of 14-4 

murtilla for ABTS and 229,59 µmol TEAC/g dry sample of wild murtilla and 403 µmol 

TEAC/g dry sample of 14-4 murtilla for DDPH. The analysis by gas chromatography-mass 

detector was performed for the identification of compounds presents in the extracts after 

derivatization of the samples. Were identified compounds as quercetin, epicatechin, gallic 

acid, benzoic acid and hidrocafeico that have proven antioxidant activity. The extracts 

potentially antioxidants were applied to the model system in increasing doses (50, 100, 150 

and 200 mg kg
-1

) with unsaturated oil (refined soybean oil without addition of synthetic 

antioxidants) under accelerated conditions: Oven Test (Schaal Oven Test) and Rancimat. 

Concentrations that better presented antioxidant power were 150 and 200 mg kg
-1

for both of  

murtilla samples.  Sensory results showed that there was no statistically significant difference 

among the concentrations of the extracts, and TBHQ showed a better acceptance by the 

trained panel. However, considering the comments made by the tasters is possible to affirm 

that after 96 hours of oven, the rancid odor is masked by the pleasant odor of the fruit 

 

Keywords: Soybean oil; Response surface; Antioxidant compounds; Sensory analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das maiores causas da deterioração e perda de qualidade nos alimentos é a 

oxidação lipídica, responsável pela destruição de compostos nutricionais e pela alteração do 

aroma e o sabor  dos produtos, tornando-os desagradáveis ao consumidor. Esta reação pode 

ser iniciada por vários fatores como, alta temperatura, luz, presença de íons metálicos, 

oxigênio entre outros. 

Para a indústria de alimentos, estas alterações provocam grandes danos comerciais, 

justificando a busca por novas tecnologias que auxiliam no aumento da vida útil dos 

alimentos. Estas, podem estar relacionadas à alteração de constituintes das embalagens, à 

redução do contato do oxigênio com o alimento, aos cuidados durante a produção dos 

alimentos e à adição de antioxidantes. 

Os antioxidantes são compostos ativos capazes de retardar ou reduzir as reações de 

oxidação de compostos lipídicos (AL-MAMARY; AL-MEERI; AL-HABORI, 2002) e que 

podem ser obtidos tanto de fontes sintéticas quanto naturais. Seu uso em alimentos, no que se 

refere aos sintéticos, é restrito pelo fato de que em altas dosagens, podem provocar efeitos 

maléficos à saúde humana (HUDSON, 1990). Devido a este fato, nos últimos anos houve um 

aumento no número de estudos que objetivam a obtenção de antioxidantes de fontes naturais e 

sua avaliação quanto à capacidade de combater e sequestrar os radicais livres, além da 

possibilidade de sua aplicação nos alimentos. 

Dentre as fontes mais estudadas estão as frutas, ervas e especiarias que possuem em 

sua composição compostos fenólicos que exibem, além do poder antioxidante, atividade 

antimicrobiana, antialergênica, antiteratogênica, ainti-inflamatória, anti-trombótica e efeitos 

cardioprotetores e vasodilatadores (BENAVENTE-GARCIA et al., 1997; PUUPPONEN-

PIMIÄ et al., 2001; BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006).  

Apesar de todos os benefícios oferecidos pelos antioxidantes naturais, ainda há a 

necessidade de maiores estudos sobre sua ação e aplicação nos alimentos, uma vez que, 

apesar da sua ação antioxidante comprovada, sua atividade em cada tipo de alimento pode ser 

diferente e sua aplicação pode provocar alterações organolépticas nos produtos. Portanto, o 

maior desafio é encontrar a melhor maneira de obter os compostos antioxidantes a partir de 

fontes naturais e utilizá-los em alimentos sem comprometer as características dos mesmos. 

Dessa forma, esse trabalho foi conduzido utilizando planejamentos experimentais e 

análise superfície de resposta para avaliar o efeito do solvente e da temperatura na extração 

compostos fenólicos de frutos desidratados de murtilla (Ugni molinae Turcz.), quantificados 

por meio da metodologia de Folin-ciocalteu. Posteriormente, após a definição da melhor 
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condição de extração, os compostos extraídos foram identificados por cromatografia em fase 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e em seguida foi avaliado o efeito 

antioxidante da adição destes extratos em sistema modelo a base de óleo de soja e seu impacto 

sobre a percepção sensorial. 
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2 FRUTAS UTILIZADAS COMO FONTE DE ANTIOXIDANTES 

 
Resumo 

 A oxidação lipídica é considerada uma reação química deletéria em alimentos devido à 

produção de radicais livres e formação de compostos indesejáveis que alteram a qualidade 

nutricional e sensorial dos alimentos. A fim de retardar este tipo de reação, a utilização de 

substâncias com poder antioxidante se faz necessária. Estas substâncias podem ser tanto de 

origem sintética quanto natural, porém uma crescente preocupação com a saúde gerou uma 

tendência mundial relativa à utilização de produtos naturais. Esta revisão tem por objetivo 

destacar a importância de compostos com ação antioxidante oriundos de fontes naturais 

utilizados na conservação de alimentos, de maneira especial as frutas, além de elucidar quais 

são estes compostos, os procedimentos analíticos para sua extração e avaliação da sua ação 

antioxidante em alimentos.  

 

Palavras-chave: Estabilidade oxidativa; Antioxidantes naturais; Frutas; Extração de 

compostos fenólicos; Capacidade antioxidante 

 

Abstract 

 Lipid oxidation is considered as one of the most common reactions and important, 

because is through it that free radicals are produced generating undesirable compounds that 

alter the nutritional and sensory quality of food. In order to retard this reaction, the use of 

substances with antioxidant properties is required. These substances can be either synthetic as 

natural, but a growing health concern generated a global trend that tends to use natural 

products. This review aims to highlight the importance of antioxidant compounds derived 

from natural sources used in food preservation, especially fruits, besides elucidating what are 

these compounds, the analytical procedures for the extraction and evaluation of their 

antioxidant action in food. 

 

Keywords: Oxidative stability; Natural antioxidants; Fruits; Extraction of phenolic 

compounds; Antioxidant capacity 

 

2.1 Introdução 

A deterioração oxidativa em alimentos que possuem lipídios em sua composição é 

considerada a responsável pela formação de odores e sabores indesejáveis que aparecem 

durante o processamento e armazenamento dos alimentos. Eles são responsáveis pela perda da 

qualidade, tanto sensorial quanto nutricional sendo que alguns compostos formados podem 

ser potencialmente tóxicos à saúde de quem os consome (ZAINOL et al., 2003). 

Estudos evidenciam que os produtos da oxidação lipídica podem danificar as células 

do organismo humano e assim contribuir com processos degenerativos que estão associados 

ao envelhecimento e a doenças como câncer, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas 

entre outras (MURAMATSU et al., 1995; RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1996). 
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A fim de controlar a oxidação lipídica, para manter a qualidade e aumentar a vida de 

prateleira dos alimentos, vários métodos podem ser utilizados como, por exemplo, condições 

controladas durante o processamento e armazenamento, redução do contato do alimento com 

metais, oxigênio e luz, além da adição de compostos antioxidantes. Segundo Gutteridge 

(1994) o antioxidante é “qualquer substância que, quando presente em baixas concentrações 

em relação à de um substrato oxidável retarda significativamente ou impede a oxidação do 

referido substrato”, que pode ser tanto uma molécula presente em alimentos ou em materiais 

biológicos, incluindo hidratos de carbono, DNA, lipídios e proteínas (WANASUNDARA; 

SAHIDI, 2005). 

Os antioxidantes podem ser tanto de origem sintética quanto natural, os sintéticos mais 

utilizados em alimentos são o butilhidroxitolueno (BHT), butilhidroxianisol (BHA), propil 

galato (PG) e o terc-butil-hidroquinona (TBHQ), porém é sabido que em elevadas 

concentrações, estes podem promover efeitos negativos à saúde (POKORNY, 1991). Por esta 

razão, tem aumentado o interesse no estudo e uso de antioxidantes naturais, devido à 

tendência mundial em evitar ou minimizar o uso de aditivos alimentares sintéticos 

(FRANKEL, 1996). Como potenciais fontes de compostos antioxidantes, podem-se citar os 

grãos e sementes oleaginosas, sementes de frutas cítricas, frutas, especiarias, entre outras 

(NAGEM; ALBUQUERQUE; MIRANDA, 1992; PEREIRA, 1996; SUWALSKY et al., 

2006; KULISIC et al., 2004). 

As frutas, além de representarem importante fonte de vitaminas, minerais e fibras, 

possuem compostos com atividade antioxidante (MELO et al., 2008), dentre os quais se 

destacam os compostos fenólicos. Estes englobam um vasto grupo de fitoquímicos, que 

apresentam em sua estrutura um anel aromático com pelo menos uma hidroxila (RICE-

EVANS, 1996; WANG; CAO; PRIOR, 1996) e que, por possuírem esta configuração, atuam 

como agentes redutores capazes de interromper a reação de oxidação por duas maneiras: ou 

pela doação de elétrons ou átomos de hidrogênio aos radicais livres, convertendo-os em 

produtos estáveis, ou pela sua complexação com metais presentes no meio (SAUTÉ-GARCIA 

et al., 1997; HOPIA; HEINOMEN, 1999; VILLANO et al., 2007). 

Paralelamente, a extração e a purificação de antioxidantes oriundos de fontes naturais, 

tem se tornado essencial para a utilização dessas substâncias como aditivos em alimentos, 

fármacos e cosméticos (RAMIREZ, 2008). Está evidenciado que a seleção de um processo 

adequado de extração pode além aumentar a concentração de compostos antioxidantes no 

extrato, remover componentes indesejáveis antes da adição do composto no alimento 

(SCHWARZ et al., 2001). Diversas técnicas de extração utilizam solventes com polaridade 
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diferentes, como por exemplo, metanol (CHANWITHEESUK; TEERAWUTGULRAG; 

RAKARIYATHAM, 2005), água (ANGELO; JORGE, 2008), etanol (MATA et al., 2007) 

entre outros, entretanto deve-se considerar que extratos produzidos a partir da mesma fonte, 

porém por meio de técnicas diferentes, resultam em um conteúdo de compostos fenólicos 

final variado. 

Após o processo de extração são necessários testes com o objetivo de expressar a 

capacidade antioxidante. Estes podem ser classificados em dois grupos: os métodos de 

sequestro de espécie reativa gerada em meio reacional e os métodos de inibição da oxidação 

lipídica. Alguns autores afirmam que a atividade antioxidante não pode ser medida 

diretamente, mas sim pelos efeitos combinados do antioxidante em controlar o grau de 

oxidação (ANTOLOVICH et al., 2001), porque para esta análise o uso de um substrato é 

essencial e ensaios que se baseiam no sequestro de radicais livres, utilizam um substrato 

artificial que não reflete de forma adequada os processos em sistemas alimentares ou 

biológicos. 

Portanto, o objetivo desta revisão é destacar o potencial uso de frutas, em especial a 

murtilla (Ugni molinae Turcz.), como fonte de compostos antioxidantes, identificar quais são 

as substâncias com ação antioxidante presentes em sua composição, quais os procedimentos 

analíticos que podem ser adotados para sua extração e também avaliar sua ação antioxidante 

em alimentos. 

 

2.2 Óleo de soja e seu processo oxidativo 

 A soja (Glycine max) é um produto agrícola de grande interesse mundial pela 

versatilidade da aplicação de seus produtos tanto na alimentação humana quanto animal, além 

do seu grande valor econômico. Seu óleo é um dos mais produzidos e consumidos no Brasil, 

em 2012 foram produzidas aproximadamente 29.469 mil toneladas de óleo de soja (ABIOVE, 

2012), sendo que os maiores produtores mundiais são os Estados Unidos, Brasil, Argentina e 

China. 

 Sua principal utilização é na alimentação humana, como óleo de cozinha e como 

matéria-prima na preparação de vários produtos como temperos e margarinas. Também é 

muito utilizado na fabricação de cosméticos, fármacos, ração animal, vernizes, tintas, 

plásticos e lubrificantes, entre outros (AMARAL; JAIGOBIND; JAIGOBIND, 2006). A 

maior vantagem do óleo de soja em relação ao outras oleaginosas reside em seu baixo custo, 

aliado à comercialização de vários componentes minoritários que podem ser recuperados 

durante o processo de refino. Estes incluem os fosfolipídios recuperados como lecitina, 
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esteróis mistos, que servem como material para a produção de produtos farmacêuticos 

valiosos, e tocoferóis (vitamina E) (CLARK, 1996). 

Segundo a Portaria n. 795, de 15 de dezembro de 1993 do Ministério da Agricultura, 

do Abastecimento e Reforma Agrária, o óleo de soja é um produto obtido por prensagem 

mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja (Glycine max), isento de misturas de 

outros óleos, gorduras e outras matérias estranhas ao produto (BRASIL, 1993). 

Em sua composição, estão presentes o ácido palmítico (≈11%), ácido oleico (≈23%), 

ácido linoleico (≈53%) e ácido linolênico (≈7%), porém esta pode ser alterada por vários 

fatores como maturidade da planta, quantidade de óleo e desenvolvimento microbiológico nas 

sementes, além de fatores ambientais diversos (GRAEF et al., 1985; FEHR et al., 1971; 

ISHIKAWA et al., 2001). Os ácidos linoleico e linolênico estão diretamente ligados à perda 

de qualidade do óleo devido às insaturações presentes em sua molécula, tornando-o mais 

susceptível as reações de oxidação, além de servirem como substrato para as enzimas 

lipoxigenases que liberam compostos também responsáveis pelo ranço (HAMMOND, 1992).  

A Tabela 1 ilustra de uma maneira mais completa a composição, em ácidos graxos, do 

óleo de soja. 

 

Tabela 1 - Composição percentual em ácidos graxos do óleo de soja 
 Saturados 

Ácido Graxo  Composição % 

14:0 Mirístico Traços 

16:0 Palmítico 9,0 a 14,5 

18:0 Esteárico 2,5 a 5,0 

20:0 Araquídico Traços 

22:0 Behêmico Traços 

   

 Mono-insaturados 

Ácido Graxo  Composição % 

16:1 Palmitoleico Traços 

18:1 Oleico 18,0 a 34,0 

   

 Poli-insaturados 

Ácido Graxo  Composição % 

18:2 Linoleico 45,0 a 60,0 

18:3 Linolênico 3,5 a 8,0 

Fonte: Adaptado de Amaral, Jaigobind e Jaigobind (2006) 

 

 A reação de oxidação do óleo é considerada uma das principais causas da deterioração 

em alimentos (ALLEN; HAMILTON, 1994). Quando  a porção lipídica dos alimentos é 

exposta à fatores como luz, íons metálicos, elevadas temperaturas, oxigênio (VELASCO; 

DOBARGANES, 2002), entre outros, a reação de oxidação se desenvolve, produzindo 

compostos indesejáveis (SHAHIDI; WANASUNDARA, 1992; SIMIC; JOVANOVIC; NIKI, 
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1992) que alteram o odor (off flavour), o sabor, contribuem para a descoloração e redução da 

qualidade nutricional, reuzindo a vida útil dos produtos e provocando repulsa por parte dos 

consumidores (HRAS et al., 2000). 

A oxidação ocorre no grupo metileno adjacente à dupla ligação carbono-carbono. Seu 

desenvolvimento acontece pela formação de radicais livres de ácidos graxos, no qual o átomo 

de carbono ativado adjacente a uma dupla ligação reage com o oxigênio formando um 

hidroperóxido, que por sua vez se decompõe em compostos orgânicos de baixo peso 

molecular como aldeídos, alcoóis, cetonas e ácidos responsáveis pelo sabor e odor de ranço 

(BUCK, 1991). 

 A oxidação pode ocorrer nos alimentos de várias maneiras, a exemplo da oxidação 

enzimática, onde ocorre a ação de enzimas lipoxigenases sobre os ácidos graxos 

polinsaturados (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999; HALLIWELL et al., 1995), a 

fotoxidação promovida pela radiação UV na presença de agentes fotossensibilizadores 

(clorofila, mioglobina, riboflavina) que absorvem a energia luminosa e a transferem para o 

oxigênio triplete (
3
O2) gerando o estado singlete (

1
O2) que é altamente reativo (BERGER; 

HAMILTON, 1995) e a auto-oxidação, considerada o principal mecanismo de oxidação de 

óleos e gorduras. 

A reação de auto-oxidação ocorre em três etapas : 

• Iniciação – formação de radicais livres do ácido graxo pela retirada de um hidrogênio 

do carbono alílico da molécula do ácido graxo, em condições favorecidas por luz e calor 

(TOLEDO; ESTEVES; HARTMANN, 1985). 

• Propagação – os radicais livres susceptíveis ao ataque do oxigênio atmosférico são 

convertidos em outros radicais, gerando os produtos primários de oxidação (peróxidos e 

hidroperóxidos) cuja estrutura depende da natureza dos ácidos graxos presentes. Os radicais 

livres formados atuam como propagadores da reação, resultando em um processo 

autocatalítico (TOLEDO; ESTEVES; HARTMANN, 1985). 

• Término – dois radicais combinam-se, com a formação de produtos estáveis 

(produtos secundários de oxidação) obtidos por cisão e/ou rearranjo dos peróxidos (epóxidos, 

compostos voláteis e não voláteis) (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999; BERGER; 

HAMILTON, 1995). A Figura 1 demonstra o esquema geral da oxidação lipídica. 
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Figura 1 - Mecanismo da oxidação lipídica 

Fonte: Adaptado de Ramalho e Jorge (2006) 

 

A fim de reduzir e mesmo retardar a autoxidação de óleos e gorduras uma série de 

medidas mostra-se necessária para a diminuição da incidência de todos os fatores que 

favorecem esta reação, como redução da temperatura e da incidência de luz, evitar a presença 

de metais no óleo, reduzir o contato com o oxigênio e bloquear a formação de radicais livres 

pelo uso de antioxidantes (JORGE; GONÇALVES, 1998). 

Em seres humanos, a oxidação de compostos lipídicos é considerada muito importante 

pelo fato de promover o desenvolvimento de diversas doenças degenerativas como, por 

exemplo, câncer, aterosclerose, processo de envelhecimento precoce, entre outros (ATOUI et 

al., 2005; FUKUMOTO et al., 2000; GÓMEZ, 2003; IBAÑEZ et al., 2000). 

Em organismos vivos, a produção de energia utilizada nas atividades essenciais das 

células gera radicais livres em condições normais, como ânion superóxido (O2
•-
), o radical 

hidroxila (HO
•
), o radical peroxila (ROO•) e espécies não radicais, como peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e o oxigênio singlete (
1
O2), conhecidos por “espécies reativas de oxigênio” 

(EROs) (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). As EROs  quando reagem com lipídios, 

proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, podem provocar uma grande desordem celular. 

Elas estão envoldidas em processos de envelhecimento e também em complicações biológicas 

como inflamações crônicas, problemas respiratórios, doenças neurodegenerativas, 

carcinogênese e mutagênese (GYANFI; YONAMINE; ANIYA, 1999; GÜLCIN et al., 2003; 

CHANWITHEESUK; TEERAWUTGULRAG; RAKARIYATHAM, 2005). Portanto, a 

presença de sistemas ou o uso de compostos que previnam ou retardem a oxidação, tanto nos 

alimentos quanto no organismo, é fundamental.  
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Para a indústria de alimentos uma das medidas mais aplicadas a fim de proteger os 

alimentos contra esse tipo de deterioração, é o uso de compostos antioxidantes. 

 

2.3 Antioxidantes 

O termo “antioxidante” refere-se a um composto capaz de inibir ou retardar a oxidação 

de lípideos ou de moléculas através da inibição da iniciação ou propagação da reação 

oxidativa em cadeia (VELIOGLU et al., 1998). De acordo com Campbell (2000), o 

antioxidante é um composto redutor, facilmente oxidado, que evita que outras substâncias se 

oxidem.  Eles podem atuar de diferentes maneiras como, por exemplo, impedindo a formação 

de radicais livres, inibindo as reações em cadeia com o ferro e o cobre, evitando danos 

oxidativos por meio da interceptação de radicais livres impedindo assim que os mesmos 

reajam com lipídios, aminoácidos, duplas ligações de ácidos graxos poliinsaturados e com as 

bases de DNA (MELO, 2010). Por apresentarem diversos mecanismos de ação estes 

compostos são amplamente utilizados na indústria alimentícia (SCHERER; GODOY, 2009).  

Seu uso e atividade são muito estudados, uma vez que, para serem adicionados aos 

alimentos, devem apresentar características como atoxicidade, alta atividade em baixas 

concentrações (0,001 a 0,01%) (BAILEY, 1996), se concentrar na porção lipídica do 

alimento, resistir às condições de processamento e ainda contribuir com a estabilidade do 

produto final (HRAS et al., 2000). Podem ser tanto de origem sintética como natural. Os 

sintéticos são mais utilizados em alimentos lipídicos por fatores ligados a sua eficácia, energia 

de ativação, constantes de velocidade, potencial de óxido-redução, custo e solubilidade já 

conhecida (CONEGLIAN et al., 2011). Podem atuar como agentes redutores, captadores de 

radicais livres, complexantes potenciais de metais pró-oxidantes e supressores de oxigênio 

singlete (HUDSON, 1990).  

Os antioxidantes sintéticos são classificados em primários, sinérgicos, removedores de 

oxigênio singlete, agentes quelantes e antioxidantes mistos (BAILEY, 1996). Os primários 

são compostos por substâncias fenólicas capazes de remover ou inativar os radicais livres 

formados na fase inicial ou de propagação da reação de oxidação, pela doação de um próton 

ao radical livre, regenerando a molécula do acilglicerol, interrompendo, assim a reação em 

cadeia (SIMIC; JAVANOVIC, 1994) (Figura 2), entretanto não são capazes de inibir a 

fotoxidação e sequestrar o oxigênio singlete.  
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Figura 2 - Possíveis interações de antioxidantes primários e secundários na reação de oxidação lipídica em 

alimentos 

Fonte: Adaptado de Wanasundara e Shahidi (2005) 

 

O antioxidante primário (AH) reage com os radicais lipídicos e peroxi (ROO•) 

convertendo-os em produtos estáveis, não radicais. Este antioxidante é capaz de doar um 

átomo de hidrogênio para produzir radicais (A•) mais estáveis e menos prontamente 

disponíveis para participarem da etapa de propagação. A propagação é a etapa mais lenta da 

reação de oxidação, assim os radicais peróxidos estão presentes em maiores quantidade que os 

outros radicais no meio, além disso estes possuem energia mais baixa que os alcoxi, deste 

modo reagem mais rapidamente com o antioxidante prímário do que com os ácidos graxos 

insaturados (BUETTNER, 1993; DECKER, 2002). 

O radical antioxidante produzido à partir da doação de um átomo de hidrogênio 

apresenta baixa reatividade, é relativamente estável quando comparado à outros radicais 

formados, reage com os interceptores dos radicais peroxi (•ROO) a fim de deter a propagação 

da oxidação e também pode reagir com os radicais alcoxi (RO•) reduzindo a decomposição 

dos hidroperóxidos (WANASUNDARA; SHAHIDI, 2005). A eficácia do antioxidante está 

intimamente relacionada as propriedades químicas do composto, o que inclui a energia de 

ligação do hidrogênio e susceptibilidade a auto-oxidação, sendo que a capacidade de doação 

do átomo de hidrogênio da molécula antioxidante para o radical livre é considerado principal 

requisito (WANASUNDARA; SHAHIDI, 2005). 

