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RESUMO
A oxidação  em óleos  vegetais  é  uma  das  principais  causas  da  redução  da  sua  vida  de  prateleira  e  a  ação  de
antioxidantes naturais é uma forma de prevenir essa deterioração. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade
antioxidante do extrato  da  casca da amêndoa de cacau,  um resíduo  da indústria  cacaueira.  Para tal  o  extrato  foi
adicionado em óleo de girassol induzido a oxidação por método acelerado em estufa e o monitoramento da oxidação foi
feito por método espectrofotométrico para análise de dienos e trienos. Os óleos de girassol analisados já apresentavam
indícios de oxidação no primeiro dia de análise que pode ter sido provocado pelas condições de armazenamento, tanto
na indústria, quanto nos estabelecimentos de venda. Houve ação antioxidante do extrato e também do antioxidante
sintético BHT, quanto à proteção a formação de dienos e trienos.  Portanto,  percebe-se que o extrato da casca da
amêndoa do cacau possui potencial antioxidante.
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1 INTRODUÇÃO 

“Óleos  Vegetais  e  Gorduras  Vegetais  são  os  produtos  constituídos  principalmente  de
glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais. Podem conter pequenas quantidades de outros
lipídeos  como  fosfolipídeos,  constituintes  insaponificáveis  e  ácidos  graxos  livres  naturalmente
presentes no óleo ou na gordura.” (BRASIL, 1999).

O óleo de girassol é um óleo vegetal oriundo da planta de mesmo nome, nativa da América do
Norte,  constituído  por  uma pequena  quantidade  de  ácidos  graxos  saturados  (aproximadamente
10%) e é rico em ácido linoléico, cerca de 70% (JORGE, 2009).

A  oxidação  em óleos  vegetais  é  uma das  principais  causas  da  redução  da  sua vida  de
prateleira. Promove a deterioração dos óleos, tornando-os impróprios para o consumo. A ação de
antioxidantes naturais é uma forma de prevenir a deterioração dos óleos sem promover nenhum
risco à saúde.

A oxidação é provocada pela reação do oxigênio  com ácidos graxos insaturados presentes
nos  óleos,  podendo  ser  influenciada  pela  temperatura,  luz  e  presença  de  compostos  com
características pró ou antioxidantes (RACANICCI et al., 2008). A oxidação interfere na estabilidade
oxidativa dos óleos, pois as substâncias formadas na oxidação tais como os peróxidos, dienos,
trienos, compostos voláteis e outros podem promover sua decomposição e, além disso, interferir
negativamente na qualidade do alimento. 

In vitro, a oxidação dos óleos pode ser promovida por vários métodos que são capazes de
acelerar  o  processo e  assim possibilitar  uma avaliação  da  estabilidade  oxidativa  dos óleos  em
condições especiais (TANAJURA et al., 2012). Além disto, métodos rápidos podem ser utilizados
para monitorar o processo oxidativo de forma segura. Mas nenhum método projeta de forma perfeita
as modificações ocorridas nas condições normais de armazenamento. Desta forma podem-se propor
tecnologias para inibição do processo de oxidação e acompanhar a eficiência das mesmas. 

Análises  de  dienos  e  trienos  conjugados  são  utilizadas  para  acompanhar  a  evolução  da
oxidação nos métodos acelerados em alta temperatura (JORGE et al., 2005).

O método de dienos e trienos é capaz de quantificar  a oxidação de lipídeos,  através da
utilização  do  espectrofotômetro,  o  qual  identifica  a  absorbância  do  óleo  em  determinados
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comprimentos de onda do espectro ultravioleta, indicando assim o grau de oxidação. Sendo que a
formação de dienos e  trienos é proporcional  ao  ganho de oxigênio e à formação de peróxidos
durante os estágios iniciais de oxidação (RACANICCI et al., 2004). 

Dentre as tecnologias para prevenir os processos de oxidação são utilizados antioxidantes.
Definiu-se antioxidantes as substâncias que retardam ou inibem a oxidação do substrato, mesmo
estando em concentrações menores, comparado ao substrato oxidável, e aumenta a estabilidade
dos lipídeos (VIANA et al., 2014). Os antioxidantes sintéticos são os mais utilizados nas indústrias,
mas estão sendo questionados quanto a inocuidade, pois podem apresentar alguma toxicidade. 

Estão naturalmente presentes em óleos de origem vegetal e incluem os tocoferóis, proteínas,
enzimas e uma variedade de pequenas moléculas. A atividade antioxidante pode ser resultado de
uma ligação específica com radicais livres reativos, com compostos contendo oxigênio ou uma ação
quelante de metais. Entre os antioxidantes naturais mais utilizados podem ser citados tocoferóis,
ácidos fenólicos e extratos de plantas como alecrim e sálvia. Tais substâncias têm demonstrado alto
potencial antioxidante, por apresentarem compostos fenólicos (COIMBRA et al. 2009).

O  extrato  da  casca  da  semente  do  cacau  é  umas  dessas  alternativas,  por  possuir
propriedades antioxidantes. O farelo de cacau é o subproduto das amêndoas, resultante da retirada
da casca, após ser lavada, seca ao ar e submetida a vapor. Pode ser obtido ainda no processo de
torrefação para produção de manteiga ou chocolate (SILVA et al., 2005).