Os antioxidantes primários mais conhecidos e utilizados pela indústria são o butil 

hidroxianisol (BHA), o butil hidroxitolueno (BHT) e o terc-butil-hidroquinona (TBHQ). 
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O TBHQ é considerado o mais eficiente para óleos vegetais, pois é resistente a altas 

temperaturas, menos volátil quando comparado ao BHA e ao BHT e seu poder carry through 

é considerado razoável em produtos assados e em frituras, quando comparado ao do BHA 

(NAWAR, 1985; COPPEN, 1994; VALENZUELA; NIETO, 1996; REISCHE, 1998). No 

Brasil, a concentração de TBHQ permitida em óleos e gorduras é de 200mg/kg (sobre o teor 

lipídico) (BRASIL, 2005); porém, em alguns países seu uso é proibido, como no Canádá e em 

países da União Européia (REISCHE; LILLARD; EITENNMILLER, 2008). 

Apesar dos antioxidantes sintéticos possuírem sua atividade comprovada e alta 

estabilidade, seu uso é restrito em muitos países devido à potencial toxicidade e/ou  

mutagênese em certas concentrações (MATTEA et al., 2004; NAKATANI, 1996), sendo 

assim a maior vantagem do uso dos antioxidantes naturais, além da aceitação imediata do 

consumidor, a ausência de limites pela legislação. 

Como resultado verifica-se aumento no interesse por antioxidantes naturais, com 

pesquisas que comprovam que legumes, frutas, sementes, madeiras, cascas, raízes, folhas, 

temperos e ervas constituem potenciais fontes de compostos antioxidantes (VELIOGLU et al., 

1998; RUBILAR et al., 2006). Porém, é necessária a identificação dos seus compostos ativos 

e realização de estudos toxicológicos para viabilizar sua utilização. Para a aplicação eficiente 

de um antioxidantes de  origem natural  é necessário considerar uma série de fatores 

importantes, como estabilidade, solubilidade, elaboração e custo (GÓMEZ, 2003).  

Em geral, os antioxidantes naturais podem ser representados por compostos fenólicos 

(tocoferóis, flavonoides, antocianinas, taninos, lignanas, cumarinas e ácidos fenólicos), 

compostos de azoto (alcaloides e derivados de clorofila, aminoácidos e aminas), ou 

carotenoides, bem como o ácido ascórbico (LARSON, 1988; HUDSON, 1990; HALL; 

CUPPETT, 1997). Em particular, os flavonoides, além de atuarem como agentes redutores, 

inibidores de radicais livres, quelantes ou sequestrantes de oxigênio e desativadores de metais 

pró-oxidantes (KÄHKÖNEN et al., 1999; RICE-EVANS et al., 1995), exibem efeitos 

biológicos, como antibacteriano, antiviral, anti-inflamatório, antialérgico, antitrombótico e 

vasodilatador (COOK; SAMMON, 1996). 

Sabe-se que alimentos que possuem em sua composição um alto teor de compostos 

antioxidantes são importantes aliados na prevenção de doenças como cardiovasculares, câncer 

e doenças neurodegenerativas causadas pelo envelhecimento das células (BANDONIENE et 

al., 2002; DEMO et al., 1998; GÓMEZ, 2003; KAUR et al., 2001). Entre os que mais se 

destacam e são mais utilizados estão a vitamina E, o ácido ascórbico, os carotenóides e 
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principalmente, os compostos fenólicos, mais abundantes na dieta humana (CERQUEIRA; 

MEDEIROS; AUGUSTO, 2007). 

 

2.3.1 Compostos fenólicos 

  São inúmeros os compostos naturais encontrados em frutas, cereais e outros vegetais 

que apresentam atividade antioxidante dentre os mais importantes estão os compostos 

fenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos e taninos), os nitrogenados (alcaloides, aminoácidos, 

fosfolipídios, peptídeos, aminas e derivados da clorofila), os pigmentos carotenoides, os 

tocoferóis, o ácido ascórbico, o ácido fítico e os esteróis (AMAROWICZ et al., 2004). 

 Segundo Soares (2002) os compostos fenólicos são substâncias que possuem um anel 

aromático com um ou mais grupos de hidroxilas, muito estudados devido sua atividade 

antioxidante, sendo divididos em flavonoides e os não-flavonóides, ambos metabólitos 

secundários presentes em frutas e vegetais (BURNS et al., 2001). Dos flavonoides fazem 

parte os flavanóis (taninos, catequina, epicatequina e epigalocatequina), os flavonóis 

(campferol, quercetina, miricetina e rutina), as flavonas (isoflavonas), as antocianinas e as 

antoxantinas; e dos não-flavonóides estão os ácidos fenólicos derivados do ácido 

hidroxibenzóico (ácido vanílico, siríngico, gentísico, salicílico, elágico e gálico) e os ácidos 

fenólicos derivados do ácido hidroxicinâmico, tais como os ácidos p-cumárico, ferúlico, 

caféico e sináptico (TSANG et al., 2005). 

Sua estrutura é formada por C6-C3-C6, o difenil propano (Figura 3), sendo os 

compostos mais diversificados no reino vegetal (PRADO, 2009). O núcleo consiste em dois 

anéis fenólicos (A e B) e um anel (C) que pode ser um pirano heterocíclico, como nos 

flavanóis (catequinas) e antocianidinas, ou pirano como nos flavonóis, flavonas, isoflavonas e 

flavanonas (BRAVO, 1998). 

 

Figura 3 - Estruturas gerais dos principais flavonoides 

Fonte: Mateus (2009) 
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Os compostos fenólicos são essenciais para o crescimento e reprodução vegetal e são 

formados em resposta às reações de estresse da planta como, por exemplo, infecções, 

ferimentos, radiações, entre outras (FERGUSON; HARRIS, 1999). 

Seu conteúdo nas suas fontes de origem pode ser influenciado por fatores como 

estação do ano, incidência de radiação ultravioleta, clima, composição do solo, preparo e 

processamento do alimento (EWALD et al., 1999; HERTOG et al., 1992; McDONALD et al. 

1998, TRICHOPOULOU et al., 2000). Na Tabela 2 estão descritas algumas fontes de 

flavonoides. 

 

Tabela 2 - Algumas classes e fontes de flavonoides 
Classes Nome Fonte 

Flavanóis Epicatequina Chás verde e preto, uvas, vinho tinto. 

Catequina 

Epigalocatequina 

Epicatequina galato 

Epigalocatequina galato 

Flavonóis Canferol Brócolis, chá preto, alho-poró, rabanete, cebola, 

alface, casca de maçã, cerejas. 

Vinho tinto, uvas, berries (bagas) 

Quercetina 

Miricetina 

Flavona Ácido cafeico Uvas, vinho branco, azeitonas, azeite de oliva, 

espinafre, aspargo, café. 

Fonte: Adaptado de Rice-Evans, Miller e Paganda (1996) 

 

As propriedades biológicas de cada composto fenólico estão relacionadas com a 

atividade antioxidante que cada grupamento fenol exerce sobre determinado meio, por isto 

podem atuar de diferentes formas, como sequestradores de radicais livres, quelantes de metais 

(SHAHIDI; JANITHA; WANASUNDARA, 1992), agindo tanto na etapa de iniciação quanto 

na propagação da reação de oxidação. 

Diversos estudos sugerem que os flavonoides podem ser benéficos à saúde, auxiliando 

no combate de diversas doenças (PATIL et al., 2009). Estudos com antoxantinas e 

antocianinas demonstram sua capacidade em sequestrar radicais livres e seus efeitos na 

prevenção de doenças cardiovasculares e circulatórias (STOCLET et al., 2004), cancerígenas, 

no diabetes e no mal de Alzheimer (ABDILLE et al., 2005). 

Para a identificação e isolamento destes compostos é essencial considerar diversos 

fatores como a fonte (raiz, folha, fruto, etc) (GÓMEZ, 2003; KAUR et al., 2001; RIBEIRO et 

al., 2001), o solvente a ser utilizado, a temperatura e  o tempo da extração, entre outros. 
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2.4 Frutas como fonte de antioxidantes 

Atualmente o consumo de frutas tem aumentado em virtude de seu valor nutritivo e de 

seus efeitos biológicos à saúde (KUSKOSKI et al., 2006; DELPORTE et al., 2007; 

HEINONEM, 2007; SZAJDEK; BOROWSKA, 2008). As frutas possuem compostos como 

vitamina C e E, carotenoides, clorofila e fitoquímicos, como compostos fenólicos, 

flavonoides, glicosídeos e taninos (WANG; CAO; PRIOR, 1996; PELLEGRINI et al., 2007), 

que possuem relação com a prevenção de certas doenças e enfermidades cardiovasculares e 

circulatórias (STOCLET et al., 2004) devido ao seu efeito antioxidante. Dietas ricas em frutas 

e vegetais estão associadas a um risco reduzido de doenças crônicas (HERTOG et al., 1997; 

HOLLMAN; HERTOG; KATAN, 1996). 

 Segundo Lampe (1999), alguns componentes existentes nas frutas podem atuar como 

estimuladores do sistema imunológico, moduladores da síntese de colesterol e da redução da 

pressão sanguínea. Seeram (2008) afirma que a ingestão de frutos silvestres provoca um 

impacto positivo na saúde do coração, além de auxiliar no combate de certas doenças 

cardiovasculares, neurodegenerativas, envelhecimento, obesidade e de certos tipos de câncer, 

tais como do esôfago e gastrointestinal. 

É fundamental ter conhecimento que o teor dos compostos antioxidantes presentes nas 

frutas é influenciado por diversos fatores como cultivar, fatores genéticos, estádio de 

maturação, condições climáticas e pelo solo. Além disso, os compostos bioativos também são 

muito susceptíveis às reações de oxidação que ocorrem durante o processamento e estocagem 

de alimentos (MACHEIX; FLEURIET; BILLOT, 1990; ROBARDS, 1999). 

Pela grande quantidade de compostos fenólicos presentes, o consumo de frutas, em 

especial bagas como mirtilo, uva, framboesa, morango e amora preta, tem sido associado à 

redução do risco de doenças cardiovasculares. Wu et al. (2004) realizaram um estudo com 

mais de 100 tipos de frutas, legumes, frutas secas, nozes, especiarias, cereais e outros 

alimentos e com os resultados obtidos estabeleceram um ranking dos 20 alimentos mais ricos 

em antioxidantes, em que seis deles são bagas como o mirtilo (Vaccinium corymbosum L.) e o 

mirtilo selvagem (Vaccinium myrtillus), o cramberry (Vaccinium oxycoccos), a amora preta 

(Rubus sp.), a framboesa (Rubus idaeus), o morango (Fragaria ananassa) e a cereja (Prunus 

avium) (SCHEUERMANN et al., 2008). 

Os compostos polifenólicos presentes em bagas, frutos e vegetais são importantes, não 

apenas em termos de qualidade, uma vez que influenciam na aparência e no sabor, mas 

também sob o ponto de vista terapêutico (ARANCIBIA-AVILA et al., 2011; BOROWSKA; 

MAZUR, 2008). 
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As frutas de coloração vermelha/azul são consideradas as mais importantes fontes de 

compostos fenólicos em dietas alimentares, porque apresentam quantidades significativas de 

derivados do ácido hidroxibenzóico e do ácido hidroxicinâmico como as antocianinas, os 

flavonois, as catequinas e os taninos (hidrolisados ou condensados) sendo que muitos destes 

compostos demonstram efeitos biológicos como ação antioxidante, antimicrobiana, anti-

inflamatória e vasodilatadora (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). 

Atualmente, as bagas são intensamente estudadas (SCHRECKINGER et al., 2010) 

sendo comprovado que as mesmas possuem uma vasta gama de polifenóis como antocianinas, 

ácidos fenólicos e taninos, além de compostos nutritivos como os carotenóides e vitamina C 

(KÄHKÖNEN; HOPIA; HEINONEN, 2001; PINELI et al., 2011). 

Desta maneira é possível afirmar que os frutos do tipo berrie (bagas) constituem uma 

importante fonte de compostos fenólicos para a alimentação humana, sendo os compostos 

derivados dos ácidos hidroxibenzóico e hidroxicinâmico, antocianinas, flavonois, catequinas e 

taninos hidrolisáveis e condensados os mais comumente encontrados (MACHEIX et al., 

1990). 

 

2.5 Murtilla (Ugni molinae Turcz.) 

A Ugni molinae Turcz. é um arbusto silvestre encontrado no Chile, desde o sul de 

Talca, conhecida como VII região, até o rio Palena, XI Região. É conhecida como murtilla, 

murta ou uni e pertence à familia Myrtaceae. Em seu habitat natural, se desenvolve como um 

arbusto cuja altura varia de 1 a 2 m, podendo chegar a 4 m. É uma cultura perene, arbustiva, 

com folhas lanceoladas de coloração verde escuro. Suas flores são hermafroditas, possuem 

forma de sino e podem apresentar uma coloração branca, rosa ou roxa dependendo da cultivar 

(MONTENEGRO, 2000). A floração ocorre no final de novembro e o fruto amadurece em 

meados do verão (entre dezembro e março) (NOVOA, 1983). 

Seus frutos são globosos, pequenos, com sabor e aroma agradáveis e podem apresentar 

uma grande variabilidade quanto à cor a ao tamanho dependendo da região em que crescem. 

Segundo Scheuermann et al. (2008), seu tamanho pode variar de 0,9 a 1,3cm e podem pesar 

de 0,21 a 1,01g.  

É uma planta que não necessita de umidade excessiva, nem sol constante, compatível 

com a maioria dos tipo de solos sendo muito resistente à seca e ao vento. É facilmente 

dosmesticável e seu cultivo possível em grande escala, gerando assim maior exportação de 

seus produtos e derivados (PASTENES et al., 2003). A colheita dos frutos depende da região 

de cultivo, sendo mais tardia quanto mais fria a região. Os frutos são muito utilizados na 
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produção de geléias, licores, xaropes, sucos, marmeladas, compotas, chocolates, entre outros 

produtos (MUÑOZ et al., 1986). Suas folhas também são de grande importância, pois são 

muito utilizadas pela medicina local (SCHEUERMANN et al., 2008) contra inflamações e 

dores, além de infecções urinárias e dores de garganta. 

Estudos relatam que a composição química das folhas da murtilla pode variar em 

função das condições climáticas em que a planta está sujeita durante o seu crescimento 

(RUBILAR et al., 2006). Há evidências de que um clima extremo é considerado a condição 

ideal para um elevado teor de polifenóis em suas folhas (SHENE et al., 2009).  

Inicialmente, estudos se concentraram nas folhas de murtilla, determinando seus 

principais compostos fenólicos, sua capacidade antioxidante e seu mecanismo de ação à nível 

celular (AVELLO; PASTENE, 2005; RUBILAR et al., 2006; SUWALSKY et al., 2007). Os 

extratos das folhas, segundo um estudo feito por Rubilar et al. (2006), além de apresentarem 

heterosídeos de flavonóis, como por exemplo miricetina, campferol e quercetina, epicatequina 

e derivados de ácido gálico, também possuem efeito inibitório sobre o crescimento de 

bactérias como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 

entre outras (SHENE et al., 2009). Entretanto a avaliação da capacidade antioxidante dos 

frutos de murtilla também é interessante, pois este berrie pode representar uma nova cultura 

alternativa (SEGUEL; AVENDANO, 2001; SEGUEL; TORRALBO, 2004). 

Peña (2005) fez um estudo preliminar com frutos de murtilla colhidos em Pumalal, na 

região de La Araucanía, Chile, e concluiu que tanto as frutas como suas infusões aquosas, 

demonstram a mesma atividade antioxidante. Recentemente Ruiz et al. (2010) demonstraram 

que os frutos possuem flavonóis, flavanóis e um teor em polifenol de aproximadamente  

32±4mg de ácido gálico/100g de fruta. Penã-Neira e colaboradores (2007) determinaram 

compostos fenólicos de baixo peso molecular em frutos de murtilla de diferentes ecotipos, 

além de outros frutos nativos chilenos, utilizando o método de cromatografia líquida de alta 

precisão com detector Diode Array (HPLC-DAD). Os perfis cromatográficos obtidos 

variaram de acordo com os ecotipos analisados e os principais polifenóis identificados foram 

a quercetina e a quercetina (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 



 31 

Tabela 3 - Principais polifenólicos descritos em Frutos Nativos Chilenos 
Espécie Parte da planta Não Flavonóides Flavonóides 

Maqui Fruto - Antocianidinas (delfinidina, cianidina) 

Calafate Fruto - Antocianidina (ni) 

Murtilla Folha Ácidos fenólicos Flavonóis (epicatequina, miricetina e 

quercetina). 

Fruto - Flavonóis (quercetina) 

Fruta Chilena Fruto - Flavonóis (quercetina), antocianidinas 

(cianidina, pelargonidina) 

Receptáculo Ácido E-cinámico - 

Aquênios Ácidos 

hidroxibenzóicos 

(ácido elágico) 

Antocianidina (cianidina). 

Fonte: Adaptado de Fredes (2009) 

ni: Compostos químicos não identificados 

 

2.6 Métodos de extração e avaliação da atividade antioxidante 

Segundo Becker, Nissen e Skibsted (2004), o procedimento para aplicação de 

compostos antioxidantes de origem natural em alimentos pode seguir os passos indicados na 

Figura 4. 

 

Figura 4 - Procedimento para aplicação de compostos antioxidantes em alimentos 

Fonte: Adaptado de Becker, Nissen e Skibsted (2004) 

 

Para a extração de compostos fenólicos de frutas, legumes e hortaliças entre outros, 

existem atualmente diversas metodologias. Pesquisas têm sido direcionadas para diferentes 

tipos de extração com o objetivo de comparar os resultados obtidos e assim desenvolver a 

melhor alternativa para sua aplicação em alimentos (ANDREO; JORGE, 2006). Diversos 
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fatores influenciam na eficiência da extração sólido-líquido, como por exemplo, a composição 

da solução extratora, polaridade do solvente, tempo de extração, temperatura, pH, relação 

sólido/líquido e tamanho das partículas (CACACE; MAZZA, 2002, 2003; CASTAÑEDA-

OVANDO et al., 2009; POMPEU; SILVA; ROGEZ, 2009); devendo ser todos considerados 

no momento da seleção do método de extração de compostos fenólicos. 

Dentre as metodologias mais tradicionais, se encontram os métodos que utilizam 

solventes orgânicos como água, etanol, metanol, acetona, éter e hexano (REHMAN; HABIB; 

SHAH, 2004). Porém, sob o ponto de vista químico, não é possível selecionar somente uma 

metodologia que seja a mais eficiente para a extração desses compostos, pelo fato de que o 

sucesso da extração sofre influência de diversos fatores, como a natureza do vegetal, o 

solvente empregado na extração, o tamanho das partículas, o tempo e a temperatura de 

extração (SHAHIDI; NACZK, 2003).  

A escolha do solvente é importante, pois este deve ser capaz de arrastar maior 

quantidade dos compostos presentes na amostra. Os métodos mais utilizados baseiam-se na 

combinação de solventes orgânicos como água, etanol e metanol (LEAL et al., 2003; 

REHMAN; HABIB; SHAH, 2004), temperatura e tempo. A influência dos solventes 

utilizados na extração tem sido bastante estudada. Em pesquisas que comparavam a extração 

de compostos fenólicos com etanol e água, em relação ao metanol, foi evidenciado que o 

metanol promove maior extração de polifenóis em bagaço de uva e folhas de murtilla 

(PINELO et al., 2005; RUBILAR et al., 2006). Segundo SCHEUERMANN et al. (2008), a 

extração utilizando a combinação de água e metanol foi mais eficiente para maior extração de 

polifenóis totais de murtilla. Já Rubilar et al. (2011) obtiveram resultados com alto teor de 

compostos fenólicos obtidos por meio extratos utilizando água e etanol (50%, v/v) de frutos 

nativos chilenos (maqui e murtilla). 

Vizzoto e Pereira (2011) avaliaram se a utilização de diferentes solventes e suas 

combinações influenciavam no teor de fenólicos totais extraídos de amora-preta (Rubus sp.) 

sendo que o uso de acetona e sua combinação com etanol e metanol apresentou melhor 

resultado. Spagolla et al. (2009) verificaram que as soluções hidroalcoólicas na proporção de 

60:40 (v/v), bem como as soluções hidrometanólicas na proporção de 60:40 e 80:20 (v/v), 

foram capazes de extrair maior quantidade de fenólicos totais da polpa mirtilo “Rabbiteye” 

(Vaccinium ashei). 

Pompeu, Silva e Rogez (2009), verificaram que o etanol, em uma concentração de 70 

a 80% (v/v), apresentou os melhores resultados na obtenção de compostos fenólicos de açaí. 

Soares et al. (2007) verificaram que uma solução de acetona a 75% (v/v) demonstrou melhor 
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resultado quanto ao teor de compostos fenólicos obtidos de casca de uvas das cultivares 

Niágara e Isabel. Já Takikawa, Rampazzo e Haminiuk (2012) obtiveram bons resultados de 

compostos fenólicos em extratos preparados com metanol absoluto em frutas vermelhas, 

como amora-preta, framboesa e morango. 

De acordo com Franco e colaboradores (2008), é importante observar que o 

rendimento da extração e a atividade antioxidante dos extratos estão intimamente relacionados 

à polaridade do solvente utilizado na extração, o que determina tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente os compostos antioxidantes extraídos. Os maiores rendimentos são obtidos 

geralmente com etanol e metanol e suas misturas com água, embora outros solventes também 

apresentem bons resultados como, por exemplo, acetona.  A utilização do etanol combinado 

com água é preferida por apresentar baixa toxicidade e elevado rendimento de extração, além 

da possibilidade de modular a polaridade do solvente utilizando etanol/água em misturas com 

diferentes proporções. 

Outro fator a ser considerado é o tempo de extração, que pode variar de 1 minuto a 24 

horas, sendo que longos períodos aumentam a probabilidade da oxidação dos compostos 

fenólicos (SHAIDI; NACZK, 1995). Lapornik, Prosek e Wondra (2005) estudaram o efeito da 

temperatura em extratos de resíduos de frutas vermelhas preparados com etanol, metanol e 

água. Os autores verificaram que o maior tempo de extração resultou em menor obtenção de 

compostos fenólicos nos extratos aquosos, enquanto que nos extratos metanólicos e etanólicos 

houve um aumento no conteúdo dos mesmos com o avanço do tempo de extração. 

Segundo Andreo e Jorge (2006), a temperatura também é considerada um fator crucial 

a ser controlado no momento da extração, porque a estabilidade de compostos fenólicos 

durante a produção dos extratos pode ser afetada, sendo considerada a maior causadora da 

redução do conteúdo de polifenóis. Isto ocorre pelo fato de que os fenóis podem reagir com 

outros componentes, impedindo sua extração (MOURE et al., 2001). 

Após a extração dos compostos fenólicos podem ser realizadas diversas análises que 

tem por objetivo, além de quantificar os compostos fenólicos, avaliar a capacidade 

antioxidante dos extratos. É imprescindível ter conhecimento que a atividade antioxidante dos 

extratos produzidos não depende somente da presença e concentração de compostos fenólicos, 

mas também da metodologia de extração aplicada (HERNANDÉZ-HERNADÉZ et al., 2009). 

É de grande interesse para pesquisadores da área da saúde e para o público em geral o 

conhecimento dos constituintes e da ação antioxidante dos alimentos que são consumidos. 

Infelizmente pela complexidade da composição dos alimentos, a separação e o estudo 

individual de cada substância com poder antioxidante se torna inviável. Desta maneira espera-
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se que pesquisadores desenvolvam metodologias rápidas para a determinação da eficiência 

dos antioxidantes (PRADO, 2009). 

A fim de quantificar os compostos fenólicos presentes nos extratos, a metodologia 

mais utilizada é pelo uso do reagente de Folin-ciocalteu. Esta metodologia foi inicialmente 

desenvolvida por Singleton e Rossi (1965) e posteriormente modificada por vários 

pesquisadores. O reagente de Folin-ciocalteu é uma solução de íons poliméricos formados a 

partir de ácidos fosfomolibdicos e fosfotungsticos que oxidam os fenolatos, reduzindo-os a 

ácidos, formando um complexo de cor azul Mo-W que pode ser lido em espectrofotômetro a 

um comprimento de onda de 740nm. Apesar do conteúdo de fenólicos totais ser utilizado para 

explicar a atividade antioxidante, muitas vezes é improvável que ele a represente fielmente 

(HEINONEM; LEHTONEN; HOPIA, 1998; KAHKONEN et al., 1999) uma vez que este 

método pode sofrer a interferência de vários compostos como mono/dissacarídeos, ácido 

ascórbico, íons metálicos, ácidos orgânicos, entre outros que, muitas vezes, podem 

superestimar os resultados obtidos (STRATIL; KLEJDUS; KUBÁN, 2007). Portanto, torna-

se necessária uma identificação mais detalhada dos compostos fenólicos presentes nos 

alimentos e que determine de forma fiel a atividade antioxidante dos compostos fenólicos. 

Apesar de ensaios baseados nos dados obtidos da análise da atividade antioxidante não 

se mostrarem representativos em situações reais (HUANG; OU; PRIOR, 2005), diversas 

técnicas têm sido utilizadas a fim de determinar esta atividade in vitro e permitir a seleção de 

substâncias potencialmente interessantes (PRADO, 2009).  

Os antioxidantes podem ser avaliados por sua habilidade no sequestro de espécies 

reativas no meio ou quanto à sua eficiência na inibição da peroxidação lipídica (OLIVEIRA et 

al., 2009). Porém, apesar da determinação da capacidade antioxidante em alimentos ser de 

extrema importância, há uma grande variedade de métodos que são utilizados com esta 

finalidade, mas que não são validados ou padronizados (GIADA; MANCINI-FILHO, 2004), 

o que dificulta a comparação de resultados de diferentes estudos. 

Dentre os métodos de sequestro de espécie reativa gerada em meio reacional, estão 

incluídos o ABTS (2,2-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfônico)) e o DPPH (2,2-

difenil-1-picrilidrazil) e para os métodos de inibição da oxidação lipídica podemos citar os 

testes de oxidação acelerada como o Teste de Estufa (Schaal Oven Test) e o Rancimat. 
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2.7 Metodologias para avaliação da atividade antioxidante 

2.7.1 Métodos de sequestro de espécies reativas geradas em meio reacional 

2.7.1.1 DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) 

O método DPPH foi concebido há quase 50 anos por Marsden Blois na Universidade 

de Stanford (BLOIS, 1958), utilizando como modelo antioxidante o aminoácido cisteína. 

Posteriormente, este foi modificado por Brand-Williams e colaboradores (1995), sendo usado 

como padrão por diversos outros pesquisadores. Atualmente é um dos mais utilizados para a 

determinação da capacidade de um composto em capturar radicais livres. É uma metodologia 

adotada em diferentes laboratórios por ser rápida, prática e estável (ESPIN et al., 2000), além 

de ser facilmente reproduzida e recomendada para análise de extrato de frutas (MOON; 

SHIBAMOTO, 2009) mas que também pode ser aplicada para avaliação de grão e farelo de 

trigo, vegetais, ácidos linoleicos conjugados, ervas e óleos de sementes comestíveis utilizando 

diferentes solventes como etanol, acetona, metanol e benzeno (CHENG; MOORE, YU; 

2006). 

O DPPH é um radical de nitrogênio orgânico estável, de coloração violeta, que 

apresenta absorção máxima na faixa de 515 a 529nm. A redução do radical DPPH à DPPH2 é 

monitorada pelo decréscimo da absorbância durante a reação (BRAND-WILLIANS; 

CUVELIER; BERSET, 1995). Na presença de um doador de hidrogênio ou elétron, a 

intensidade da absorção diminui e a solução com o radical perde sua coloração violeta, 

tornando-se amarela, de acordo com o número de elétrons capturados (MOLYNEUX, 2004) 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Reação genérica entre o radical livre DPPH e um antioxidante indicando a mudança de coloração 

Fonte: Adaptado de Freitas et al. (2009) 

 

A maior desvantagem deste método consiste no uso de diversos solventes como água, 

metanol, etanol, acetona, éter de petróleo, hexano e diclorometano para o preparo de extratos. 

Além disso, os resultados do DPPH podem ser apresentados em diferentes unidades, como 

percentual de atividade antioxidante (CERVATO et al., 2000; PRADO, 2009), percentual de 

atividade em relação ao controle (CAPECKA; MARECZEK; LEJA, 2005), percentual de 

inibição (ERKAN; AYRANCI; AYRANCI, 2008; EL-GHORAB et al., 2010), micromol de 
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Trolox por grama de amostra (WOJDYLO; OSZMIANSKI; CZEMERYS, 2007) e pela 

quantidade necessária de um antioxidante para reduzir a 50% a concentração do DPPH
•
 inicial 

(E50) (KOSAR; DORMAN; HILTUNEN, 2005; HINNEBURG; DORMAN; HILTUNEN, 

2006; PRADO, 2009; LAGOURI; NISTEROPOULOU, 2009), dificultando a comparação 

dos resultados da atividade antioxidante com os relatados em outras pesquisas. 

 

2.7.1.2 ABTS (2,2-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfônico) 

Segundo Re e colaboradores (1999), o método ABTS baseia-se na formação do 

ABTS
+•

, por meio da redução do ABTS pelo perssulfato de potássio. Este radical pode ser 

gerado pela redução provocada pelo perssulfato de potássio ou pela ação enzimática. É um 

composto solúvel tanto em água quanto em solventes orgânicos, permitindo que a análise seja 

feita em amostras hidrofílicas e lipofílicas (ARNAO, 2000). 

Com a formação do radical ABTS, a solução apresenta uma coloração azul esverdeada 

com absorção máxima nos comprimentos de onda de 415, 645, 734 e 815nm (Figura 6). A 

atividade antioxidante é determinada pelo descoloramento do ABTS, que ocorre à medida que 

o radical é reduzido, sendo os resultados obtidos expressos em capacidade antioxidante em 

equivalentes de Trolox (TEAC) que é um padrão submetido às mesmas condições de análise 

do antioxidante (RE et al., 1999; DORMAN; HILTUNEN, 2004; MURCIA et al., 2004; 

PELLEGRINI et al., 2006; MARIUTTI et al., 2008; SHIBAMOTO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Estabilização do radical ABTS.+ por um antioxidante e sua formação pelo persulfato de potássio 

Fonte: Adaptada de Sousa et al. (2007) 

 

Esta metodologia é aplicável ao estudo de antioxidantes hidrossolúveis e lipossolúveis, 

compostos puros e extratos vegetais (TACHAKITTIRUNGROD; OKONOGI; 

CHOWWANAPOONPOHN, 2007; SUN; POWERS; TAND, 2007; PRADO, 2009; MELO et 

al., 2008; DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; RUFINO et al., 2007). 
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2.7.2 Métodos de determinação da inibição da oxidação lipídica 

Existem diversos métodos analíticos capazes de medir a deterioração oxidativa, porém 

não é fácil selecionar um método que seja mais adequado para uma determinada aplicação. 

Estes podem ser classificados em quatro grupos: os que medem a absorção de oxigênio, a 

perda de substrato inicial, a formação de hidroperóxidos (produtos primários da oxidação) ou 

a formação de produtos secundários da oxidação (originados a partir da decomposição de 

hidroperóxidos) (DOBARGANES; VELASCO, 2002). 

Os métodos de inibição da oxidação lipídica baseiam-se na habilidade dos 

antioxidantes em controlar a extensão da reação de oxidação (ANTOLOVICH et al., 2002), 

que pode ser determinada pela capacidade que os antioxidantes tem de retardar a formação 

dos produtos resultantes desta reação, por exemplos peróxidos, dienos conjugados, entre 

outros (ANTOLOVICH et al., 2002). 

 Há muitos métodos para a avaliação da estabilidade oxidativa de óleos e gorduras, 

entretanto, nenhum se correlaciona com resultados reais com as modificações organolépticas 

que ocorrem como consequência das reações de oxidação (SILVA; BORGES; FERREIRA, 

1998). Cada método fornece informações sobre um estado em particular do processo 

oxidativo, que varia em função das condições aplicadas e dos substratos lipídicos avaliados 

(BERSET; CUVELIER, 1996; FRANKEL et al., 1994).  

A maior dificuldade em avaliar o grau de oxidação está na escolha do estágio mais 

adequado para a determinação. Geralmente procura-se avaliar, em condições padronizadas e 

selecionando um determinado parâmetro indicador, o período de indução (PI) da reação. Este 

período é determinado como o tempo necessário para atingir um ponto final de oxidação 

correspondente a um nível detectável de ranço ou uma mudança súbita na velocidade de 

oxidação, conforme mostra a Figura 7. Durante o período de indução, os radicais alquil são 

formados e reagem com as moléculas de oxigênio, formando os hidroperóxidos e os radicais 

de peróxido na fase de propagação.  
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Figura 7 - Período de indução da reação de oxidação 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (1998) 

 

 A avaliação do estado de oxidação de óleos e gorduras comestíveis pode ser feito de 

duas maneiras, em condições normais de armazenamento (tempo real) e em condições 

aceleradas. Os testes acelerados, com condições padronizadas, permitem estimar mais 

rapidamente a estabilidade oxidativa de uma matéria graxa ou a eficácia teórica de um 

antioxidante, isolado ou em associação (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1998). A maior 

vantagem deste método é que, como os fenômenos naturais de oxidação são processos lentos 

e se desenvolvem ao longo do tempo, os testes de estabilidade em tempo real tornam-se 

inviáveis para a indústria por demandarem um tempo maior e um custo elevado (FRANKEL, 

1993). Deste modo, os testes de estabilidade acelerados assumem particular importância na 

rotina analítica (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1998). 

 A maioria dos procedimentos para o teste de oxidação acelerada envolve um agente 

iniciador para manipular uma ou mais variáveis no sistema de ensaio. Estes iniciadores podem 

ser o aumento da temperatura e da pressão parcial de oxigênio, a adição de metais 

catalisadores (CHACON et al., 2000), a exposição à luz para promover a foto oxidação 

(CHACON et al., 2000), uma variável de agitação para aumentar o contato do reagente com o 

substrato (MCDONALD et al., 2001) e fontes de radicais livres. 

Os ensaios de oxidação em testes acelerados devem ser calibrados para cada tipo de 

formulação e as condições utilizadas devem ser mantidas tão próximo quanto possível àquelas 

em que o alimento é armazenado. Segundo Shimano (2012), os testes de oxidação acelerada 

requerem equipamentos simples e são muito utilizadas para análise da oxidação em alimentos. 

Dentre os métodos mais utilizados estão o Rancimat, teste de estufa (Schaal Oven Test) e o 

teste de Swift ou Método do oxigênio ativo (ANTOLOVICH et al., 2002; SILVA; BORGES; 

FERREIRA, 1999). 

 Após a oxidação do substrato em condições controladas, a taxa de oxidação pode ser 

medida por meios químicos, instrumentais ou sensoriais (BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 

Indicador de 

oxidação 

Tempo 

 Propagação Iniciação 

 

(Período de indução) 

 
 

Formação dos off flavours 
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2004). Para se conseguir resultados fiéis em relação à vida útil do produto, é necessário que a 

análise da oxidação seja feita ao longo do tempo e não somente em um determinado período 

(FRANKEL, 1993; BERSET; CUVELIER, 1996; PRESA-OWENS; LÓPEZ-SABATER; 

RIVERO-URGELL, 1995). 

 

2.7.2.1 Estabilidade oxidativa em Rancimat 

 O equipamento Rancimat determina a resistência de um óleo à reação de oxidação, por 

meio da determinação dos ácidos de baixo peso molecular gerados pela oxidação forçada da 

amostra a uma temperatura de aproximadamente 110ºC. A avaliação é automatizada e 

realizada graficamente. 

 A amostra lipídica é exposta a um fluxo de ar seco contínuo e a uma temperatura de 

100 a 140ºC. Os compostos voláteis (ex. ácido fórmico) que são gerados a partir da oxidação 

são coletados em um frasco contendo água deionizada. Estes compostos, em sua maioria, são 

ácidos de baixo peso molecular que alteram a condutividade da água, a qual é medida 

continuamente. A determinação do período de indução é feita imediatamente quando há um 

aumento exponencial desta condutividade. A proteção contra a reação de oxidação está 

intimamente relacionada ao período de indução; quanto maior for o período da amostra 

adicionada de compostos antioxidantes, maior será a proteção contra a oxidação. A Figura 8 

representa o esquema de funcionamento do equipamento Rancimat. 

 

Figura 8 - Esquema de funcionamento do Rancimat 

Fonte: Adaptado de Kivevele et al. (2011) 

 

Este método se torna vantajoso por ser menos trabalhoso, não requerer nenhum 

controle durante o decurso de uma determinação e não se fazer necessária a realização de 
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análises em intervalos regulares. A princípio, os resultados desta análise eram utilizados 

apenas como parâmetro comparativo, mas são atualmente considerados de grande valia para a 

previsão do tempo de vida útil do produto (FRANKEL et al., 1994). 

A maior limitação é que a taxa de oxidação se torna dependente da concentração de 

oxigênio, porque a solubilidade do mesmo diminui em temperaturas elevadas; o período de 

indução ocorre a um nível de oxidação muito alto, além do ponto em que são detectados o 

odor e sabor de ranço. Adicionalmente, a análise sob estas condições podem resultar em 

dados de valor questionável; antioxidantes voláteis como butil hidroxianisol (BHA) e o butil 

hidroxitolueno (BHT) estão sujeitos a perdas significativas, são necessárias temperaturas 

muito elevadas para se obter ácidos orgânicos detectáveis podendo resultar em um nível de 

ranço acima do normal e por final; antioxidantes fenólicos em extratos naturais podem sofrer 

decomposição devido as altas temperaturas (FRANKEL, 1993). 

 

2.7.2.2 Teste de estufa ou Schaal Oven Test 

É o método de oxidação mais conhecido e utilizado, onde as amostras de óleo são 

armazenadas em estufa a uma temperatura constante (60 a 70ºC) e, em intervalos regulares, as 

amostras são avaliadas quanto as índice de peróxido, ácidos graxos livres e absortividade no 

UV. É considerado o mais adequado quando relacionado à vida útil de óleos e gorduras 

(KRISTOTT, 2000). Em relação ao Rancimat, este método apresenta resultados mais 

confiáveis, pois a 60ºC uma série de reações secundárias ocorrem e a 100ºC estas reações 

podem oferecer resultados enganosos. Os resultados obtidos com este método apresentam boa 

correlação com análises efetuadas sob condições normais de armazenamento (SILVA; 

BORGES; FERREIRA, 1998). Wanasundara e Shahidi (1994) consideram que a cada dia de 

armazenagem a 65ºC equivale a um mês de armazenamento à temperatura ambiente. 

Infelizmente um único método utilizado de forma isolada não é suficientemente eficaz 

para predizer o comportamento de uma amostra, para isto se faz necessário, no mínimo dois 

métodos para caracterizar o grau de oxidação (KRISTOTT, 2000). Para a escolha destes 

métodos auxiliares, é necessário o conhecimento da reação da oxidação lipídica, as fases de 

iniciação, propagação e terminação além dos produtos formados (KAMAL-ELDIN; 

PORKORNY, 2005). 
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2.7.2.2.1 Índice de Peróxido (IP) 

 De acordo com Kristott (2000), o índice de peróxido representa o conteúdo total de 

hidroperóxido e peróxido de hidrogênio que são formados na fase de iniciação da oxidação 

lipídica. Existem inúmeras metodologias utilizadas para a determinação do IP, em todos os 

casos a precisão dos resultados está intimamente dependente das condições experimentais, 

pois este é um método altamente empírico.  

Os métodos mais comuns baseiam-se na titulação iodométrica, originalmente 

desenvolvida por Lea (1931) e Wheeler (1932), onde os hidroperóxidos e peróxidos oxidam o 

iodeto a iodo e este é titulado com uma solução padrão de tiossulfato, utilizando como 

indicador de ponto de viragem o amido (ANTOLOVICH et al., 2001). A quantidade de iodo 

presente é proporcional à quantidade de hidroperóxido, portanto a determinação é feita por 

meio da medida do volume de tiossulfato utilizado para titular o iodo presente na amostra 

(AOCS, 2009).  

Segundo Antolovich e colaboradores (2001), a Figura 9 representa a reação e a 

estequiometria da reação: 

ROOH + 2H
+
 + 2I

-
 → I2 + ROH + H20 

ROOR + 2H
+
 + 2I

-
 → I2 + 2ROH 

I2 + 2S2O3
2-

 → S4O6
2-

 + 2I
- 

 

Figura 9 - Reação da determinação do índice de peróxido por titulação iodométrica 

Fonte: Antolovich et al. (2001) 

 

De acordo com a reação, o resultado obtido é calculado como miliequivalentes de 

oxigênio ativo por quilograma de amostra (mEqO2/kg). As maiores limitações que envolvem 

este método estão relacionadas com sua sensibilidade e seletividade, como por exemplo, a 

possibilidade do iodo presente se vincular com ligações insaturadas dos ácidos graxos, 

gerando resultados inferiores, a oxidação do iodeto pelo oxigênio dissolvido no meio, a 

dificuldade em determinar o ponto final da titulação (SHAHIDI; WANASUNDARA, 2008) 

entre outros motivos que levam pesquisadores a desenvolverem outros métodos mais 

eficientes, apesar do procedimento utilizando titulação ser considerado padrão (MARINOVA; 

YANISHLIEVA, 1996; ANTOLOVICH et al., 2001; SHAHIDI, 1997). 

Esta análise pode ser considerada uma metodologia para avaliar a atividade 

antioxidante, uma vez que os hidroperóxidos são os produtos primários da reação de oxidação 

lipídica e sua medição pode servir como base para a determinação da oxidação da amostra em 

relação a um controle (JASWIR; MAN; KITTS, 2000). 
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Um detalhe importante desta reação é que a determinação do IP deve ser efetuada nos 

estágios iniciais da oxidação lipídica, porque o nível de peróxidos e hidroperóxidos pode 

variar conforme o estágio da reação, por isto um baixo teor de peróxidos não pode ser 

associado à boa estabilidade oxidativa da amostra, podendo até ser considerado sinônimo de 

alteração (BERSET; CUVELIER, 1996). 

 

2.7.2.2.2 Ácidos Graxos Livres (AGL) 

Segundo Osawa e Gonçalves (2006), a acidez é considerada uma variável que está 

intimamente relacionada com a qualidade da matéria-prima, com o processamento e 

principalmente, com as condições de conservação do óleo ou gordura (HUI, 1996). 

A porção lipídica dos alimentos sofre transformações químicas durante o período do 

seu armazenamento e no processamento; estas transformações podem ser de origem oxidativa, 

hidrolítica ou por reversão (BOBBIO; BOBBIO, 2001). A rancidez hidrolítica é resultado da 

hidrólise da ligação éster por enzimas (lipases) ou pela umidade com a produção de ácidos 

graxos livres (AGL). As enzimas que provocam a rancidez geralmente estão presentes nas 

sementes oleaginosas ou podem ser de fontes microbiológicas, já a rancidez hidrolítica não 

enzimática ocorre em altas temperaturas, gerando ácidos graxos livres (HUI, 1996). 

A presença de ácidos graxos livres em óleos e gorduras indica a ocorrência da reação 

de hidrólise na ligação de éster entre o glicerol e o ácido graxo dos triglicerídeos 

(REGITANO-D’ARCE, 2006). O aumento da acidez indica que há perda de triacilgliceróis 

neutros, portanto a verificação deste parâmetro está diretamente relacionada ao estado de 

conservação tanto dos grãos quanto à deterioração de óleos.  

De acordo com a American Oils Chemists’ Society (AOCS, 2009), a acidez em óleos 

de origem vegetal pode ser determinada por meio de uma titulação ácido-base que utiliza o 

hidróxido de sódio como titulante e a fenolftaleína como agente indicador. O resultado da 

análise é expresso em porcentagem (em peso) de ácidos graxos livres, em relação a um ácido 

graxo específico, no geral se usa o ácido oleico (PM = 282 g), porém pode considerar 

qualquer outro ácido graxo predominante na amostra analisada (OSAWA; GONÇALVES, 

2006).  

É um método de fácil operação, porém é lento, trabalhoso, necessita de precisão para 

obtenção de resultados confiáveis, necessita de grande quantidade de amostra e reagentes e há 

certa dificuldade no momento de visualização do ponto de viragem do indicador fenolftaleína 

(OSAWA; GONÇALVES, 2006). 
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2.7.2.2.3 Espectrofotometria na região do ultravioleta 

 No ano de 1933 foi descoberto que a formação de dienos conjugados em óleos e 

gorduras forma um pico de absorção que pode ser lido na região do ultravioleta (UV), entre 

230 e 235nm, devido ao rearranjo das duplas ligações (SHAHIDI; ZHONG, 2005). Na década 

de 60, a identificação de dienos e trienos conjugados surge como uma ferramenta útil na 

avaliação da oxidação lipídica (ANTOLOVICH et al., 2002). No processo de formação de 

hidroperóxido dos ácidos graxos, os dienos conjugados podem ser formados e apresentam 

absorção a 234nm (SHAHIDI; WANASUNDARA, 2008). Os valores obtidos são expressos 

como coeficiente de extinção ou absorbância específica E
1%

1cm (absortividade de uma solução 

de matéria graxa a 1% no solvente prescrito, em célula com passagem ótica de 1cm), que 

pode também ser indicado como K232 (REGITANO-D’ARCE, 2006). 

  Os dienos conjugados geralmente não ocorrem em ácidos graxos insaturados, 

entretanto, são formados durante a reação de oxidação a partir de uma molécula com duas 

duplas ligações separadas por um grupo metilênico, o que ocorre em ácidos graxos poli-

insaturados (MOON; SHIBAMOTO, 2009). 

O aumento na absorção da região do UV reflete a formação de produtos da oxidação 

em óleos. Em estudos foi comprovada que pode ser feita a correlação entre dienos conjugados 

e os valores de índice de peróxido (SHAHIDI; WANASUNDARA; BRUNET, 1994; 

WANASUNDARA; SHAHIDI; JABLONSKI, 1995). É um método rápido, simples, requer 

pequenas quantidades de reagentes químicos e amostras (SHAHIDI; ZHONG, 2005). É 

amplamente utilizado em experiências dinâmicas, ao invés do índice de peróxido 

(DOBARGANES; VELASCO, 2002). Entretanto, o resultado obtido pode ser afetado pela 

presença de compostos que absorvem a luz na mesma região, como por exemplo, compostos 

carotenoides (SHAHIDI; WANASUNDARA, 1992). 

 

2.8 Considerações finais 

 A oxidação lipídica é considerada uma das principais causas da perda de qualidade nos 

alimentos. Com o intuito de retardá-la se faz necessário o uso de substâncias com poder 

antioxidante. Com a crescente preocupação com a saúde, há uma forte tendência pelo uso de 

compostos oriundos de fontes naturais em substituição dos antioxidantes sintéticos, 

amplamente utilizados. 

Nessa busca, comprovou-se que as frutas possuem compostos que atuam como 

antioxidantes, oferecendo ação protetora efetiva contra os processos oxidativos que ocorrem 

nos alimentos. É preciso deixar claro que apesar de haver inúmeros métodos de extração e 
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avaliação da atividade antioxidante destes compostos, todos apresentam vantagens e 

desvantagens, por isso é imprescindível analisar criteriosamente e considerar todos os fatores 

importantes no momento da seleção da técnica analítica para que os resultados obtidos sejam 

confiáveis. 

Apesar das inúmeras pesquisas nessa área, ainda são necessários estudos 

complementares que esclareçam qual a melhor metodologia para a obtenção destes compostos 

e como podemos adicioná-los nos alimentos sem modificar drasticamente as características do 

produto, para que assim os anseios da população sejam atendidos. 
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3 OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS DE FRUTOS DE 

MURTILLA (ugni molinae Turcz.) PELA METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE 

RESPOSTA 

 

Resumo 

As frutas são conhecidas por possuírem ativos com comprovada ação antioxidante. 

Para a obtenção destes ativos, se faz a necessária a etapa de obtenção de extratos e avaliação 

de sua atividade antioxidante. Com o intuito de otimizar estas operações, a Metodologia de 

Superfície de Resposta representa uma ferramenta importante, tanto na economia de tempo e 

reagentes, quanto na redução de custos. Esta metodologia foi utilizada para otimização do 

processo de extração de compostos fenólicos de frutos de murtilla (Ugni molinae Turcz.), 

visando sua aplicação em sistema-modelo para avaliação da atividade antioxidante. Foi 

aplicado um delineamento fatorial completo do tipo 2² com ponto central, sendo que as 

variáveis explanatórias avaliadas foram a temperatura (30ºC a 60ºC) e o grau de hidratação do 

solvente (Etanol 0-99%, v/v). A variável dependente foi o teor de compostos fenólicos totais, 

expresso em equivalentes ao ácido gálico (mg GAE/ g de murtilla seca), realizado pela 

determinação com reagente de Folin-ciocalteu. Os resultados obtidos elucidam que o 

processo de extração sofre influência direta do grau de hidratação do etanol, sendo que os 

extratos com maiores teores de compostos fenólicos foram obtidos com solução de 49,5% 

(v/v) de etanol, em uma ampla faixa de temperatura (30 e 60ºC).  Análise por cromatografia 

gasosa acoplada a detector de massas foi realizada visando à identificação dos compostos 

presentes nos extratos, após derivatização das amostras. Foram identificados componentes 

como quercetina, epicatequina, ácido gálico, ácido benzoico e ácido hidrocafeico, que 

possuem atividade antioxidante comprovada. É possível afirmar que os extratos 

hidroalcoólicos de frutos de murtilla apresentam potencial antioxidante para uso em alimentos 

de base lipídica 

 

Palavras-chave: Estabilidade oxidativa; Antioxidantes naturais; Frutas, Extração de 

compostos fenólicos; Capacidade antioxidante 

 
Abstract 

 Fruits are known for presenting compounds with antioxidant activity and for obtaining 

these assets it is necessary to extract and to evaluate of their activity. In order to optimize 

these operations, the Response Surface Methodology becomes as an important tool, both in 

saving time and reagents, aiming cost reduction. This methodology was used to verify the 

effect of the degree of hydration of the solvent (ethanol) and temperature on the phenolic 

content of murtilla’s fruits  (Ugni molinae Turcz.) aiming its application in a model system 

for evaluation of antioxidant activity.  A factorial design 2² with central point was applied, and 

the explanatory variables evaluated were temperature (30ºC to 60ºC) and the degree of 

hydration of the solvent (ethanol 0-99%, v/v). The dependent variable was the content of total 

phenolic compounds expressed as gallic acid equivalent (mg GAE / g dry murtilla), 

conducted by the determination with the Folin-ciocalteu. The results elucidate that the 

extraction process is under direct influence of the water content of ethanol, and the extracts 

with higher concentrations of phenolic compounds were obtained with a solution of 49.5% 

ethanol, in a wide temperature range (30 to 60ºC). The analysis by gas chromatography-mass 

detector was performed for the identification of compounds presents in the extracts after 

derivatization of the samples. Were identified compounds as quercetin, epicatechin, gallic 
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acid, benzoic acid and hidrocafeic that have proven antioxidant activity. Thus it can be said 

that the murtilla's fruits hydroalcoholic extracts have a huge antioxidant potential for your use 

in fatty foods. 

 

Keywords: Oxidative stability; Natural antioxidants; Fruits; Extraction of phenolic 

compounds; Antioxidant capacity 

 

3.1 Introdução 

Por apresentarem vitaminas, minerais e fibras, as frutas são reconhecidamente 

importantes na dieta. Nos últimos anos estudos têm demonstrado que seu consumo regular 

está relacionado à redução de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares 

(MELO et al., 2008) sendo este efeito protetor atribuído à presença de compostos com 

atividade antioxidante. Dentre estes compostos se destacam os fenólicos (RICE-EVANS; 

MILLER; PAGANGA, 1996), que podem ser encontrados tanto nas folhas, quanto no caule, 

frutos e sementes. Seu conteúdo sofre interferência de vários fatores, como a parte da planta, 

estágio de desenvolvimento da planta, grau de maturação, condições ambientais, solo, clima 

entre outros. 

Devido à sua atividade antioxidante já demonstrada, pesquisas têm sido concentradas 

na extração, identificação e avaliação da atividade destes compostos em sistemas in vivo e in 

vitro, além de avaliar sua aplicabilidade em alimentos, a fim de substituir os antioxidantes 

sintéticos por compostos de origem natural. Uma vez que compostos fenólicos apresentam 

uma ampla diversidade, diferentes solubilidades e graus de polimerização se faz necessária 

maior atenção quanto ao processo de extração dos mesmos, isto porque fatores como tipos de 

compostos alvo, solvente, temperatura e tempo influenciam seu teor final presente no extrato 

(ANDREO; JORGE, 2006).  

A extração de compostos fenólicos é considerada uma das etapas mais importantes, 

não apenas da análise, mas também para o próprio rendimento da extração, isto porque ela 

deve ser suficiente para extrair a maior quantidade possível de compostos para que seja 

possível produzir um extrato com um alto rendimento destes ativos (MORELLI, 2010). As 

técnicas mais empregadas são extração líquido-líquido, sólido-líquido e em fase sólida (SPE), 

muito empregada com o objetivo de eliminar interferentes que possam induzir a falsos 

resultados. Os solventes mais utilizados são o etanol (SOUZA-SARTORI et al., 2013), 

acetona (CAETANO et al., 2009), metanol (SPAGOLLA et al., 2009), éter (PRADO; 

ARAGÃO; FETT, 2009), entre outros. Entretanto, é evidente que para extrato ser utilizado 

em alimentos, é necessário o uso de solventes menos tóxicos, sendo o etanol o mais indicado. 
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A fim de otimizar a etapa de extração,  permitindo a obtenção de maior quantidade de 

informações a partir de um número reduzido de experimentos (BAS; BOYACI, 2007), é 

possível empregar a metodologia de Superfície de Resposta ou “Response Surface 

Methodology” (RSM), definida como um planejamento experimental utilizado para o 

desenvolvimento e otimização de processos (MYERS; MONTGOMERY, 2002).  

De acordo com Montgomery (1997), o planejamento experimental é um conjunto de 

ensaios com critérios científicos e estatísticos pré-estabelecidos que tem por finalidade avaliar 

a influência de diferentes variáveis nos resultados de um sistema ou processo. Dentre suas 

maiores vantagens estão a possibilidade de determinar quais as variáveis que interferem nos 

resultados, conferir os valores destas variáveis para que além de ser possível otimizar a 

resposta média, se consiga minimizar a variabilidade dos resultados obtidos. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo foi, por meio da metodologia de Superfície de Resposta, avaliar os 

efeitos da temperatura e do solvente empregados na extração de compostos fenólicos de frutos 

de murtilla (Ugni molinae Turcz.), com o objetivo de predizer as condições ótimas para a 

obtenção de extratos com alto teor de compostos fenólicos, além de identificar seus 

componentes por meio da técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas. 

 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Amostras e preparo dos extratos 

As duas amostras estudadas são compostas por frutos de murtilla, uma por frutos 

silvestres e a outra por frutos pertencentes ao genótipo 14-4 proveniente do banco de 

germoplasma do INIA (Instituto de Investigações Agropecuárias) localizado na região da 

Araucanía (Temuco, Chile). Estas foram colhidas no dia 18 de abril de 2011 (38º, 45’S, 73º 

21’O), sendo sua secagem realizada no dia 19 de abril de 2011, por meio de um secador de 

gabinete industrial (1,8m comprimento, 2,2 m altura, 3,5m profundidade), com temperatura 

constante de 70ºC por 6 horas, com umidade inicial  de 78,5% e umidade final de 5,4% (base 

seca). Após este processo, os frutos foram embalados a vácuo em embalagens com proteção à 

entrada de luz e oxigênio. 

Os extratos hidroalcoólicos foram produzidos em laboratório de acordo com a 

metodologia de Ribeiro et al. (2008), com algumas modificações. Os frutos desidratados 

foram moídos e 1,0g de cada amostra foi condicionada em erlenmeyers de 250mL, onde 

foram adicionados 30mL da mistura etanol:água destilada. O grau de hidratação do etanol foi 
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definido no planejamento experimental e é apresentado na Tabela 4. Em seguida os 

erlenmeyers foram colocados sob agitação em banho-maria durante 50 minutos e mantidos 

sob temperatura controlada, de 30 a 60°C (Tabela 4).  Em seguida os extratos foram 

centrifugados a 2057 g durante 15 minutos e, posteriormente, filtrados sobre papel de filtro 

tipo Whatman n. 2 e armazenados sob refrigeração a 7°C em frascos âmbar, por até 1 mês.  

 

3.2.2 Determinação do teor de compostos fenólicos totais (Folin-ciocalteu) 

O teor de composto fenólicos totais dos extratos de murtilla foi realizado em triplicata 

e determinado de acordo com o método espectrofotométrico de Folin-ciocalteu, descrito por 

Singleton, Orthofer e Lamuela (1999), utilizando o ácido gálico como padrão.  

Os extratos hidroalcoólicos foram diluídos na mistura etanol:água na concentração 

1:10 (v/v). Uma alíquota de 0,5mL da amostra diluída foi transferida para um tubo de ensaio 

adicionado 2,5mL da solução Folin-ciocalteu:água (1:10, v/v). A mistura foi agitada em 

vórtex seguida de repouso, em temperatura ambiente, durante cinco minutos. Em seguida 

foram adicionados 2,0mL da solução de carbonato de sódio 4% (m/v), sendo a mistura 

novamente agitada e mantida em repouso por duas horas, à temperatura ambiente e ao abrigo 

da luz. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro UV-1203 (Shimadzu, 

modelo UV 1203) a 740nm. Uma amostra em branco foi preparada e analisada nas mesmas 

condições,  sendo que os resultados foram calculados a partir da curva padrão com 

concentrações conhecidas (2,5 a 50µg/ml)  de ácido gálico (Apêndice A). Os resultados foram 

expressos em mg de Ácido gálico (GAE) / g matéria seca. 

 

3.2.3 Remoção de interferentes das amostras através da técnica de SPE (Solid Phase 

Extraction) 

A técnica SPE foi utilizada para a remoção de interferentes que poderiam intervir na 

identificação dos compostos de interesse por cromatografia em fase gasosa com 

espectrometria de massas. Os cartuchos SPE-LC18 (Supelco, 2 gramas) foram condicionados 

por meio de várias lavagens com metanol e água ácida (pH=2), respectivamente. Em seguida, 

4 mL de cada extrato etanólico, rotoevaporado a temperatura de 45ºC e redissolvido na 

mesma quantidade de água, foram acrescentados aos respectivos cartuchos. Após a passagem 

do extrato pela coluna, foi adicionada água ácida suficiente para a retirada dos açúcares 

presentes. Em seguida, foi acrescido metanol para a eluição dos compostos de interesse, que 

foram recolhidas em vials de vidro. 
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3.2.4 Derivatização 

Esta etapa foi necessária, pois a amostra a ser analisada pela espectrometria de massas 

(CG-EM) apresentava-se no estado líquido, portanto a derivatização foi procedida para 

reduzir a polaridade de grupos funcionais das substâncias de interesse e viabilizar sua 

separação no cromatógrafo gasoso. 

Deste modo, os extratos selecionados para a análise de cromatografia gasosa foram os 

que apresentaram o maior rendimento de compostos fenólicos totais. Estes, foram evaporados 

sob corrente de nitrogênio para a retirada do solvente e as frações aquosas restantes foram 

congeladas e posteriormente submetidas à liofilização. Foram adicionados 100µL do reagente 

derivatizante N-metil-N-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida (MSTFA) em aproximadamente 

20mg do material liofilizado. A mistura foi homogeneizada e levada à estufa por 10 minutos a 

70ºC para reação. O reagente foi evaporado sob fluxo de nitrogênio e o produto da 

derivatização foi rediluído em 600-800µL de hexano, sendo homogeneizado novamente e o 

sobrenadante injetado no CG-EM. Todos os compostos formados foram derivados do 

MSTFA. 

 

3.2.5 Identificação química dos extratos por cromatografia em fase gasosa com 

espectrometria de massas (CG-EM) 

A análise em CG-EM foi realizada em fase gasosa no cromatógrafo da marca 

Shimadzu, modelo GC 2010, acoplado ao espectrômetro de massas Shimadzu, modelo QP 

2010 Plus. As amostras foram separadas em coluna capilar (RTX5MS 30m x 0,25mm x 

0,25µm). 

A temperatura inicial da coluna foi de 80ºC, durante 1 minuto; e atingiu 250ºC a taxa 

de 20ºC/min, permanecendo nesta temperatura por 1 minuto, de 250 a 300ºC a taxa de 

6ºC/min, durante 5 minutos; de 300 a 310ºC a taxa de 15ºC/min durante 5 minutos; de 310 a 

320ºC a taxa de 20ºC/min durante 10 minutos, totalizando 40 minutos de análise. O gás hélio 

foi utilizado como gás de arraste e a temperatura do injetor foi de 280ºC e o volume de 

injeção foi de 0,2µL no modo “splitless”. A interface foi mantida à temperatura de 280ºC e o 

detector de massas operou no modo “scanning” m/z de 40 a 800. 

A integração foi feita no software LabSolutions-GCMS e os flavonóides, ácidos 

fenólicos e derivados foram identificados pela comparação com os dados obtidos do CG-EM 

(tempo de retenção e fragmentação iônica) de padrões idênticos sinalizados e eluídos nas 

mesmas condições e com as bibliotecas Wiley8 e de “fenólicos”, elaborada no Laboratório de 

Bioquímica do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN/ESALQ). Os 
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compostos que não foram identificados, caracterizam-se os íons moleculares principais, de 

acordo com a relação massa-carga (m/z). 

 

3.2.6 Otimização da extração de fenólicos e análise estatística 

Por meio do método de Superfície de Resposta e da análise de regressão múltipla, 

foram estudados os efeitos da temperatura e percentual de etanol utilizados na produção dos 

extratos sobre o teor de compostos fenólicos totais, a fim de definir as condições ótimas de 

obtenção de extratos com potencial antioxidante. Foi procedido o ajuste do modelo 

matemático de segunda ordem com a inclusão de termos lineares, quadráticos e interações 

entre as variáveis explanatórias. Foi elaborado um planejamento fatorial com dois níveis (+1 e 

-1) para cada variável explanatória (%etanol e temperatura). 

Considerando que “n” variáveis estão envolvidas no estudo de um processo específico, 

o número de ensaios a serem realizados a fim de avaliar as possíveis combinações entre as 

variáveis foram 2
n
. Para se estimar o erro experimental, foram acrescidos quatro ensaios com 

valores codificados relativos ao nível zero, que representavam o ponto central.  Para 

completar o planejamento foram realizados ensaios referentes aos pontos axiais, posicionados 

a uma distância codificada α, sendo α=2
n/4 

do ponto central. A Tabela 4 apresenta as faixas de 

estudo das condições de preparo dos extratos e os níveis das variáveis explanatórias. O 

delineamento experimental é apresentado na Tabela 5.   

O modelo matemático obtido foi avaliado com base no coeficiente de determinação 

(R²) e o teste F, realizado por meio da análise de variância com auxilio do programa Statistica 

11 (STATSOFT, 2010). A fórmula geral do modelo é representada pela Equação (1): 

 

 

                                Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2
 + b2

2
x2

2
 + b12x1x2                              (1) 

 

 

 

Onde: 

Y = resposta (variável dependente), x1, x2, x3 = níveis codificados das variáveis explanatórias, 

b0 = ponto central, b’s = coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados. 
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Tabela 4 - Faixas de estudo das condições de preparo de extratos de frutos de murtilla e seus 

níveis de variação 
Variáveis 

explanatórias 

Níveis de variação 

-1,41 -1 0 1 1,41 

% Etanol 0 14,4 49,5 84,6 99 

Temperatura (°C) 30 34,4 45 55,6 60 

 
 

Tabela 5 - Delineamento experimental do planejamento fatorial completo do tipo 2
2
 aplicado 

no processo de produção dos extratos 

Ensaio 
Variáveis explanatórias 

% Etanol Temperatura (ºC) 

1 14,4 34,4 

2 84,6 34,4 

3 14,4 55,6 

4 84,6 55,6 

5 0 45 

6 99 45 

7 49,5 30 

8 49,5 60 

9 49,5 45 

10 49,5 45 

11 49,5 45 

12 49,5 45 

 

3.3 Resultados e discussão 

Diversos estudos da extração de compostos fenólicos, que empregam diferentes 

solventes e temperaturas, vêm aumentando consideravelmente na tentativa de estabelecer o 

modelo mais eficiente quanto à extração destes compostos (KARVELA et al., 2009; 

SCHEUERMANN, 2008; MURAKAMI, 2010). O planejamento experimental é considerado 

um aliado na otimização do processo de extração tendo sua aplicação em análises que 

possuem diversas variáveis explanatórias influenciando uma variável dependente, permitindo 

a identificação das relações estatísticas e matemáticas entre os níveis pré-determinados das 

variáveis (THOMPSON, 1982). Com ele se torna possível selecionar um número fixo de 

níveis para cada uma das variáveis e em seguida executar experimentos com todas as 

combinações possíveis. 

A Tabela 6 apresenta o teor de compostos fenólicos totais extraídos, por meio da 

metodologia de superfície de resposta, dos frutos das duas cultivares de murtilla, já as Tabelas 

7 e 8 apresentam a estimativa dos efeitos das variáveis explanatórias analisadas sobre o teor 

compostos fenólicos totais dos extratos. 
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Tabela 6 - Teor de compostos fenólicos totais dos extratos de frutos de murtilla 

Ensaio 
Variáveis explanatórias Teor de fenólicos totais (mg GAE/g matéria seca) 

Temperatura (°C) Etanol (%) Murtilla silvestre* Murtilla 14-4* 

1 34,4 14,4 14,27 20,41 

2 34,4 84,6 9,9 8,87 

3 55,6 14,4 14,64 22,6 

4 55,6 84,6 11,64 17,62 

5 45 0 11,39 14,6 

6 45 99 7,3 5,56 

7 30 49,5 18,39 26,14 

8 60 49,5 18,86 27,9 

9 45 49,5 17,54 25,22 

10 45 49,5 17,77 23,63 

11 45 49,5 18 27,23 

12 45 49,5 19,46 27,79 

*valores expressos pelas médias de três determinações analíticas 

 

Tabela 7 - Estimativa dos efeitos das variáveis explanatórias sobre o teor de compostos 

fenólicos totais extraídos da murtilla silvestre 

Murtilla Silvestre Efeito Desvio Padrão Nível descritivo (P) 

Média 18,1932 0,4326 0,0000 

Etanol (L) -3,2975 0,6127 0,0126 

Etanol (Q) -9,5775 0,6868 0,0008 

Temperatura (L) 0,6942 0,6127 0,3396 

Temperatura (Q) -0,2458 0,6868 0,7441 

Etanol (L) x Temperatura (L) 0,6862 0,8652 0,4856 

Termos em negrito: estatisticamente significativos a 95% de confiança (p<0,05) 

L=linear; Q=quadrático 

 

Tabela 8 - Estimativa dos efeitos das variáveis explanatórias sobre o teor de compostos 

fenólicos totais extraídos da murtilla 14-4 

Murtilla 14-4 Efeito Desvio Padrão Nível descritivo (P) 

Média 25,9713 0,9553 0,0001 

Etanol (L) -7,3387 1,3530 0,0123 

Etanol (Q) -16,5590 1,5167 0,0016 

Temperatura (L) 3,3676 1,3530 0,0886 

Temperatura (Q) 0,4874 1,5167 0,7690 

Etanol (L) x Temperatura (L) 3,2805 1,9105 0,1845 

Termos em negrito: estatisticamente significativos a 95% de confiança (p<0,05) 

L=linear; Q=quadrático 

 

Analisando os resultados apresentados nas Tabelas 7 e 8, é possível afirmar que o 

processo de extração dos compostos fenólicos dos frutos tanto da murtilla silvestre quanto da 

14-4 foi afetado pelo grau de hidratação do etanol, sendo que tanto o efeito linear quanto o 

quadrático se mostraram estatisticamente significativos. Já o aumento na temperatura, apesar 
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de ter promovido maior extração de compostos fenólicos nas duas amostras de frutos de 

murtilla, não foi estatisticamente significativo segundo o teste T-student (p<0,05). 

Apesar da diferença dos resultados obtidos em cada ensaio, para as duas cultivares de 

murtilla, observa-se que houve o mesmo comportamento em relação à extração de compostos 

fenólicos e o grau de hidratação do etanol utilizado. Após a análise dos efeitos, os termos não 

significativos foram eliminados e obtiveram-se os coeficientes de regressão das equações de 

segunda ordem.  Os modelos matemáticos são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Modelos matemáticos de segunda ordem das duas cultivares de frutos de murtilla 
Murtilla Equação polinomial de segunda ordem (modelo codificado) 

Silvestre Fenólicos totais (mg GAE/g matéria seca) = 18,09542 -1,64877*%Etanol – 4,76455*%Etanol² 

14-4 Fenólicos totais (mg GAE/g matéria seca) = 26,165239-3,66933*%Etanol-8,32753*%Etanol² 

 

A análise de variância (Tabelas 10 e 11) reportou que os modelos propostos são 

considerados válidos, porque as regressões são estatisticamente significativas 

(Fcalculado>FTabelado). O teste F indicou que a falta de ajuste não foi estatisticamente 

significativa ao nível de 5% (Fcalculado>FTabelado). Os valores dos coeficientes de determinação 

(R²) obtidos foram considerados altos, maiores que 0,90. Essa combinação de indicadores 

depreendida após a realização da ANOVA, em que se observa que os valores calculados de F 

para as regressões dos dois modelos matemáticos foram mais do que três vezes superiores que 

os valores tabelados de F, associada ao alto coeficiente de determinação, permitem concluir 

que os modelos são válidos e podem ser utilizados para fins preditivos.  

 

Tabela 5 - Análise da variância (ANOVA) para o teor de fenólicos totais do extrato de frutos 

da murtilla silvestre 
Fonte de variação Soma Quadrática GL Média Quadrática F 

Regressão 171,5866 2 85,79331 96,96129 

Resíduo 7,9634 9 0,88482  

Falta de ajuste 5,7179 6 0,952977 1,273172 

Erro puro 2,2455 3 0,748506  

Total 179,5500 11   

F0,95;2;9=4,26; F0,95;6;3=8,94; R²= 0, 95565 

 

Tabela 6 - Análise da variância (ANOVA) para o teor de fenólicos totais do extrato de frutos 

da murtilla 14-4  
Fonte de variação Soma Quadrática GL Média Quadrática F 

Regressão 565,3251 2 282,6625 43,98831 

Resíduo 57,8327 9 6,425855  

Falta de ajuste 46,8821 6 7,813691 2,14063 

Erro puro 10,9505 3 3,650183  

Total 623,1578 11   

F0,95;2;9=4,26; F0,95;6;3=8,94; R²= 0, 90719 
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Os modelos matemáticos obtidos para o processo de extração das duas amostras de 

frutos de murtilla apresentaram parâmetros quadráticos negativos, indicando que as 

superfícies de resposta obtidas são uma curvatura, com passagem por uma região de máximo 

teor de fenólicos. As Figuras 10 e 11 apresentam as superfícies de resposta ajustadas aos 

modelos matemáticos das duas amostras estudadas, bem como o gráfico de contorno. 

 

 

Figura 10 - Efeito da temperatura e da solução etanol:água sobre o teor de compostos fenólicos totais dos 

extratos dos frutos de murtilla silvestre 

 

Figura 11 - Efeito da temperatura e da solução etanol:água sobre o teor de compostos fenólicos totais dos 

extratos dos frutos de murtilla 14-4 

 

Observou-se que a porcentagem de etanol 49,5% (v/v) em todas as temperaturas 

proporcionou maior rendimento de extração dos compostos fenólicos, desta forma pode-se 

considerar que para este substrato esta concentração de solvente (etanol: água) é considerada a 

mais eficiente quanto ao poder de extração. Valores de hidratação do etanol superiores a 50% 

(v/v) indicaram uma redução da eficiência da extração. 
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Tsao et al. (2003) afirmam que há uma grande diferença no teor de fenólicos entre 

cultivares cultivadas e silvestres, e este fato pode ser uma hipótese para o extrato dos frutos da 

murtilla 14-4 ter apresentado um teor de fenólicos superior que da murtilla silvestre. 

Tuberoso et al. (2010) fizeram a extração dos compostos fenólicos de bagas de murta (Myrtus 

communis L.) com etanol, acetato de etila e água e encontraram diferenças significativas entre 

os solventes, sendo que o etanol foi o solvente mais eficiente, seguido pelo acetato de etilo e 

pela água, sendo esta última a menos eficaz. Também foram encontradas diferenças quanto 

aos perfis dos compostos fenólicos, verificou-se que aqueles extraídos com etanol 

apresentaram compostos mais polares, tais como antocianinas, enquanto com o uso de acetato 

de etila foram extraídos compostos apolares, como, por exemplo, os flavonóis. 

Spagolla et al. (2009) realizaram a extração de compostos fenólicos de mirtilo com 

diferentes proporções de etanol e água e concluíram que a proporção de 60:40 (etanol: água, 

v/v), foi capaz de extrair a maior quantidade de fenólicos totais da fruta. Já Silva (2010), 

obteve altos teores de fenólicos de casca de uvas Syrah e Cabernet Sauvignon com o processo 

de extração utilizando a proporção de 80:20 (etanol: água, v/v). Cacace e Mazza (2003) 

avaliaram a otimização da extração de fenólicos a partir de groselhas, e com uma combinação 

das variáveis tempo e porcentagem de etanol, concluíram que a extração foi afetada 

principalmente pela concentração de etanol, sendo que a temperatura não foi estatisticamente 

significativa. Os compostos fenólicos encontrados aumentaram com a concentração de etanol 

de aproximadamente 60%, sendo reduzida com o aumento desta porcentagem. Guerrero e 

colaboradores (2010) avaliaram a extração e atividade antioxidante de oito frutos comerciais 

(três cultivares de mirtilo, dois de framboesa, dois de saskatoon e um de morango) e seis 

frutos silvestres (salsaparrilha, sabugueiro, amora silvestre, murtilla, rosa mosqueta e maqui) 

chilenos. Por meio de uma extração etanólica, relataram que a rosa mosqueta, o sabugueiro, a 

amora silvestre e o saskatoon demonstraram os maiores teores de fenólicos extraídos. 

De acordo com os resultados obtidos em nosso estudo, foi definido que a melhor 

condição para obtenção de extratos com alto teor de compostos fenólicos foi a mesma para as 

duas cultivares de murtilla: etanol 49,5% (v/v) a 30ºC.  Como a temperatura, dentro da faixa 

estudada, não influenciou significativamente o teor de compostos fenólicos extraído, optou-se 

por utilizar a menor temperatura. O grau de hidratação do etanol foi selecionado com base na 

análise da superfície de resposta. Deste modo, todas as análises subsequentes foram 

procedidas com a utilização de extratos hidroalcoólicos produzidos nesta condição.  

A técnica em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) é muito 

empregada para diversas análises em alimentos, como por exemplo, análise de compostos 
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voláteis em frutas (PINO; MARBOT, 2001; BOULANGER; CROUZET, 2001), açúcar, 

álcool e ácido carboxílico (FÜZFAI; MOLNÁR-PERL, 2007) e até compostos tóxicos 

(CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). No presente trabalho, os perfis cromatográficos 

das frações dos extratos analisados estão apresentados nas Figuras 12 e 13, seguidas das 

respectivas identificações dos picos e dos principais fragmentos dos íons compostos não 

identificados (Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12 - Tempos de retenção (TR), porcentagem de cada componente, íons significativos 

do espectro de massa e similaridade dos compostos presentes na fração 

recuperada dos extratos hidroalcoólicos de frutos de murtilla silvestre 
TR 

(min) 
Composto m/z 

% 

área 

Similaridade 

(%) 

8.951 
Ácido Arabinóico 2,3,5-

TRIS-O- γ-lactona, L- n.i 

73(100) 217(57) 147(15) 45(15) 75(14) 

218(11) 129(10) 74(9) 
4.94 87 

9.291 Ácido cítrico 
73(100) 147(45) 273(42) 75(16) 45(12) 

375(11) 347(10) 
11.25 90 

9.426 
Ácido Manônico, 2,3,5,6-

Tetraquis-O-lactona n.i 
73(100) 217(59) 147(25)218(12) 1.04 83 

10.016 Ácido Benzóico 

73(100) 281(57) 458(46)  459(20) 

443(18) 45(15) 74(9) 147(8) 75(6) 

133(4) 

10.61 92 

10.446 Ácido Palmítico n.i 
73(100) 75(82) 117(74) 43(43) 132(39) 

41(33) 55(29) 29(18) 57(16) 28(13) 
2.19 89 

11.580 Ácido Oleico n.i 
73(100) 75(88) 117(63) 55(54) 129(45) 

339(43) 41(40) 43(30) 145(30) 67(25) 
1.51 85 

13.082 Glucopiranosídeo 
73(100) 204(91) 133(29) 147(19)205(19) 

217(15) 74(9) 75(8) 45(7) 89(7) 119(7) 
2.46 79 

14.534 Glucose 
73(100) 204(94) 191(45) 147(23) 

205(19) 217(17) 
4.81 81 

14.910 D-Turanose 
73(100) 103(22) 147(26) 217(24) 

204(16) 361(44) 362(14) 
3.79 82 

15.347 Ácido Hidrocafeeico n.i 
73(100) 267(34) 280(28) 265(24) 75(17) 

45(17) 
1.08 76 

17.380 Propanotriol 
73(100) 217(63) 105(51) 129(23) 75(22) 

147(17) 251(14) 218(13) 
2.12 75 

17.605 Epicatequina 
368(100) 73(56) 355(46) 369(34) 

650(23) 
12.03 85 

18.166 Ácido Galacturônico 73(100) 204(24) 217(24) 147(18) 2.49 74 

20.760 Quercetina 
575(100) 576(48) 73(43) 577(27) 

647(17) 487(16) 648(10) 
2.51 78 

n.i Composto não identificado 

 

 



 73 

 
Figura 12 - Perfil cromatográfico da fração recuperada do extrato de frutos de murtilla silvestre 

 

 

Tabela 13 - Tempos de retenção (TR), porcentagem de cada componente, íons significativos 

do espectro de massa e similaridade dos compostos presentes na fração 

recuperada dos extratos hidroalcoólicos de frutos de murtilla 14-4 
TR 

(min) 
Composto m/z 

% 

área 

Similaridade 

(%) 

6.997 Ácido Mandélico 
179(100) 73(83) 147(28) 180(15) 

45(15) 75(11) 77(11) 
3.28 93 

8.375 Ácido Propanoico 
73(100) 75(86) 145(42) 45(16) 43(11) 

74(10) 
0.32 81 

8.953 
Ácido Manônico, 2,3,5,6-

Tetraquis-O- Lactona n.i 

73(100) 217(60) 147(16) 45(15) 75(14) 

218(12) 
1.42 87 

9.427 D-Xilose 
73(100) 217(41) 147(15) 204(15) 

45(13) 117(12) 191(10) 
0.56 83 

10.020 Ácido Gálico 
73(100) 281(56) 458(46) 459(19) 

443(18) 45(15) 282(14) 
6.68 93 

10.450 Ácido Palmítico 
73(100) 75(82) 117(74) 43(43) 132(38) 

313(34) 129(31) 
3.46 94 

11.584 Ácido Oleico 

73(100) 43(30) 41(40) 55(55) 67(25) 

75(88) 117(64) 129(45) 145(30) 

339(43) 

2.82 95 

12.224 Glucofuranose 
217(100) 73(91) 218(48) 129(47) 

91(34) 162(31) 39(27) 204(26) 
4.62 80 

13.084 D-Glucopiranosídeo n.i 
73(100) 204(91) 91(87) 217(24) 

147(21) 205(19) 
2.78 81 

13.811 Arabitol n.i 
73(100) 103(28) 147(21) 205(18) 

217(29) 307(11) 
6.98 74 

13.999 Ribitol n.i 
73(100) 204(25) 103(21) 217(20) 

75(18) 193(18) 
0.86 80 

14.380 D-Manose n.i 
73(99) 191(40) 147(22) 204(100) 

205(20) 217(17) 
8.18 75 

14.540 Glucose n.i 
73(100) 147(23) 191(45) 204(95) 

205(19) 
5,21 84 

14.913 D-Turanose 
73(100) 217(34) 361(30) 103(24) 

129(23) 437(12) 
3,67 84 

17.616 Epicatequina 
368(100) 73(56) 355(46) 369(34) 

650(23) 370(16) 
22,88 95 

20.766 Quercetina 
575(100) 576(48) 73(43) 577(27) 

647(17) 487(17) 
2,22 82 

n.i Composto não identificado 
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Figura 13 - Perfil cromatográfico da fração recuperada do extrato de frutos de murtilla 14-4 

 

A Figura 14 ilustra a identificação dos picos sobrepostos das duas murtillas, 

mostrando quais foram os compostos semelhantes, os diferentes e suas dimensões. 

 

 
Figura 14 - Perfil cromatográfico da fração recuperada dos extratos de frutos de murtilla silvestre e 14-4 

 

Apesar de ter sido empregada a técnica de SPE, uma grande quantidade de açúcares 

foi identificada, o que dificulta a separação e inviabiliza a identificação de outros compostos 

de interesse. Apesar disso, foi possível identificar a presença de compostos fenólicos. Alguns 

picos cromatográficos não foram identificados pela biblioteca Wiley 8, entretanto compostos 

como quercetina e epicatequina foram identificados. Também foi possível verificar a presença 

de alguns compostos provenientes da estrutura de pectinas, ácido hidroxibenzoico (ácido 

benzoico – aroma, ácido gálico) e ácido hidroxicinâmico (ácido hidrocafeico). 
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Peña-Neira et al. (2007) identificaram derivados de quercetina em frutos de murtilla 

de diferentes ecotipos por meio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência e 

relataram que os perfis cromatográficos variaram de acordo com a amostra analisada. 

Muitos estudos focam a identificação de polifenóis em folhas de murtilla, onde é 

possível encontrar ácidos fenólicos, epicatequina, miricetina, quercetina entre outros 

(AVELLO, 2000; RUBILAR et al., 2006). Rubilar e colaboradores (2006) encontraram nas 

folhas de murtilla (Ugni molinae Turcz.) compostos como epicatequina e ácido gálico, o que 

demonstra que tanto nas folhas, quanto nos frutos estes compostos se fazem presentes. 

Seeram et al. (2006) identificaram uma grande quantidade de quercetina em morango 

(Fragaria x ananassa Duch.), já Zuo, Wang e Zhan (2002) identificaram os ácidos benzoico e 

cafeico, pela técnica de CG-EM em cramberry (Vaccinium macrocarpon) e Borges e 

colaboradores (2010) identificaram, por meio de cromatografia líquida de alta eficiência, a 

presença de ácido cafeico e quercetina em groselha preta, mirtilo, framboesa, groselha 

vermelha e oxicoco. 

Apesar das diferenças metodológicas, foi possível comparar os resultados obtidos 

neste estudo com os relatados em outras pesquisas, porém é necessário ressaltar que as 

discrepâncias encontradas devem ser consideradas pela diferença de substrato analisado, 

estágio de maturação dos frutos além da variedade e condições climáticas da região de 

cultivo.  

 

3.4 Conclusões 

A aplicação da metodologia de Superfície de Resposta mostrou-se uma ferramenta 

importante para a determinação das melhores condições operacionais para obtenção de 

extratos de frutos de murtilla com o máximo teor de compostos fenólicos totais. O método 

aplicado para quantificação teor de compostos fenólicos, Folin-ciocalteu, apesar de simples e 

muito utilizado, pode fornecer valores superestimados, pelo fato de que algumas substâncias 

presentes na amostra, como açúcares, ácido ascórbico e ácidos orgânicos, interferirem nos 

resultados. Foi possível encontrar compostos de interesse como epicatequina, quercetina, 

ácido gálico, ácido benzoico e ácido hidrocafeico, que possuem atividade antioxidante já 

comprovada por outros estudos. 

Avaliando todos os dados obtidos, concluiu-se que os extratos de murtilla podem ser 

considerados potenciais fontes de antioxidantes, sendo necessária a aplicação destes em 

sistemas-modelo para que sua ação seja efetivamente comprovada. 
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4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATO 

HIDROALCOÓLICO DE FRUTOS DE MURTILLA (Ugni molinae Turcz.) 

 
Resumo 

A oxidação lipídica é uma das causas mais importantes relacionadas à perda da 

qualidade nutricional e sensorial dos alimentos, diminuindo assim sua vida de prateleira e 

provocando rejeição por parte dos consumidores. Considerando estes aspectos, a indústria de 

alimentos faz o uso de compostos antioxidantes capazes de inibir ou retardar este tipo de 

reação. Porém, a maioria dos antioxidantes utilizados é de origem sintética, com uma série de 

restrições quanto ao seu uso, principalmente pelo fato de que em elevadas concentrações 

podem provocar danos à saúde do consumidor. Na última década ocorreu um aumento 

considerável no número de pesquisas sobre o uso de antioxidantes de fontes naturais (como 

plantas, vegetais, frutas, entre outros) em alimentos, a fim de avaliar quais são as fontes que 

possuem maior quantidade de compostos fenólicos e como estes compostos atuam na 

proteção contra o fenômeno da oxidação lipídica. Com esse objetivo, o presente trabalho 

avaliou a atividade antioxidante de extratos hidroalcoólicos de frutos de duas cultivares de 

murtilla (Ugni molinae Turcz.) em sistema modelo a base de óleo de soja refinado, a partir 

das análises de Folin–ciocalteu, DPPH e ABTS a fim de mensurar sua capacidade 

antioxidante. A murtilla silvestre e a 14-4 apresentaram 19,35 e 40,28mg GAE/ g de matéria 

seca para fenólicos, 76,48 e 134,35µmol TEAC/ g de matéria seca para DPPH e 157,04 e 

293,99 µmol TEAC/ g de matéria seca para ABTS, respectivamente. Assim, foram 

adicionados 50, 100, 150 e 200 mg kg
-1

do extrato em óleo de soja refinado para conduzir os 

ensaios em estufa (Schaal Oven Test) e Rancimat, sendo que as concentrações que 

apresentaram melhores resultados foram de 150 e 200 mg kg
-1 

para as duas cultivares de 

murtilla. 

 

Palavras-chave: Murtilla; Óleo de soja; Teste de estufa; Compostos antioxidantes 

 
Abstract 

Lipid oxidation is one the most important cause that promotes the loss of nutritional 

and sensory qualities of the food, thus reducing their shelf life and causing rejection by 

consumers. Considering these aspects, the food industry uses antioxidant compounds that are 

able to inhibit or retard this reaction. Most of the antioxidants are synthetic and due to this, 

there a series of restrictions on its use, mainly because of the fact that at high concentration 

can cause damage to the health of the consumer. In the last decade there was an increase in 

the number of researches that focused on applying natural sources of antioxidants (such as 

plant, vegetable, fruit, etc) in food, in order to assess which are the sources that have higher 

amounts of phenolic compounds and how these compounds act in the protection of food. With 

this objective, the present study evaluated the antioxidant activity of hydroalcoholic extracts 

from fruits of two cultivars of murtilla (Ugni molinae Turcz.) in a model system based on 

refined soybean oil, proceeding analyzes Folin-ciocalteu, DPPH and ABTS in order to 

measure their antioxidant capacity. The wild murtilla and 14-4 showed 19,35 and 40,28mg 

GAE/g of dry sample for phenolics, 76,48 and 134,35 µmol TEAC/g of dry sample for DPPH 

and 157,04 and 293,99 µmol TEAC/g of dry sample for ABTS, respectively. Then was added 

50, 100, 150 and 200 mg kg
-1

of the extract into soybean oil to conduct the tests in the oven 

(Schaal Oven Test) and Rancimat, and the concentrations that showed better results were 150 

and 200 mg kg-1for both of cultivars of murtilla. 

Keywords: Murtilla; Soybean oil; Oven test; Antioxidant compounds 
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4.1 Introdução  

Uma das maiores causas da deterioração e perda de qualidade nos alimentos é a 

oxidação lipídica, responsável pela destruição de compostos nutricionais, alteração do aroma, 

textura e sabor do produto, além da formação de substâncias potencialmente tóxicas aos seres 

humanos (FRANKEL, 1993). Esta reação pode ser iniciada por diversos mecanismos 

relacionados à estrutura lipídica e ao meio onde se encontra, como grau de insaturação dos 

lipídios, temperatura, luz, presença de íons metálicos, oxigênio, pigmentos, entre outros 

(BERSET; COUVELIER, 1996; FRANKEL et al., 1994). Pode ocorrer tanto no 

processamento quanto no armazenamento, sendo sua determinação essencial para avaliação 

da estabilidade do produto (DOBARGANES; VELASCO, 2002). 

Para a indústria de alimentos, estas alterações provocam grandes danos comerciais por 

isso houve um avanço na busca por novas tecnologias que auxiliam no aumento da vida de 

prateleira dos alimentos. Estas estão relacionadas à alteração de constituintes das embalagens, 

redução da porção de oxigênio em contato com o alimento, embalagens com atmosfera 

modificada, cuidados durante o processamento dos alimentos e a uso de antioxidantes 

(SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999), sendo esta última a prática mais comum 

(CASTERA-ROSSIGNOL; BOSQUE, 1994). 

Os antioxidantes são ativos capazes de retardar as reações de oxidação de compostos 

lipídicos (AL-MAMARY; AL-MEERI; AL-HABORI, 2002). Estes compostos podem ser 

obtidos de fontes sintéticas ou naturais e seu uso em alimentos, principalmente no caso dos 

sintéticos, é limitado pelo fato de serem potencialmente tóxicos a saúde quando adicionados 

em altas dosagens (HUDSON, 1990). Em consequência, na última década surgiram diversas 

pesquisas que objetivam a obtenção de antioxidantes de fontes naturais e sua avaliação quanto 

a capacidade de combater e sequestrar os radicais livres, além da possibilidade de sua 

aplicação nos alimentos. Dentre as fontes mais estudadas estão as frutas, que possuem em sua 

composição os compostos fenólicos, que além do poder antioxidante, apresentam atividade 

antimicrobiana, antialergênica, antiteratogênica, ainti-inflamatória, anti-trombótica e efeitos 

cardioprotetores e vasodilatadores (BENAVENTE-GARCIA et al., 1997; PUUPPONEN-

PIMIÄ et al., 2001; ALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006). 

Apesar de todos os benefícios oferecidos pelos antioxidantes naturais, ainda há a 

necessidade de maiores estudos quanto sua forma de ação e aplicação nos alimentos, uma vez 

que, apesar da ação antioxidante comprovada, sua atividade específica em cada tipo de 

alimento pode ser diferenciada. Além disso, sua aplicação também pode provocar alterações 

organolépticas nos produtos. O presente estudo teve como objetivo produzir e avaliar a 
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atividade antioxidante de extratos hidroalcoólicos de frutos de murtilla (Ugni molinae Turcz.), 

e adicioná-los em sistema modelo a base de óleo de soja a fim de analisar seu efeito protetor 

frente à reação de oxidação. 

 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Murtilla e óleo de soja 

As duas amostras estudadas são compostas por frutos de murtilla, uma por frutos 

silvestres e a outra por frutos pertencentes ao genótipo 14-4, proveniente do banco de 

germoplasma do INIA (Instituto de Investigações Agropecuárias) localizado na região da 

Araucanía (Temuco, Chile). Estas foram colhidas no dia 18 de abril de 2011 (38º, 45’S, 73º 

21’O), sendo sua secagem procedida no dia 19 de abril de 2011 por meio de um secador de 

gabinete industrial (1,8m comprimento, 2,2 m altura, 3,5m profundidade), com temperatura 

constante de 70ºC por 6 horas, com umidade inicial  de 78,5% e umidade final de 5,4% (base 

seca). Após este processo, os frutos foram embalados a vácuo em embalagens com proteção à 

entrada de luz e oxigênio. 

O óleo utilizado foi o óleo de soja refinado, isento de antioxidantes sintéticos, 

fornecido pela empresa Cargill (Mairinque, São Paulo, Brasil). Este foi recebido em latas de 

18 kg, sendo em seguida porcionado em embalagens de 1,5 L e posteriormente congelado a    

-18ºC até o momento do uso. 

 

4.2.2 Processo de extração 

Os extratos hidroalcoólicos foram produzidos  em laboratório segundo a metodologia 

de Ribeiro et al. (2008) com algumas modificações.  

Os frutos desidratados foram moídos e acondicionados em erlenmeyers de 250mL, aos 

quais foram adicionados uma proporção de 1:30 (1g amostra: 30mL solvente) com a mistura 

etanol:água (49,5%:50,5%, v/v). Em seguida, os erlenmeyers foram mantidos sob agitação em 

banho-maria durante 50 minutos com temperatura de 30ºC. 

Logo os extratos foram centrifugados a 2057 g durante 15 minutos e, posteriormente, 

filtrados em papel de filtro tipo Whatman n. 2 e armazenados sob refrigeração a 7°C em 

frascos âmbar, por até 1 mês. 
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4.2.3 Correlação da atividade antioxidante 

4.2.3.1 Determinação de compostos fenólicos totais  

O teor de composto fenólicos totais dos extratos de murtilla foi realizado em triplicata 

e determinado de acordo com o método espectrofotométrico de Folin-ciocalteu, descrito por 

Singleton, Orthofer e Lamuela (1999), utilizando o ácido gálico como padrão.  

Os extratos hidroalcoólicos foram diluídos na mistura etanol:água na concentração 

1:10 (v/v). Uma alíquota de 0,5mL da amostra diluída foi transferida para um tubo de ensaio 

adicionado 2,5mL da solução Folin-ciocalteu:água (1:10, v/v). A mistura foi agitada em 

vórtex seguida de repouso, em temperatura ambiente, durante cinco minutos. Em seguida 

foram adicionados 2,0mL da solução de carbonato de sódio 4% (m/v), sendo a mistura 

novamente agitada e mantida em repouso por duas horas, à temperatura ambiente e ao abrigo 

da luz. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro UV-1203 (Shimadzu, 

modelo UV 1203) a 740nm. Uma amostra em branco foi preparada e analisada nas mesmas 

condições,  sendo que os resultados foram calculados a partir da curva padrão com 

concentrações conhecidas (2,5 a 50µg/ml)  de ácido gálico (Apêndice A). Os resultados foram 

expressos em mg de Ácido gálico (GAE) / g matéria seca. 

 

4.2.3.2 Atividade antioxidante (DPPH) 

A atividade antioxidante foi determinada segundo o método do radical livre DPPH 

(1,1-difenil-2-picrilidrazil) por Brand-Willians, Cuvelier e Berset (1995).  Em tubos de ensaio 

foram adicionados 0,5ml do extrato diluído em solução etanólica 80%, 3,0ml de etanol 99% e 

0,3ml do radical DPPH 0,5 mM, diluído em solução de etanol:água (80:20, v/v). 

Uma amostra em branco foi preparada substituindo-se o volume do extrato por igual 

volume de etanol 99%. Em seguida os tubos foram agitados e incubados durante 45 minutos à 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. A leitura da absorbância foi realizada em 

espectrofotômetro (Shimadzu, modelo UV 1203) à 515nm. A atividade  dos extratos foi 

determinada por meio da Equação (2) e em µmol TEAC/g fruta. 

  

% DPPH reduzido =  Abs branco – abs amostra * 100   (2) 

 Abs branco                                                                                                       

 

Foi utilizado o Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-ácido carboxílico) como 

padrão para a determinação da curva de calibração, nas concentrações de 0,01 a 0,1µmol 

(Apêndice B). 
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4.2.3.3 Atividade ABTS 

A atividade antioxidante pelo método ABTS
•+

 [2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazoline-6- 

ácido sulfônico)] foi determinada conforme a metodologia descrita por Re et al.(1999) e 

Camargo et al. (2012). 

O radical ABTS foi formado pela reação da solução de ABTS
•+

 7mM com a solução 

de persulfato de potássio 140mM, incubados à temperatura de 25ºC e no escuro durante 12-16 

horas. Uma vez formado, o radical foi diluído com etanol P.A. até a obtenção do valor de 

absorbância de 0,700±0,020 a 734nm. A partir dos extratos, foram preparadas diluições em 

triplicata e em ambiente escuro, transferiu-se uma alíquota de 30µL de cada diluição do 

extrato para tubos de ensaio com 3,0mL do radical ABTS. A leitura foi feita utilizando um 

espectrofotômetro (Shimadzu, modelo UV 1203) após 6 minutos de reação, com o 

comprimento de onda de 734nm. Para o branco, foi utilizado etanol ao invés da amostra e a 

atividade dos extratos foi determinada por meio da Equação (3) e µmol TEAC/g matéria seca. 

 

% sequestro do radical ABTS = Abs branco – abs amostra * 100  (3) 

       Abs branco 

 

Como referência utilizou-se o Trolox, um antioxidante sintético análogo à vitamina E, 

como padrão (Apêndice C).  

 

4.2.4 Testes acelerados de oxidação 

Para os testes acelerados em estufa e Rancimat, foram estabelecidos 10 tratamentos 

designados como Controle, 50, 100, 150 e 200mg kg
-1

 de extrato hidroalcoólico de frutos de 

cada cultivar de murtilla (silvestre e 14-4) e 200mg kg
-1

 de TBHQ, todos adicionados ao óleo 

de soja. O tratamento controle foi composto somente pelo óleo de soja refinado. Os resultados 

obtidos da análise de Compostos fenólicos totais (Folin- ciocalteu) procedida nos extratos 

foram utilizados como base para o cálculo das concentrações (mg kg
-1

). 

 

4.2.4.1 Estabilidade oxidativa em Rancimat 

A estabilidade oxidativa do óleo de soja em todos os tratamentos foi determinada de 

acordo com o método Cd 12b-92 da American Oil Chemists’ Society (AOCS, 2009), 

utilizando-se o equipamento Rancimat 743 (Metrohm AG, CH-9100 Herisau Switzerland).  

Para a determinação do período de indução (PI), foram utilizados 5 gramas de óleo de 

cada tratamento para esta análise. Esses óleos foram submetidos à oxidação acelerada à 
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temperatura de 110ºC e fluxo intenso de ar seco a taxa de 9L/h, conforme o método descrito. 

As amostras foram preparadas e conduzidas em duplicata. A atividade antioxidante foi 

expressa pelo Fator de Proteção (PF), utilizando a Equação (4): 

 

                                       PF = _Pla_*100       (4) 

        Plc 

 

Onde: 

Pla = Período de indução do óleo com os extratos 

Plc = Período de indução do controle (óleo sem extrato) 

 

4.2.4.2 Teste de estufa ou Schaal Oven Test 

Para cada ensaio, as amostras foram preparadas em triplicata, acondicionadas em 

béqueres de 50 mL e distribuídas aleatoriamente na estufa. A temperatura estabelecida foi de 

63ºC ± 2ºC e, ao final de cada intervalo de tempo estabelecido (36, 72 e 96 horas), as 

amostram foram retiradas para a determinação do índice de peróxido, teor de ácidos graxos 

livres e absortividade na região do ultravioleta.  

  

4.2.4.2.1 Índice de Peróxido (IP) 

O índice de peróxido foi determinado segundo o método Cd 8b-90 (AOCS, 2009). Os 

resultados foram expressos em meq O2 kg de óleo
-1 

e obtidos pela Equação (5): 

 

IP = (N * (A – B) * 1000)        (5) 

m 

 

Onde: 

N= normalidade da solução de tiossulfato de sódio 

A= volume gasto para titular a amostra 

B= volume gasto para titular o branco 

m= massa da amostra (gramas) 

 

4.2.4.2.2 Ácidos Graxos Livres (AGL) 

O teor de ácidos graxos livres foi determinado de acordo com a metodologia Ca 5-40 

(AOCS, 2009). Os resultados foram expressos em percentual de ácido oléico através da 

Equação (6): 
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AGL = V * 28,2 * N        (6) 

              m 

 

Onde:  

V= volume gasto de solução padronizada de hidróxido de sódio 

N= normalidade da solução de hidróxido de sódio 

m= massa da amostra (gramas) 

 

4.2.4.2.3 Absortividade no Ultravioleta (UV) 

A absorbância específica no comprimento de onda de 232nm foi determinada segundo 

a metodologia Ch 5-91 (AOCS, 2009). Os resultados foram expressos em E
1%

1cm e calculado 

por meio da Equação (7): 

 

E 
1%

1cm =  _A_        (7) 

        C 

 

 

Onde: 

A = absorbância no comprimento de onda 232nm 

C = concentração da solução (g/100mL) 

 

4.2.5 Delineamento experimental e análise estatística 

Todas as medições foram procedidas em triplicata e os resultados expressos como 

média±desvio padrão. Os dados foram submetidos à análise estatística por meio do software 

SAS (Statistical Analysis System) aplicando-se a análise de variância (ANOVA). Para a 

comparação das médias, utilizou-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Para a análise da correlação de compostos fenólicos totais, ABTS e DPPH, foi 

realizada análise de Correlação de Pearson ao nível de 5% de significância utilizando o 

programa estatístico SAS (Statistical Analysis System) (SAS INSTITUTE, 2000). 

4.2.6 Resultados e discussão 

4.2.6.1 Correlação dos compostos fenólicos totais com a atividade antioxidante 

 O controle da formação dos compostos de oxidação, hidroperóxidos e dienos 

conjugados se faz necessário em todo alimento visando garantir maior vida útil, além da 

segurança do consumidor. A melhor forma de retardar a formação destes compostos se dá 
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através da utilização de antioxidantes, que podem ser tanto de fontes sintéticas quanto 

naturais. As fontes naturais de antioxidantes vêm sendo incansavelmente estudadas 

principalmente pela tendência do mercado na exigência por produtos que, além de serem mais 

seguros, demonstram benefícios à saúde. 

  Atualmente não há um método oficial para a determinação da atividade antioxidante 

em produtos de origem vegetal, porque há diversos mecanismos antioxidantes que podem 

ocorrer, além da própria heterogeneidade de compostos ativos presentes no meio (SOUZA, 

VIEIRA, LIMA, 2011). Na literatura estão descritos diferentes métodos, cada um baseado em 

um principio de ação diferente, desta forma este estudo buscou avaliar a propriedade 

antioxidante dos extratos dos frutos de murtilla utilizando três metodologias para que assim 

fosse possível inferir de forma segura se estes podem apresentar atividade antioxidante. 

Para as análises de correlação, Rancimat e Teste de estufa foram realizadas duas 

análises de compostos fenólicos totais utilizando diferentes extratos produzidos. Cada análise 

foi procedida em períodos de tempo diferentes, o que impossibilitava a utilização do mesmo 

extrato, porém todos estes foram produzidos utilizando as mesmas amostras de murtilla 

desidratadas. Na correlação das análises de compostos fenólicos totais, DPPH e ABTS os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Teores de fenólicos totais e atividade antioxidante dos extratos de frutos de 

murtilla 

Murtilla 
Compostos fenólicos 

totais 
(1)

 

Atividade Antioxidante 

DPPH
(2)

 
%DPPH 

reduzido 
ABTS

(2)
 

%Sequestro do radical 

ABTS 

Silvestre 19,35±0,02 76,48±0,03 88,71±0,03 157,04±0,01 28,75±0,01 

14-4 40,28±0,04 134,35±0,03 100,0±0,03 293,99±0,01 26,13±0,01 
(1)

 mg GAE/g matéria seca 
(2) 

µmol TEAC/g matéria seca 

 

Para a análise de compostos fenólicos totais, observou-se que o resultado do extrato da 

murtilla 14-4 apresentou aproximadamente o dobro dos fenólicos encontrados na variedade 

silvestre. O mesmo padrão também pôde ser observado nas análises de DPPH e ABTS. Isto 

pode ser explicado pela diferença já demonstrada nos teores de fenólicos é esperada quando 

comparadas variedades cultivadas e silvestres (TSAO et al., 2003). 

Diversos pesquisadores reportaram diferenças no conteúdo de fenólicos totais e outros 

componentes antioxidantes quando avaliados diferentes cultivares. Wang e Lin (2000) 

compararam o conteúdo de fenólicos entre três cultivares de amora e cinco de framboesa e 

evidenciaram que há efeitos significativos da cultivar nos resultados obtidos. Sellappan e 
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colaboradores (2002) alegam que há diferenças no conteúdo de compostos fenólicos e na 

capacidade antioxidante entre diferentes cultivares de uma determinada espécie. 

Scheuermann et al. (2008), por meio da extração aquosa de frutos de murtilla, 

encontrou 853±67,6 mg GAE/100g de matéria seca. Este valor está abaixo do verificado neste 

estudo, porém é válido ressaltar que o autor procedeu a análise utilizando uma metodologia 

analítica diferente. Benvenuti e colaboradores (2004) analisaram diferentes cultivares de 

amoras (Rubus fruticosus L.) e framboesas (Rubus idaeus L.) e obtiveram valores em torno de 

140,6 a 351,7 mg GAE/ 100g de fruta fresca, abaixo do encontrado nos frutos de murtillas 

analisados. Wang e Lin (2000) reportaram que as concentrações de compostos fenólicos totais 

em amora, framboesa e morango, de diferentes cultivares e graus de maturação, variam de 

204 a 326, de 57 a 338 e de 91 a 279mg GAE/100g fruta fresca, respectivamente. 

Rodrigues e colaboradores (2011) analisaram diferentes cultivares de mirtilo e 

obtiveram valores de 274,48 a 694,60 mg GAE/100g de fresca para fenólicos, 1.238,50 a 

2.445,96 μmol TEAC/100g de fruta fresca para ABTS e 1.014,20 a 1,983,00 μmol 

TEAC/100g de fruta fresca para DPPH, valores aproximados aos obtidos dos extratos dos 

frutos de murtilla produzidos, mas apresentados em frutos desidratados. 

Para a análise da atividade antioxidante total pelo método DPPH, os valores obtidos 

em μmol TEAC/g de matéria seca e em porcentagem foram 76,48 e 88,71% e 134,35 e 100% 

para a cultivar silvestre e 14-4, respectivamente. Takikawa et al. (2012) analisaram a 

capacidade antioxidante de extrato de frutas vermelhas e observaram valores de  86,12% para 

amora-preta, 94,66 para framboesa e 94,84% de DPPH reduzido para o morango. Copeti 

(2010) avaliou atividade antioxidante de duas cultivares de morango (Fragaria x ananassa 

Duch) e obteve valores de 1.101,54 a 1.800,46 μmol TEAC/100g de fruta fresca pelo método 

do DPPH e 1.472,72 μmol TEAC/100g de fruta fresca pelo método de ABTS. 

Melo e colaboradores (2008) avaliaram a capacidade antioxidante de frutas in natura 

pelo método DPPH e classificaram em forte poder antioxidante (degradação >70% dos 

radicais DPPH) para acerola (Malpighia emarginata D.C.), moderado (entre 50 e 70%) para 

goiaba (Psidium guajava) e fraco (degradação <50%) para melancia (Citrullus lanatus). 

Para a análise da atividade antioxidante total pelo método ABTS os valores obtidos em 

μmol TEAC/g de matéria seca e em porcentagem foram 157,04 e 28,75% e 293,99 e 26,13% 

para a cultivar silvestre e 14-4, respectivamente. Rufino (2008) avaliou a atividade 

antioxidante de frutas tropicais brasileiras não convencionais e obteve 64,4 para o açaí, 952,9 

para acerola, 316,5 para jabuticaba e 165,9 μmol TEAC/g de fruta seca para a murta. Çekiç e 

Özgen (2010) avaliaram a capacidade antioxidante de framboesas vermelhas (Rubus ideaus 
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L.), silvestre e cultivada, colhidas em diferentes altitudes e obtiveram valores de 8,9 a 21,5 

μmol TEAC/g de fruta fresca pelo método de ABTS. 

Analisando os resultados da Tabela 12, foi possível observar que apesar dos extratos 

apresentarem boa atividade antioxidante pelos dois métodos utilizados, os valores obtidos 

pelo sequestro do radical ABTS
+
 foram superiores aos valores da análise de redução do 

radical DPPH. Isso pode ser explicado pelo fato de que alguns compostos antioxidantes 

podem reagir com radicais específicos, por exemplo, os ácidos fenólicos siríngico, vanílico e 

p-cumárico e a procianidina B3 não reagem com o radical ABTS
+
; entretanto, apresentam 

elevada atividade antioxidante pelo método DPPH (VILLAÑO et al., 2007).  

Floegel e colaboradores (2011) avaliaram o potencial antioxidante de 18 frutas, 13 

legumes e 19 bebidas consumidas nos Estados Unidos e verificaram que a capacidade 

antioxidante detectada pelo método ABTS
+
 foi expressivamente maior quando comparado 

com o ensaio DPPH. De acordo com os autores, os antioxidantes hidrofílicos e de alta 

pigmentação foram melhor mensurados pelo ensaio ABTS
+
, indicando que este método pode 

ser mais útil do que o DPPH. 

Os coeficientes de correlação calculados para os fenólicos e a atividade antioxidante 

dos extratos encontram-se na Tabela 15. A atividade antioxidante apresentou correlação alta e 

positiva com o conteúdo de compostos fenólicos totais, sendo que a maior correlação foi 

verificada para o teste do DPPH e ABTS (ambos R= 0,99) para a cultivar 14-4.  

 

Tabela 15 - Coeficientes de correlação de Pearson entre as determinações analíticas 

Variáveis 
Coeficiente de Correlação (R) 

Murtilla Silvestre Murtilla 14-4 

Fenólicos x ABTS 0,96 0,99 

Fenólicos x DPPH 0,95 0,99 

DPPH x ABTS 0,98 0,99 

  

 Segundo Dancey e Reidy (2005), valores de coeficiente de correlação 0,1 a 0,3 são 

considerados fracos, para 0,4 a 0,6, moderados e 0,7 a 1,0 fortes. Quanto mais perto de 1,0, 

independente do sinal, maior é o grau de dependência estatística linear entre as variáveis 

analisadas, sendo que se torna possível afirmar que há semelhanças entre a distribuição dos 

valores das variáveis (FIGUEIREDO-FILHO; SILVA JUNIOR; BRITO, 2009). 

 Silva (2007) avaliou a capacidade antioxidante de diferentes cultivares de amora-preta, 

mirtilo e morango e verificaram que o teor de fenólicos totais correlacionou-se 

significativamente com a capacidade antioxidante, resultado semelhante encontrado por Cheel 

e colaboradores (2007) em morango e por Jiao e Wang (2000) em amora-preta. 
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Silva (2008) avaliou a correlação entre os compostos fenólicos e a atividade 

antioxidante total pelo método DPPH em frutos de dezenove clones comerciais de aceroleira e 

obteve uma correlação positiva significativa a 1% de probabilidade (0,73). Rufino et al. 

(2010), ao analisarem a correlação entre os compostos fenólicos e atividade antioxidante total 

pelo método ABTS de dezoito frutas tropicais, obtiveram correlações positivas e 

significativas (0,92). Leong e Shui (2002), ao correlacionarem a capacidade antioxidante 

pelos ensaios ABTS
+
 e DPPH em 27 frutas comercializadas em Singapura, reportaram uma 

boa correlação (R= 0,90) entre a atividade antirradical livre em apenas 11. Thaipong et al. 

(2006) em avaliação da atividade antioxidante de extratos metanólicos de goiaba pelos 

ensaios ABTS
+
 e DPPH, obtiveram uma correlação significativa (p = 0,85) entre estes dois 

métodos. Leong e Shui (2002) reportaram a avaliação de onze frutas, dentre elas morango, 

obtiveram uma alta correlação entre os métodos ABTS e DPPH (R=0,9045). 

As Figuras 15, 16 e 17 ilustram a correlação existente entre os métodos de avaliação 

da capacidade antioxidante o que permite concluir que existe uma proporcionalidade entre os 

dois métodos podendo-se optar pelo uso de apenas um deles. Porém, é necessário ressaltar 

que os compostos presentes em cada cultivar influenciam a atividade antioxidante e 

favorecem para respostas diferentes de acordo com o método utilizado (CATANEO, 2008).  

 

Figura 15 - Correlação da análise atividade antioxidante dos extratos dos frutos das murtillas silvestre e 14-4 

 

Figura 16 - Correlação do teor de compostos fenólicos totais com a atividade antioxidante do radical DPPH dps 

extratos dos frutos das murtillas silvestre e 14-4 
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Figura 17 - Correlação do teor de compostos fenólicos totais com a atividade antioxidante do radical ABTS para 

as murtillas silvestre e 14-4 

 

 Diversos estudos apresentam a correlação entre a atividade antioxidante total e o teor 

de compostos fenólicos, sendo que estes são considerados os mais representativos dentre as 

substâncias bioativas com essa atividade (HEIM et al., 2002). Entretanto, o entendimento da 

contribuição dos fenólicos para a capacidade antioxidante de diferentes espécies de frutas e 

vegetais ainda é muito frágil e elementar (SILVA, 2007). 

Alguns autores sugerem que a expressão da atividade antioxidante é consequência do 

sinergismo entre diferentes compostos fenólicos, não podendo ser atribuída especificamente a 

um constituinte (ARNOUS; MAKRIS; KEFALAS, 2001; LEE et al., 2003). Fukumoto e 

Mazza (2000), analisando a atividade antioxidante de compostos fenólicos, concluíram que 

esta cresce de acordo com o aumento no número de grupamentos hidroxila e diminuição de 

grupos glicosilados, entretanto se fazem necessárias investigações que identifiquem qual 

grupamento fenólico é responsável por exercer poder antioxidante em uma determinada fruta 

para que sejam elucidadas de forma precisa estas interações.  

 

4.2.6.2 Estabilidade oxidativa em Rancimat  

Para a análise de estabilidade oxidativa em Rancimat, os teores de compostos 

fenólicos totais, obtidos através da análise por Folin-ciocalteu, utilizados no cálculo das 

concentrações foram de 14,30 e 26,39 mg GAE/g matéria seca para a murtilla silvestre e 14-4, 

respectivamente. Após os cálculos, os extratos foram adicionados ao óleo de soja e 

submetidos à análise no equipamento Rancimat. Os resultados são apresentados nas Tabelas 

16 e 17. Este é um teste de oxidação acelerada que mede a estabilidade de óleos e gorduras, 

detectando ácidos orgânicos voláteis formados durante a oxidação das amostras lipídicas que 

alteram a condutividade da água, sendo possível assim a determinação do período de indução 

pelo ponto de inflexão quando a condutividade aumenta de forma exponencial (KRISTOTT, 

2000). 
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Tabela 16 - Período de indução dos tratamentos no equipamento Rancimat (controle, óleo 

adicionado de TBHQ e de extratos de frutos de murtilla silvestre) 
Amostras Período de Indução* 

Controle 7,47±0,06c 

Murtilla silvestre 50mg kg
-1

 7,37±0,02c 

Murtilla silvestre 100mg kg
-1

 7,25±0,03c 

Murtilla silvestre 150mg kg
-1

 6,65±0,07c 

Murtilla silvestre 200mg kg
-1

 8,74±0,63b 

TBHQ 200mg kg
-1

 21,27±0,49a 

Médias das triplicatas ± desvio padrão 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 

 

Tabela 17 - Período de indução dos tratamentos no equipamento Rancimat (controle, óleo 

adicionado de TBHQ e de extratos de frutos de murtilla 14-4) 
Amostras Período de Indução* 

Controle 7,47±0,06b 

Murtilla 14-4 50mg kg
-1

 6,91±0,01bc 

Murtilla 14-4 100mg kg
-1

 6,09±0,31cd 

Murtilla 14-4 150mg kg
-1

 6,63±0,58bcd 

Murtilla 14-4 200mg kg
-1

 5,84±0,36d 

TBHQ 200mg kg
-1

 21,27±0,49a 

Médias das triplicatas ± desvio padrão 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 

 

 O período de tempo necessário para o início da oxidação do controle foi de 7,47 horas, 

sendo que o tempo transcorrido até a formação dos compostos voláteis foi maior no óleo de 

soja adicionado do antioxidante sintético TBHQ (21,27 horas). Os extratos hidroalcoólicos de 

murtilla não demonstraram o mesmo desempenho que o antioxidante TBHQ nas condições do 

teste. No entanto, o tratamento contendo murtilla silvestre (200 mg kg
- 1

) apresentou bom 

resultado. 

Os fatores de proteção obtidos para cada extrato estão expressos na Figura 18. Este 

fator é definido pela relação entre o período de indução e o controle calculado para os 

tratamentos, a partir da análise da estabilidade oxidativa de óleo de soja adicionado aos 

extratos. 
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Figura 18 - Fator de proteção obtido a partir da análise de estabilidade oxidativa (Rancimat) do óleo de soja 

adicionado de extratos de frutos de murtilla silvestre e 14-4 

Médias das triplicatas estão indicadas. Letras diferentes indicadas nas colunas diferem estatisticamente (p<0,05) 

pelo teste de Tukey 

 

 O antioxidante sintético TBHQ (terc-butil-hidroquinona) foi submetido às mesmas 

condições das demais amostras, pois serviu como forma de comparação por ser um 

antioxidante largamente empregado pela indústria de alimentos na inibição da oxidação. Meza 

et al. (1999) avaliaram a estabilidade oxidativa de óleo de soja sem adição de antioxidantes e 

adicionado de 200 mg kg
- 1

 de TBHQ e obtiveram períodos de indução de 6,24 e 21,70 horas, 

respectivamente, resultados estes bem próximos aos encontrados neste estudo. Angelo e Jorge 

(2008) avaliaram a estabilidade oxidativa de óleo de girassol sem adição de antioxidante 

sintético pelo método Rancimat e obtiveram um período de indução de 8,71 horas. 

Prado (2009) avaliou o fator de proteção de extratos de abacaxi, acerola, manga, 

maracujá, melão, goiaba e pitanga, adicionados em óleo de soja, e observou que o extrato de 

acerola apresentou a maior proteção ao óleo (7,94 horas), sendo que os fatores de proteção 

encontrados foram de 1,02 a 1,13. Jardini e Mancini-Filho (2007) avaliaram a atividade 

antioxidante de extratos de romã pelo método Rancimat e obtiveram valores de porcentagem 

de inibição de 41,39 para o extrato alcoólico e 47,76 para o extrato aquoso.  

 O presente trabalho encontrou variações do período de indução de 6,09 a 8, 74 horas 

entre os extratos, sendo que o fator de proteção variou de 0,78 a 1,17. Desta forma é possível 

afirmar que estes valores estão coerentes com os encontrados na literatura e análise da 

estabilidade antioxidante pelo método Rancimat pode ser usada como fator de proteção 
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indicativo para a seleção de antioxidantes quando é prevista uma exposição do óleo a altas 

temperaturas, como no caso de frituras. 

 

4.2.6.3 Teste de estufa 

Com o objetivo de avaliar da estabilidade oxidativa de óleos e gorduras, na literatura 

estão descritos diversos métodos, cada um fornecendo informações sobre um estado em 

particular do processo oxidativo, que varia em função dos substratos lipídicos e das condições 

aplicadas (BERSET; CUVELIER, 1996; FRANKEL et al., 1994).  

Para o teste de estufa os teores de compostos fenólicos totais, obtidos da análise por 

Folin-ciocalteu e utilizados no cálculo das concentrações foram de 14,30 e 26,39 mg GAE/g 

matéria seca para a murtilla silvestre e 14-4, respectivamente. 

 

Tabela 18 - Índice de peróxido do óleo de soja controle, do adicionado dos extratos de frutos 

de murtilla silvestre e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

Tempo 

(h) 

Índice de peróxido (meq O2 kg de óleo-1)* 

Controle 
Silvestre 50mg 

kg-1 

Silvestre 100mg 

kg-1 

Silvestre 150mg 

kg-1 

Silvestre 200mg 

kg-1 
TBHQ 

0 0,20±0,00B 0,20±0,00D 0,20±0,00C 0,20±0,00C 0,20±0,00C 0,20±0,00B 

36 0,60±0,00Bc 6,03±0,00Ba 2,01±0,00Bb 2,01±0,00Bb 1,51±0,50Cb 0,20±0,00Bc 

72 6,09±1,05Ab 4,02±0,00Cc 4,02±0,00Ac 9,07±1,01Aa 4,03±0,00Bc 0,20±0,00Bd 

96 6,21±0,05Ac 9,32±0,25Ab 5,04±1,01Ac 2,01±0,00Bd 13,09±1,01Aa 2,01±0,00Ad 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

Tabela 19 - Índice de peróxido do óleo de soja controle, do adicionado dos extratos de frutos 

de murtilla 14-4 e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

Tempo 

(h) 

Índice de peróxido (meq O2 kg de óleo-1)* 

Controle 
14-4 

50mg kg-1 

14-4 

100mg kg-1 

14-4 

150mg kg-1 

14-4 

200mg kg-1 
TBHQ 

0 0,20±0,00B 0,20±0,00C 0,20±0,00B 0,20±0,00C 0,20±0,00C 0,20±0,00B 

36 0,60±0,00Bcd 1,51±0,50BCbc 3,02±1,01Aa 2,01±0,00BCab 2,01±1,16Bab 0,20±0,00Bd 

72 6,09±1,05Aa 2,01±0,00Bcd 1,34±0,58Bcd 3,05±0,99Bcb 5,03±1,01Aab 0,20±0,00Bd 

96 6,21±0,05Ab 9,07±1,01Aa 4,28±0,25Ac 5,03±1,01Abc 2,01±0,00Bd 2,01±0,00Ad 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

A determinação do Índice de peróxido (IP) é expressa em miliequivalentes de oxigênio 

ativo por kg de amostra graxa, representando a diferença entre a formação e a decomposição 

de peróxidos (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999). A titulação iodométrica baseia-se na 

oxidação do íon iodeto por hidroperóxidos (ANTOLOVICH et al., 2002) sendo que neste 

método, a solução saturada de iodeto de potássio é adicionada a amostra de óleo, o iodo é 

liberado e titulado com uma solução padrão de tiossulfato de sódio utilizando o amido como 

indicador do ponto de viragem (ANTOLOVICH et al., 2002; KIRITSAKIS; 

KANAVOURAS; KIRITSAKIS, 2002). O IP é o método mais utilizado para a determinação 
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da concentração de peróxidos, pois por apresentarem uma natureza instável e intermediária, 

sendo altamente sensíveis à temperatura, o IP é um indicador aproximado do estado de 

oxidação da matéria graxa, particularmente na fase inicial de oxidação (WĄSOWICZ et al. 

2004).  

Na determinação do IP foi possível observar que em todos os tratamentos ocorreu um 

aumento gradativo deste índice no decorrer do tempo, sendo que o tratamento contendo o 

antioxidante sintético TBHQ apresentou os menores resultados, como esperado, visto que este 

composto é considerado o mais indicado antioxidante para óleo de fritura, por apresentar boa 

atividade protetora em altas temperaturas. Nenhum dos extratos, em nenhuma concentração, 

conseguiu conferir a mesma proteção que o TBHQ. Analisando os resultados dos extratos de 

murtilla silvestre (Tabela 18), pôde-se observar que no tempo zero, todos os tratamentos 

apresentaram o mesmo teor de peróxidos (0,20±0,00 meq O2 kg de óleo
-1

). No tempo de 36 

horas ocorreu um aumento elevado deste teor, sendo que a concentração de 50 mg kg
- 1

 

apresentou o maior valor (6,03±0,00 meq O2 kg de óleo
-1

). 

Após as 72 horas de estufa, o teor de peróxido continuou aumentando, porém para o 

tratamento de 50 mg kg
- 1

 não foi observada esta linearidade, provavelmente devido à 

instabilidade dos hidroperóxidos sob temperaturas altas. Já no tempo de 96 horas o tratamento 

150 mg kg
- 1

 apresentou a menor formação de peróxidos (2,01±0,0 meq O2 kg de óleo
-1

), 

mostrando-se estatisticamente semelhante ao resultado obtido pelo TBHQ (2,01±0,0 meq O2 

kg de óleo
-1

), contudo também não demonstrou linearidade nos resultados, sendo que as 

causas podem ter sido as mesmas já citadas para o tratamento de 50 mg kg
- 1

. Para o de 200 

mg kg
- 1

 o valor de peróxido (13,09±1,01 meq O2 kg de óleo
-1

) foi muito elevado e 

provavelmente associado à um possível efeito pró-oxidante dos compostos antioxidantes 

presentes no extrato. Com relação ao efeito protetor, a eficiência dos extratos foi classificada 

da seguinte maneira: 150ppm = TBHQ > 100 > Controle > 50 > 200 mg kg
- 1

. 

Nos resultados obtidos com a adição dos extratos de murtilla 14-4 (Tabela 19) no 

tempo zero, todas as amostras também apresentaram o mesmo valor (0,20±0,00 meq O2 kg de 

óleo
-1

). Após 36 horas de permanência na estufa, todos os tratamentos apresentaram um 

aumento nos índices, sendo que a dose de 100 mg kg
- 1

 apresentou a maior índice de peróxido 

(3,02±1,01 meq O2 kg de óleo
-1

). No tempo 72 horas, apesar do contínuo aumento do IP, o 

TBHQ apresentou o mesmo valor das 36 horas e ocorreu um decréscimo no tratamento 100 

mg kg
- 1

, as possíveis razões podem ser semelhantes à dos tratamentos que apresentaram a 

mesma característica. Após as 96 horas de estufa, 100 e 150 mg kg
- 1

 (4,28±0,25 e 5,03±1,01 

meq O2 kg de óleo
-1

, respectivamente) apresentaram os menores índices de peróxido e apesar 
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do 200 mg kg
- 1

 ter demonstrado um valor muito abaixo dos demais, este não poderá ser 

considerado válido porque observou-se que ao invés de aumentar o IP do tempo 72 horas para 

o de 96 horas, ocorreu uma redução deste valor, provavelmente pela degradação dos 

peróxidos formados na amostra. Com relação ao efeito protetor, a eficiência dos extratos foi 

classificada da seguinte maneira: TBHQ = 200* > 100 = 150 > Controle > 50 mg kg
- 1

. 

Em estudo comparativo sobre a eficiência dos antioxidantes TBHQ, BHT, BHA e PG 

adicionados ao óleo de soja e mantidos em estufa a 60ºC, após 10 dias o TBHQ apresentou o 

maior efeito protetor, apresentando índice de peróxido de 4,57 meq O2kg
-1

 de óleo (TOLEDO; 

ESTEVES, HARTMANN, 1985). Luzia e Jorge (2009) avaliaram a atividade antioxidante de 

extrato de semente de limão (Citrus limon) adicionado em sistema modelo a base de soja, e 

obtiveram valores de índice de peróxido de 2,83 meq O2 kg de óleo
-1 

após 3 dias a 60ºC, 

sendo que para o TBHQ foi de 2,84 meq O2 kg de óleo
-1

. Já Jorge et al. (2009) compararam o 

efeito protetor do extrato de semente de maracujá (500 mg kg
-1

 e 1.000 mg kg
-1

) com 

antioxidante sintético BHT em óleo de soja a 60ºC, e verificaram que as duas concentrações 

testadas foram capazes de reduzir a formação de peróxidos no óleo. Os autores alegam que 

quanto maior o tempo de aquecimento, maior a formação de peróxido em todos os 

tratamentos, situação observada no presente trabalho.  

Gaméz-Meza et al. (1999) adicionaram extrato de bagaço de uva, nas concentrações de 

0,1% e 0,3% de compostos fenólicos totais, BHA (0,02%) e TBHQ (0,02%) em óleo de soja 

submetido ao teste de estufa (60ºC durante 21 dias) e observaram que as concentrações dos 

extratos não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (p < 0,05), entretanto 

apresentaram poder antioxidante mais alto que o BHA, porém menor que o TBHQ, podendo 

ser considerado uma alternativa de antioxidante natural. Caetano et al. (2009) avaliaram, por 

meio do teste de estufa (60ºC), o efeito antioxidante de extrato hidroetanólico de bagaço de 

acerola em óleo de soja. Após sete dias foram produzidos 2,13 ± 0,13 meq O2 kg de óleo
-1

, 

resultado muito próximo ao encontrado neste estudo. 

No Brasil as normas que regulamentam a adequação de óleo para o consumo, segundo 

a Portaria 482/99-ANVISA, estabelecem o máximo de 10,0 meq O2 kg de óleo
-1 

de IP para o 

óleo de soja refinado (BRASIL, 1999). Neste trabalho somente o extrato de murtilla silvestre 

com 200ppm de fenólicos, após 96 horas, apresentou valor acima deste limite, sendo que 

todas as outras concentrações dos extratos das duas murtillas foram eficientes até o período de 

96 horas. É possível concluir, com base nos resultados obtidos com a análise do IP, que o 

extrato de murtilla silvestre e da cultivar 14-4 preparados nas condições descritas neste 

trabalho, podem ser considerados fontes de antioxidantes naturais. 
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Tabela 20 - Ácidos graxos livres quantificados no óleo de soja controle, no adicionado dos 

extratos de frutos de murtilla silvestre e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 21 - Ácidos graxos livres quantificados no óleo de soja controle, no adicionado dos 

extratos de frutos de murtilla 14-4 e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 O percentual de ácidos graxos livres (AGL) é considerado um parâmetro relacionado à 

qualidade da matéria-prima, do processamento e das condições de conservação da matéria 

graxa (HUI, 1996). No processo de rancidez hidrolítica, ocorre a hidrólise da ligação éster 

pela ação da umidade ou da temperatura, resultando na produção de ácidos graxos livres 

(HUI, 1996). Portanto é importante na determinação quantitativa dos ácidos graxos livres para 

que assim seja possível estimar o grau de deterioração do produto (CECCHI, 2003). 

 Segundo a American Oils Chemists’ Society (AOCS, 2009), a acidez em óleos 

vegetais pode ser determinada pela titulação ácido-base, podendo utilizar o NaOH como 

titulante e a fenolftaleína como agente indicador do ponto de viragem. O resultado desta 

análise é expresso em percentual (em peso) de ácidos graxos livres em relação a um ácido 

graxo específico, geralmente o ácido oleico, entretanto pode-se considerar qualquer outro 

ácido graxo predominante na amostra analisada (OSAWA; GONÇALVES, 2006). 

 Analisando o percentual de ácido oleico nos tratamentos com extratos de frutos de 

murtilla silvestre, observou-se que no tempo zero, todos apresentaram baixas porcentagens 

(0,07 a 0,47%), já após 36 horas na estufa, o percentual aumentou, sendo que o tratamento 

150 mg kg
-1

 apresentou o maior valor (0,47±0,04 % ácido oleico). No tempo de 72 horas os 

tratamentos 150 e 200 mg kg
-1

 apresentaram os maiores percentuais sendo os dois foram 

Tempo 

(h) 

Ácidos graxos livres (%ácido oleico)* 

Controle 
Silvestre 50mg 

kg-1 

Silvestre 100mg 

kg-1 

Silvestre 150mg 

kg-1 

Silvestre 200mg 

kg-1 
TBHQ 

0 0,07±0,00C 0,07±0,00B 0,07±0,00D 0,07±0,00D 0,07±0,00D 0,07±0,00C 

36 0,15±0,00Bc 0,07±0,00Bd 0,15±0,00Cc 0,47±0,04Ca 0,36±0,00Cb 0,11±0,00Bcd 

72 0,13±0,02Bc 0,79±0,01Ab 0,79±0,01Bb 0,89±0,02Aa 0,89±0,02Aa 0,07±0,00Cd 

96 0,18±0,00Ad 0,80±0,00Acb 0,83±0,02Aa 0,81±0,00Bab 0,78±0,00Bc 0,15±0,00Ae 

Tempo (h) 

Ácidos graxos livres (%ácido oleico)* 

Controle 
14-4 

50mg kg-1 

14-4 

100mg kg-1 

14-4 

150mg kg-1 

14-4 

200mg kg-1 
TBHQ 

0 0,07±0,00C 0,07±0,00B 0,07±0,00C 0,07±0,00C 0,07±0,00C 0,07±0,00C 

36 0,15±0,00Bc 0,07±0,00Bd 0,15±0,00Cc 0,24±0,04Bb 0,44±0,00Ba 0,11±0,00Bcd 

72 0,13±0,02Bc 0,78±0,01Ab 0,79±0,01Bb 0,79±0,01Ab 0,83±0,01Aa 0,07±0,00Cd 

96 0,18±0,00Ac 0,79±0,01Ab 1,43±0,07Aa 0,78±0,00Ab 0,81±0,00Ab 0,15±0,00Ac 
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estatisticamente semelhantes (0,89±0,02%ácido oleico). Ao final das 96 horas de estufa, o 

óleo contendo o antioxidante TBHQ apresentou o menor valor (0,15±0,0%ácido oleico) sendo 

inferior ao controle (0,18±0,00%ácido oleico). Para os tratamentos de murtilla 14-4, também 

para o tempo zero todos os tratamentos apresentaram o mesmo índice de acidez, entretanto no 

tempo 36 horas ocorreu um aumento no qual o tratamento 200 mg kg
-1

 (0,83±0,01%ácido 

oleico) foi considerado estatisticamente diferente dos demais. Após as 72 horas, além do 

tratamento 200 mg kg
-1

, os tratamentos 50, 100 e 150 mg kg
-1

 apresentaram valores muito 

altos de acidez (0,78±0,01, 0,79±0,01 e 0,79±0,01% em ácido oleico, respectivamente) sendo 

superiores ao controle (0,18±0,00% em ácido oleico). 

Para todas as concentrações, tanto de extrato de frutos de murtilla silvestre quanto da 

14-4 após as 72 horas de estufa, o percentual de ácido oleico foi elevado e isto pode ter 

ocorrido pelo fato dos extratos possuírem em sua composição 50,5% de água. Este resultado 

era esperado uma vez que o aumento da acidez indica o desenvolvimento de reações 

hidrolíticas com a produção de AGL, que são aceleradas pela à presença de água e alta 

temperatura (CELLA; REGITANO D‘ARCE; SPOTO, 2002).  

Osawa e Gonçalves (2006) analisaram amostras comerciais de óleos de arroz, algodão, 

canola, girassol, milho e soja refinados e obtiveram valores de ácidos graxos livres de 0,028 a 

0,096%, expressos em ácido oleico, resultados estes semelhantes ao encontrado neste estudo 

no tempo zero para o TBHQ. Coimbra, Del Ré e Jorge (2009) avaliaram o efeito protetor de 

extratos metanólicos de alho em óleo de soja, armazenados a 65ºC. Após quatro dias 

obtiveram 0,11% ácidos graxos livres para as amostras de óleo de soja adicionadas de 1.500 e 

2.000 mg kg
- 1

 de extrato. Ravelli (2011) avaliou o efeito de extratos hidroalcoólicos 

etanol:água (80:20, v/v) de alecrim, sálvia, orégano, manjerona, tomilho, louro, cominho e 

endro em óleo de soja refinado e após 72h na estufa, obteve resultados que variaram de 0,09 a 

0,10, valores aproximados aos encontrados neste estudo porém em diferente tempo. 

De acordo com a Resolução RDC nº482, de 23 de setembro de 1999 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que aprova o regulamento técnico para fixação 

de identidade e qualidade de óleos e gorduras vegetais, o valor máximo de acidez permitida é 

de 0,3% (BRASIL, 1993). Como após as 36 horas de permanência na estufa os resultados 

desta análise (exceto TBHQ e controle) se encontram acima deste valor, pode-se concluir que 

os extratos de murtilla silvestre e 14-4, produzidos a 30ºC com 49,5% de etanol e 50,5% de 

água, propiciam o aumento da produção de ácidos graxos livres em óleo de soja refinado. 
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Tabela 22 - Absortividade no UV 232nm do óleo de soja controle, do adicionado dos extratos 

de frutos de murtilla silvestre e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

 
*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 
Tabela 23 - Absortividade no UV 232nm do óleo de soja controle, do adicionado dos extratos 

de frutos de murtilla 14-4 e de TBHQ, submetidos ao teste de estufa 

Tempo 

(h) 

UV 232nm* 

Controle 
14-4 

50mg kg-1 

14-4 

100mg kg-1 

14-4 

150mg kg-1 

14-4 

200mg kg-1 
TBHQ 

0 4,63±0,13C 4,63±0,13C 4,63±0,13C 4,63±0,13B 4,63±0,13B 4,63±0,13A 

36 3,60±0,25Dc 4,84±0,13BCabc 5,90±0,73Ba 5,09±0,10ABab 5,25±0,48ABab 4,29±0,09Bbc 

72 10,70±0,11Ba 6,18±0,37Bb 5,61±0,24BCb 4,83±0,12Bc 4,82±0,42ABc 4,31±0,05AB 

96 13,19±0,17Aa 9,21±0,66Ab 7,86±0,52Ac 5,60±0,37Ad 5,61±0,28Ad 4,32±0,20ABe 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

A oxidação de ácidos graxos poliinsaturados promove a formação de hidroperóxidos e 

imediatamente após sua formação, as ligações duplas não conjugadas presentes nos lipídios 

insaturados sofrem um rearranjo gerando os dienos conjugados (GERTZ; 

KLOSTERNMANN; KOCHHAR, 2000), compostos estes que originam um pico de absorção 

a 230-235 nm na região do ultravioleta (UV) (SHAHIDI; ZHONG, 2005). 

A análise espectrofotométrica na região do ultravioleta pode fornecer informações 

sobre a qualidade da amostra, seu estado de conservação, além das modificações provocadas 

pelos processos tecnológicos (REGITANO-D’ARCE, 2006). Os valores das absorbâncias são 

expressos como coeficiente de extinção ou absorbância específica E
1%

1cm (absortividade de 

uma solução de matéria graxa a 1% no solvente prescrito, em célula com passagem ótica de 

1cm), segundo a metodologia da International of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 1979). 

De acordo com Regitano-d’Arce (2006), a análise de UV pode fornecer informações, em 

termos relativos, da auto-oxidação dos ácidos graxos absorvida em comprimentos de onda 

específicos na faixa do ultravioleta (232nm para os dienos conjugados). 

Analisando os resultados da Tabela 22 observou-se que no tempo 36 horas todos os 

tratamentos, com exceção do controle (3,60±0,25 E
1%

1cm), apresentaram altos valores de 

dienos conjugados. Após 72 horas de estufa todos exibiram um aumento no valor sendo que o 

controle expressou o índice mais elevado (10,70±0,11 E
1%

1cm).  Ao final das 96 horas de 

Tempo 

(h) 

UV 232nm* 

Controle 
Silvestre 50mg 

kg-1 

Silvestre 

100mg kg-1 

Silvestre 

150mg kg-1 

Silvestre 

200mg kg-1 
TBHQ 

0 4,63±0,13D 4,63±0,13B 4,63±0,13C 4,63±0,13BC 4,63±0,13C 4,63±0,13A 

36 3,60±0,25Cd 4,84±0,26Bbc 5,68±0,07Ba 4,49±0,43Cc 5,18±0,10Bab 4,29±0,09Bc 

72 10,70±0,11Ba 5,27±0,36Bc 5,27±0,05Bc 7,26±0,23Ab 5,00±0,15BCc 4,31±0,05ABd 

96 13,19±0,17Aa 9,26±0,73Ab 6,81±0,38Ac 5,18±0,01Bd 12,72±0,26Aa 4,32±0,20ABd 
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estufa os tratamentos que demonstraram os maiores valores de dienos conjugados foram o 

controle, 200 e 50 mg kg
- 1

(13,19±0,17; 12,72±0,26 e 9,26±0,73 E
1%

1cm, respectivamente). No 

decorrer do tempo o TBHQ demonstrou um efeito protetor contra a oxidação do óleo muito 

maior que os outros tratamentos. Entretanto considerando que o resultado apresentado pelo 

tratamento 150 mg kg
- 1

 foi estatisticamente semelhante ao TBHQ no tempo de 96 horas, é 

possível afirmar que nesta concentração o extrato de murtilla, produzido nas condições 

descritas por este trabalho, e adicionado na concentração de 150 mg kg
- 1

 em óleo de soja, 

apresenta um significativo poder antioxidante, retardando a reação de oxidação. Todos os 

tratamentos apresentaram valores que aumentavam gradativamente com o decorrer do tempo, 

entretanto as amostras 100 e 200 mg kg
- 1

 não exibiram esta linearidade devido possivelmente 

à influencia da distribuição na disposição das amostras dentro estufa. Deste modo podemos 

afirmar que em relação ao efeito protetor a eficiência dos extratos foi classificada da seguinte 

maneira: TBHQ > 150 > 100 > 50 > 200mg kg
- 1

 > Controle. 

Segundo a Tabela 23, no tempo 36 horas todos os tratamentos exibiram resultados 

muito próximos, porém o controle foi considerado estatisticamente o menor (3,60±0,25 

E
1%

1cm). Após 72 horas na estufa observou-se um aumento na concentração de dienos 

conjugados, entretanto os tratamentos 150 e 200 mg kg
- 1

 exibiram uma redução destes 

compostos (de 5,09±0,10 para 4,83±0,12 e de 5,25±0,48 para 4,82±0,42 E
1%

1cm, 

respectivamente). No tempo de 96 horas, todos os tratamentos exibiram aumento no teor de 

dienos conjugados, sendo que o tratamento 150 e o 200 mg kg
- 1

exprimiram valores bem 

próximos ao do TBHQ (5,60±0,37, 5,61±0,28 e 4,32±0,20, respectivamente). Deste modo, em 

relação ao efeito protetor, a eficiência dos extratos foi classificada da seguinte maneira: 

TBHQ > 150 > 200 > 100 > 50mg kg
- 1

 > Controle. 

Anwar et al. (2010) avaliaram a atividade antioxidante de extratos metanólicos de três 

variedades de cevada na estabilização de óleo de girassol a 60ºC, e 10 dias obtiveram 

resultados que variaram de 8,38±0,37 a 9,97±0,83 E
1%

1cm, valores bem acima dos encontrados 

neste estudo. Papuc, Nicorescu e Durdun (2009) avaliaram o efeito protetor de extrato de 

calêndula e espinheiro adicionado ao óleo de girassol, milho e soja e armazenado a 65ºC. Os 

autores reportaram que a absortividade em 232nm foi progressiva com o passar do tempo para 

todos os óleos, sendo que os dois extratos testados induziram a diminuição da absortividade 

em 232nm, demonstrando seu efeito protetor. Anwar e colaboradores (2007) avaliaram o 

efeito de extratos hidrometanólicos de folha de Moringa aloeifera em óleo de girassol e 

obtiveram que a concentração de 600 mg kg
- 1

exibiu o menor teor de dienos conjugados, 

refletindo maior proteção do extrato contra a oxidação. Coimbra, Del Ré e Jorge (2009) 
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relataram baixos valores de dienos conjugados na adição de extrato metanólico de alho (nas 

concentrações de 50mg/kg e 1500mg/kg) em óleo de soja refinado. Os valores obtidos dos 

extratos de murtilla silvestre e 14-4 na análise de UV apresentaram boa correlação com os 

dados obtidos da análise do IP, correlação está já observada por Almeida-Doria e Regitano d-

`Arce (2000), Vieira e Regitano d-‘Arce (1999), Ravelli (2011) e Shimano (2012).  

 

4.3 Conclusões 

 Atualmente existem diversas metodologias para avaliar e quantificar os compostos 

produzidos pela oxidação em óleos e gorduras, entretanto é importante considerar que o 

método escolhido depende do tipo de amostra a ser analisada e do estágio de oxidação em si. 

Há uma grande necessidade da padronização dos métodos utilizados e dos resultados 

apresentados para possibilitar uma comparação mais fidedigna com os trabalhos citados por 

outros autores. É imprescindível elucidar que a comparação da estabilidade oxidativa e da 

eficiência do composto antioxidante em sistemas modelos lipídicos só será fiel quando forem 

consideradas as condições de oxidação utilizadas, o método analítico e o indicador de 

oxidação escolhido, sendo que cada método apresenta vantagens e desvantagens que devem 

ser consideradas no momento da seleção da metodologia. 

 Os extratos de frutos de murtilla analisados neste experimento demonstraram uma 

correlação positiva entre o conteúdo de compostos fenólicos totais e a atividade antioxidante 

em sistema in vitro. Entretanto para estabelecer uma relação direta com cada composto 

fenólico em particular se faz necessário um estudo mais aprofundado. Quando adicionados em 

sistema modelo a base de óleo de soja refinado, os extratos demonstraram atividade protetora 

em comparação a outros estudos reportados na literatura.  Embora os extratos não tenham 

atingido o grau de proteção do antioxidante sintético TBHQ, pode-se concluir que os extratos 

hidroalcoólicos de murtilla silvestre e 14-4, produzidos nas condições estabelecidas neste 

estudo, podem ser considerados fontes de antioxidantes naturais para aplicação em produtos 

ricos em lipídios. 
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5 ANÁLISE SENSORIAL DE ÓLEO DE SOJA ADICIONADO DE EXTRATOS 

HIDROALCOÓLICOS DE FRUTOS DE MURTILLA (Ugni molinae Turcz.) 

 

Resumo 

A reação de oxidação de óleos e gorduras é considerada uma das principais causas da 

perda da qualidade sensorial e nutricional dos alimentos. Esta reação pode ocorrer tanto no 

processamento quanto no armazenamento dos alimentos e sua maior implicação, além da 

produção de compostos tóxicos à saúde humana, é a formação de um odor característico 

conhecido como ranço. Para a indústria de alimentos a oxidação provoca grandes danos 

comerciais, pela alteração da cor, sabor, odor e textura do produto, ocasionando a redução da 

vida de prateleira e a rejeição por parte do consumidor. A fim de tentar reduzir/retardar este 

tipo de problema, a indústria lança mão de estratégias como o uso de compostos 

antioxidantes. Geralmente, estes compostos são de origem sintética e possuem uma série de 

restrições quanto ao seu uso. Nos últimos anos tem se dado uma atenção especial ao uso de 

antioxidantes de fontes naturais em alimentos, sendo que o maior desafio da utilização destes 

compostos é a comprovação da sua capacidade antioxidante e, não menos importante, que sua 

aplicação não altere as características organolépticas do alimento. Com a finalidade de 

auxiliar neste processo a análise sensorial se torna uma ferramenta útil avaliar se a adição do 

composto antioxidante de fonte natural terá uma boa aceitação por parte do consumidor. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar por meio do teste discriminativo, a aceitação da 

adição de extratos hidroalcoólicos de frutos de duas cultivares de murtilla em sistema modelo 

a base de óleo de soja comparando com o antioxidante TBHQ. Os tratamentos foram 

definidos como controle não oxidado, controle oxidado, murtilla silvestre 150 mg kg
- 1

, 

murtilla 14-4 150 mg kg
- 1

, murtilla silvestre 200 mg kg
- 1

, murtilla 14-4 200 mg kg
- 1

 e 

TBHQ 200 mg kg
- 1

. Foram analisados três tempos, o zero, o 72 e o 96horas de estufa à 

63±2ºC. Os resultados demonstraram que não houve diferenças estatisticamente significativas 

da aceitação entre as concentrações dos extratos sendo que o TBHQ demonstrou a melhor 

aceitação. Contudo, considerando as observações feitas pelos provadores, é possível afirmar 

que após as 96 horas de estufa, o odor de ranço é mascarado pelo odor agradável da fruta, 

mesmo este não sendo predominante. 

 

Palavras-chave: Análise sensorial; Extrato de frutos de murtilla; Oxidação lipídica; Teste 

discriminativo 

 

Abstract 

The reaction of oxidation in oils and fats is considered the second greatest cause of 

loss of sensory and nutritional qualities of foods, this reaction can occur in processing and in 

the storage of the product and its greater implication, besides the production of compounds 

toxic to human health, is the formation of a distinctive odor known as rancidity. For the food 

industry, oxidation causes significant commercial damage, because it changes the color, 

flavor, odor and texture of the product and there is reduction of shelf life and rejection by the 

consumer. In order to try to inhibit/reduce this kind of problem, the industry makes use of 

strategies such as the use of antioxidant compounds. Generally, these compounds are 

synthetic origin and due to this there is a series of restrictions on their use. In the recent year, 

it has given a special attention to the use of natural sources of antioxidants in food even the 

biggest challenge of the use of these compounds is the proof of its antioxidant capacity, and 

not least, the application will not alter the organoleptic characteristics of the food. In order to 
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assist this process the sensory analysis becomes a useful tool that evaluates if the addition of 

the antioxidant compound from natural sources will have a good acceptance by consumers. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate through discriminatory test the 

acceptance of the addition of hydroalcoholic extracts from two cultivars of murtilla’s fuits in 

a model system based on soybean oil compared with the antioxidant TBHQ. The treatments 

were defined as control unoxidized, oxidized control, wild murtilla 150 mg kg
- 1

, 14-4 

murtilla 150 mg kg
- 1

, wild murtilla 200mg kg
- 1

, 14-4 murtilla 200mg kg
- 1

 and TBHQ 200mg 

kg
- 1

. They were analyzed at three times, at zero, at 72 and at 96 hours of oven at 63±2ºC. The 

results showed that there was no statistically significant difference among the concentrations 

of the extracts, and TBHQ showed a better acceptance. However, considering the comments 

made by the tasters is possible to affirm that after 96 hours of oven, the rancid odor is masked 

by the pleasant odor of the fruit even this is not predominant. 

 

Keywords: Sensory analysis; Extract of murtilla’s fuits; Lipid oxidation; Discriminative test 

 

5.1 Introdução 

O odor dos alimentos pode sofrer alterações durante o processamento ou 

armazenamento, porque alguns compostos aromáticos podem ser perdidos e outros podem ser 

formados (WĄSOWICZ et al., 2004).  Em alguns alimentos estas mudanças são consideradas 

desejáveis, porém em outros elas representam expressivas perdas na qualidade sensorial. Na 

reação da oxidação lipídica ocorre a formação de compostos voláteis com odor desagradável, 

considerados os maiores responsáveis pelas perdas comerciais na indústria de alimentos 

(GROSH et al., 1992). Logo, se faz necessária a determinação da estabilidade oxidativa dos 

produtos para que estas perdas sejam evitadas ou reduzidas. Segundo Coppin e Pike (2001) a 

manifestação do ranço pode ser determinada pela avaliação sensorial, permitindo a 

determinação do “período de indução sensorial” definido como o tempo necessário para que o 

ranço se torne ligeiramente perceptível por um painel sensorial. 

A análise sensorial é definida como uma metodologia científica que tem a função de 

mensurar, analisar e interpretar as respostas dos provadores por meio dos cinco sentidos: 

visão, olfato, tato, paladar e audição (STONE; SIDEL, 1993). É considerada a mais fidedigna 

de todas as determinações, já que afere a percepção do consumidor e traduz sua aceitação 

relativa ao produto analisado (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999). Para a indústria de 

alimentos esta ferramenta é utilizada em diversas situações, como na avaliação da estabilidade 

de um produto durante seu armazenamento, no melhoramento de um produto já existente, na 

redução de custo e/ou de nova fonte de matérias-primas, no controle da qualidade, no 

desenvolvimento de novos produtos, na seleção e treinamento de provadores, na correlação 

das medidas sensoriais com medidas físico-químicas, entre outras (STONE; McDERMOTT; 

SIDEL, 1991). A análise sensorial também é considerada uma importante ferramenta na 
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detecção de off-flavours formados durante a oxidação lipídica, já que estes compostos indicam 

quando um alimento torna-se impróprio para consumo (GORDON et al., 2001). 

Para sua realização é de fundamental importância que seja baseada em atributos 

definidos e praticada por provadores capacitados (YAMAMOTO, 2011), sendo o ideal 

trabalhar com uma equipe sensorial treinada e que este treinamento seja direcionado para o 

produto que se deseja conhecer ou melhorar (PEDRÃO; CORÓ, 1999). Deve ser procedida de 

forma que a coleta e a olfação das amostras sejam monitoradas no decorrer do tempo para que 

deste modo seja possível acompanhar a manifestação progressiva dos off-flavours 

(WĄSOWICZ et al., 2004). 

Entretanto, esta análise não pode se estabelecer por si só como um método de controle, 

principalmente por apresentar diversos inconvenientes. A necessidade de identificar os odores 

desagradáveis demanda longo período de tempo, sendo que a sensação percebida não é única 

e se altera à medida que a oxidação avança (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1998). Embora 

diversos pesquisadores assegurem que a análise sensorial seja insubstituível para saber se um 

teste químico ou físico reflete a alteração das propriedades organolépticas (BERSET; 

CUVELIER, 1996), deve-se lembrar que a composição de um alimento influencia a 

percepção e que a sensibilidade de identificação da mesma difere de um indivíduo para o 

outro (FRANKEL, 1993; BERSET; CUVELIER, 1996). Logo, se faz necessária o uso de um 

conjunto de testes objetivos que se fundamentem na determinação das propriedades físicas e 

químicas do produto analisado. 

 

5.2 Material e métodos 

5.2.1 Amostras de murtilla e óleo de soja 

As duas amostras estudadas são compostas por frutos de murtilla, uma por frutos 

silvestres e a outra por frutos pertencentes ao genótipo 14-4, proveniente do banco de 

germoplasma do INIA (Instituto de Investigações Agropecuárias) localizado na região da 

Araucanía (Temuco, Chile). Estas foram colhidas no dia 18 de abril de 2011 (38º, 45’S, 73º 

21’O), sendo sua secagem procedida no dia 19 de abril de 2011 por meio de um secador de 

gabinete industrial (1,8m comprimento, 2,2 m altura, 3,5m profundidade), com temperatura 

constante de 70ºC por 6 horas, com umidade inicial  de 78,5% e umidade final de 5,4% (base 

seca). Após este processo, os frutos foram embalados a vácuo em embalagens com proteção à 

entrada de luz e oxigênio. 

O óleo utilizado foi o óleo de soja refinado, isento de antioxidantes sintéticos, 

fornecido pela empresa Cargill (Mairinque, São Paulo, Brasil). Este foi recebido em latas de 
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18 kg, sendo em seguida porcionado em embalagens de 1,5 L e posteriormente congelado a -

18ºC até o momento do uso. 

 

5.2.2 Preparo dos extratos 

Os extratos hidroalcoólicos foram produzidos  em laboratório segundo a metodologia 

de Ribeiro et al. (2008) com algumas modificações.  

Os frutos desidratados foram moídos e acondicionados em erlenmeyers de 250mL, aos 

quais foram adicionados uma proporção de 1:30 (1g amostra: 30mL solvente) com a mistura 

etanol:água (49,5%:50,5%, v/v). Em seguida, os erlenmeyers foram mantidos sob agitação em 

banho-maria durante 50 minutos com temperatura de 30ºC. 

Logo os extratos foram centrifugados a 2057 g durante 15 minutos e, posteriormente, 

filtrados em papel de filtro tipo Whatman n. 2 e armazenados sob refrigeração a 7°C em 

frascos âmbar, por até 1 mês. 

 

5.2.3 Determinação de Compostos Fenólicos Totais 

O teor de composto fenólicos totais dos extratos de murtilla foi realizado em triplicata 

e determinado de acordo com o método espectrofotométrico de Folin-ciocalteu, descrito por 

Singleton, Orthofer e Lamuela (1999), utilizando o ácido gálico como padrão.  

Os extratos hidroalcoólicos foram diluídos na mistura etanol:água na concentração 

1:10 (v/v). Uma alíquota de 0,5mL da amostra diluída foi transferida para um tubo de ensaio 

adicionado 2,5mL da solução Folin-ciocalteu:água (1:10, v/v). A mistura foi agitada em 

vórtex seguida de repouso, em temperatura ambiente, durante cinco minutos. Em seguida 

foram adicionados 2,0mL da solução de carbonato de sódio 4% (m/v), sendo a mistura 

novamente agitada e mantida em repouso por duas horas, à temperatura ambiente e ao abrigo 

da luz. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro UV-1203 (Shimadzu) a 

740nm. Uma amostra em branco foi preparada e analisada nas mesmas condições,  sendo que 

os resultados foram calculados a partir da curva padrão com concentrações conhecidas (2,5 a 

50µg/ml)  de ácido gálico (Apêndice A). Os resultados foram expressos em mg de Ácido 

gálico (GAE) / g matéria seca. 

 

5.2.4 Adição dos extratos hidroalcoólicos em óleo de soja 

Os resultados da análise de Folin-ciocalteu foram utilizados para os cálculos das 

concentrações, em mg kg
-1

, dos extratos adicionados no óleo de soja. Foram definidos sete 

tratamentos, os quais são controle não oxidado, controle oxidado, 150mg kg
-1

 de murtilla 
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silvestre, 150mg kg
-1

 de murtilla 14-4, 200mg kg
-1

 de murtilla silvestre, 200mg kg
-1

 de 

murtilla 14-4 e 200mg kg
-1

 do antioxidante sintético TBHQ. Após a adição dos extratos o 

óleo foi porcionado em béqueres de 50 mL e, em triplicada, foram aleatoriamente 

acondicionados em estufa sob uma temperatura de 63±2ºC até a análise sensorial (exceto o 

tempo zero). Foram definidos três tempos de análise, tempo zero, 72 horas de estufa e 96 

horas de estufa. 

 

5.2.5 Análise sensorial 

A análise sensorial foi realizada em cabines individuais no laboratório de Análise 

Sensorial do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ/USP, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil. Foi realizado um teste discriminativo, por meio de um teste de 

escala não estruturada com 6 provadores treinados, que fazem parte do painel formado pelo 

Laboratório de Óleos e Gorduras da ESALQ/USP. Somente a característica de odor (ranço) 

foi avaliada com a utilização de uma escala não estruturada. Para o teste sensorial, 20 mL de 

cada tratamento foram distribuídos a 43ºC (INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, 1981) 

em copinhos pretos de plástico para que não houvesse interferência quanto à coloração das 

amostras. Todos os recipientes foram preenchidos com quantidades iguais de óleo e 

etiquetados com números aleatórios de três dígitos. A análise foi realizada sob luz vermelha 

de acordo com a metodologia da American Society for Testing and Materials (ASTM, 1968). 

Foi utilizado um delineamento de blocos completos, balanceados, sendo que a ordem da 

apresentação das amostras foi diferente para cada consumidor. 

A apresentação das amostras foi descrita em uma ficha controle (Figura 19) e os dados 

obtidos foram analisados estatisticamente. Foi solicitado aos provadores que fizessem 

observações para todas as amostras analisadas. 
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Figura 19 - Ficha de aplicação do teste discriminativo 

  

5.2.6 Delineamento experimental e análise estatística 

Todas as determinações foram procedidas em triplicata e os resultados expressos como 

média. Os dados foram submetidos à análise estatística por meio do software SAS (Statistical 

Analysis System) aplicando-se a análise de variância (ANOVA). Para a comparação das 

médias, utilizou-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

5.3 Resultados e discussão 

Apesar das desvantagens que a análise sensorial apresenta como a dependência da 

experiência e capacidade do julgador, local da análise, estado emocional e a saúde do 

julgador, entre outros fatores, a utilização correta da metodologia resulta na obtenção de 

resultados reprodutíveis e precisos (CHAVES; SPROESSER, 2006). Os testes discriminativos 

ou de diferença são considerados métodos objetivos utilizados na análise sensorial de 

alimentos que minimizam os efeitos das opiniões dos indivíduos. Uma vez que mensuram 

atributos específicos pela discriminação, indicando por comparações se há ou não diferenças 

estatísticas entre as amostras (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005). O teste de escala indica 

o tipo ou a intensidade de uma resposta sensorial, sendo que a escala não estruturada é 

demarcada por expressões quantitativas nas extremidades. 

Para a análise sensorial, os teores de compostos fenólicos totais obtidos da análise por 

Folin-ciocalteu utilizados no cálculo das concentrações foram de 11,61 e 23,96 mg GAE/g 

matéria seca para a murtilla silvestre e 14-4, respectivamente. Os resultados obtidos da análise 
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das fichas sensoriais aplicadas estão apresentados na Tabela 24. O odor específico analisado 

foi o ranço, sendo que o traço vertical na ficha de resposta referente à nota de cada julgador 

foi transformado em escore, medido em cm, do comprimento da linha assinalada na ficha.  

 

Tabela 24 - Escore do odor de ranço no óleo de soja refinado adicionado de extrato de frutos 

de murtilla silvestre e 14-4 

Tempo 

Amostras 

Controle 

não 

oxidado* 

Controle 

oxidado* 

Murtilla 

silvestre 

150mg kg
-1

* 

Murtilla 14-

4 150mg 

kg
-1

* 

Murtilla 

silvestre 

200mg kg
-1

* 

Murtilla 14-

4 200mg 

kg
-1

* 

TBHQ* 

0 horas 1,89Ab 2,97Aa 1,83Bb 1,84Cb 1,89Cb 2,10Cb 1,88Bb 

72 horas 1,70Ad 2,68Ca 2,19Bb 2,63Ba 2,46Bab 2,71Ba 1,77Bcd 

96 horas 1,67Ac 3,80Ba 3,60Aa 3,67Aa 3,61Aa 3,81Aa 2,53Ab 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna ou da mesma minúscula na linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

 

 Analisando os dados obtidos da análise no tempo zero, é possível observar que 

somente o controle oxidado apresentou um alto escore de ranço, sendo que os demais 

tratamentos não se diferenciaram estatisticamente. Após 72 horas na estufa, foi possível 

observar que os julgadores perceberam um leve odor de ranço, principalmente no controle 

oxidado, na murtilla 14-4 150 mg kg
-1

, na silvestre e 14-4, ambas 200mg kg
-1

. Pelas 

observações feitas pelos julgadores, apesar do leve odor de ranço, o odor da murtilla, 

misturada com um leve fundo de etanol foi detectado, sendo que este mascarou o ranço das 

amostras.
 

 Já no tempo de 96 horas de estufa, observou-se que todas as amostras apresentavam 

um forte odor de ranço, sendo que todos os escores aumentaram, com exceção do controle, 

que não passou pelo processo de oxidação em estufa. No tempo de 72 e 96 horas, o TBHQ 

não apresentou nenhum odor característico de ranço, isto já era esperado porque este 

antioxidante sintético apresenta boa atividade protetora em altas temperaturas. Apesar dos 

extratos de frutos de murtilla não apresentarem boa proteção no Rancimat e no Teste de 

Estufa, já que o odor de ranço evidente demonstrou que ocorreu a oxidação lipídica no óleo de 

soja, é possível afirmar que estes extratos, por apresentarem um agradável odor da fruta, sua 

aplicação pode ser considerados apropriada em sistemas lipídicos. 

 A Figura 20 demonstra de uma forma mais explícita o aumento do escore do ranço 

com o passar do tempo dos óleos na estufa, já na Figura 21 pode-se observar a aceitação de 

cada amostra em cada tempo de análise. 
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Figura 20 - Relação entre a média do escore de ranço em cada tempo da análise sensorial 

 

 
Figura 21 - Relação entre a média do valor de ranço para cada tratamento avaliado na análise sensorial 

Letras diferentes indicadas nas barras diferem estatisticamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

 Ravelli (2001) avaliou a preferência de óleo de soja adicionado de extrato 

hidroalcoólico de especiarias (alecrim, orégano, tomilho e sálvia) comparados com o TBHQ, 

e observou que não houve diferença significativa (p<0,05) entre o óleo adicionado de cada 

especiaria com o do TBHQ não podendo comprovar a preferência em relação a um 

determinado óleo. Este resultado foi semelhante ao encontrado para os extratos de murtilla, 

sendo que o TBHQ demonstrou a maior aceitação por parte dos provadores treinados. 

Deste modo, concluiu-se que somente o tratamento adicionado do antioxidante TBHQ 

apresentou maior preferência dentre os demais. Entretanto, considerando que o odor de ranço 

demonstrou ser mais evidente após as 96 horas de estufa, os extratos de murtilla auxiliaram 

mascarando-o, mesmo que não por completo. 
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5.4 Conclusões 

A oxidação é uma reação muito difícil de ser controlada, principalmente em óleos e 

alimentos lipídicos submetidos a altas temperaturas por longo período de tempo. Para os 

extratos hidroalcoólicos de murtilla produzidos nas condições especificadas neste estudo e 

adicionados em duas concentrações diferentes em sistema modelo a base de óleo de soja, 

pode-se concluir que não houve aceitação por um extrato em particular, sendo que o óleo 

adicionado de TBHQ demonstrou o menor escore para ranço. Apesar de não apresentarem 

efeito antioxidante semelhante ao antioxidante sintético, os extratos contribuíram de modo a 

mascarar o odor de ranço no óleo de soja oxidado.  Ainda se fazem necessários estudados 

adicionais empregando outras concentrações destes extratos para que assim seja estabelecida a 

mais eficaz contra a reação de oxidação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controle da formação dos compostos da oxidação, hidroperóxidos e dienos 

conjugados, se faz necessário em todo alimento visando sua maior vida útil, além da 

segurança do consumidor. A melhor forma de reduzir ou mesmo retardar a formação destes 

compostos é pela utilização de antioxidantes, que podem ser tanto de fontes sintéticas quanto 

naturais, sendo que esta última vem sendo incansavelmente estudada principalmente pela 

tendência do mercado na exigência por produtos que, além de serem mais seguros, fazem bem 

a saúde. 

  Considerando as condições deste estudo, foi possível otimizar o processo de extração 

dos compostos fenólicos de murtilla utilizando etanol hidratado e avaliar sua atividade 

antioxidante  em sistema modelo a base de óleo de soja. A metodologia de Superfície de 

Resposta foi muito importante para que fosse possível a identificação das condições de 

temperatura e volume de solvente ideal necessária para extrair a maior quantidade de 

compostos fenólicos totais dos frutos. Já as análises da atividade antioxidante e inibição da 

oxidação foram úteis para a definição de potencial aplicação dos extratos em alimentos.  

 Apesar dos resultados positivos, ainda se fazem necessários estudos complementares, 

em relação à composição fenólica do fruto, para que seja possível identificar qual composto 

presente em sua composição, apresenta o efeito antioxidante desejado. É necessário ressaltar 

que os resultados foram positivos para sistema modelo a base de óleo de soja, embora não 

tenha se atingido o grau de proteção oferecida pelo antioxidante sintético TBQH.  
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APÊNDICE A 

 

 

Figura 21 - Curva de calibração do ácido gálico 
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APÊNDICE B 

 

 
Figura 22 - Curva de calibração do Trolox para análise de DPPH 
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APÊNDICE C 

 

 
Figura 23 - Curva de calibração do Trolox para análise de ABTS 

 
 

 