Na indústria de alimentos os antioxidantes sintéticos são os mais utilizados, sendo eles: til-
hidroxitolueno (BHA), propil galato (PG) e terc butil-hidroquinona (TBHQ), pois estes são efetivos e
menos caros que os antioxidantes naturais. Porém, tem sido questionado a segurança quanto ao
uso dos mesmos, por apresentar possíveis efeitos prejudiciais à saúde (TOLENTINO et al., 2014).

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante do extrato bruto do farelo
da amêndoa de cacau adicionado em óleo vegetal induzido à oxidação por método acelerado em
estufa. O monitoramento da oxidação foi feito por método espectrofotométrico.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados óleos de girassol  de  única  marca comercial,  adquiridos  no comércio  de
Itapetinga, os quais foram submetidos a quatro diferentes tratamentos, em três repetições, sendo
considerados repetições lotes diferentes do óleo. Em dois tratamentos houve a adição do extrato da
casca da semente do cacau nas concentrações de 100 e 200 ppm, em outro tratamento adicionou-
se o antioxidante sintético BHT (butil-hidroxi-tolueno) na concentração de 200 ppm, e o tratamento
controle sem adição de antioxidantes. 

2.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO DA CASCA DA SEMENTE DO CACAU

Após a  coleta,  as  cascas foram levadas a  estufa  por  período  de  12  horas  a  40ºC para
eliminação parcial da água. Posteriormente, o material foi extraído por percolação com a solução
hidroalcoólica 70%, o líquido obtido foi levado para o evaporador rotatório a 40 ºC com pressão
reduzida, para concentração do extrato e eliminação do solvente.

2.2  MÉTODO ACELERADO EM ESTUFA

O processo de simulação da oxidação foi  feito com a utilização do método acelerado em
estufa,  o  qual  consistiu  no  aquecimento  a  60°C  das  amostras,  com  50g  de  óleo,  em  estufa
termostatizada, As amostras foram examinadas em intervalos de tempo regulares, de dois em dois
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dias, durante dez dias, avaliando-se o estado de oxidação do produto, segundo método proposto por
ANTONIASSI (2001).

2.3 MÉTODO DE DIENOS E TRIENOS

Para a quantificação de dienos e trienos, inicialmente pesou-se 0,1 g da amostra de óleo em
um balão de 10 mL, e o completou com ciclohexano. Deste balão retirou-se 0,2 mL da amostra,
colocou em outro balão de 10 mL e completou novamente com ciclohexano. Fez-se então, medidas
de absorbância nos comprimentos de onda de máxima absorção, 270 e 232 nm, respectivamente,
indicando a quantidade de trienos e dienos conjugados, segundo a metodologia do Instituto Adolfo
Lutz (2008). As leituras de absorbância foram feitas em duplicata.

As amostras que apresentavam valores de absorbância superiores a 0,8 foram diluídas na
proporção de 1/10. Sendo 1 ml da amostra recolhida e completado com o reagente ciclohexano em
um balão de 10 ml.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método acelerado em estufa promoveu alterações na estabilidade oxidativa das amostras
de  óleo  de  girassol  estudadas.  Pode-se  perceber  isso  devido  a  variação  da  absortividade  das
amostras a 270 e 232 nm ao longo dos dez dias de estudo o que indica a formação de dienos e
trienos (Figura 1 e 2). 

Figura 1: Valores de absortividade para trienos.
Fonte: Dados de pesquisa
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Figura 2: Valores de absortividade para dienos.
Fonte: Dados de pesquisa

Os dienos e trienos absorvem fortemente a luz ultravioleta no comprimento de onda 232 nm e
270 nm,  respectivamente.  Sendo que quanto  maior  o  valor  de absorbância  a 232 nm,  maior  a
quantidade de dienos. De forma análoga, quanto maior o valor de absorbância a 270 nm, maior a
quantidade de trienos. (RACANICCI et al., 2008).

O método de estufa é o que tem a melhor correlação com a avaliação efetuada em condições
normais de armazenamento dos óleos,  mas possui  a desvantagem quanto ao alto consumo de
reagentes,  a  utilização  de  recipientes  e  quantidade  das  amostras  diferentes,  o  que  provoca
diferentes áreas de exposição ao ar. Mesmo assim é um dos métodos mais indicados para avaliação
da oxidação de óleos e gorduras (ANGELO; JORGE, 2008).

Ferrari  et  al.  (2006),  avaliaram a estabilidade oxidativa do óleo de semente  de maracujá
amarelo, através da utilização do método acelerado em estufa, com a adição dos antioxidantes BHA,
BHT, TBHQ e lecitina de soja, em concentrações de valores máximos permitidos pela legislação.
Logo, pode-se observar que todos os antioxidantes utilizados tiveram a capacidade de retardar a
oxidação no óleo. Dentre eles, o a lecitina de soja foi o antioxidante mais eficiente.

No trabalho de Borsato et al. (2010) o método acelerado em estufa foi utilizado para promover
a oxidação de diferentes tipos de óleos e avaliação da ação antioxidante de alguns compostos
naturais. Todos esses trabalhos mostraram que este método é indicado para a determinação da
estabilidade oxidativa dos óleos.

A composição físico-química inicial do óleo influencia diretamente no processo de oxidação. O
óleo de girassol, devido ao seu alto teor de ácido linoleico (apresentado na Tabela 1), é um dos
óleos  vegetais  mais  susceptíveis  à  oxidação,  portanto  a  presença  de  antioxidantes  é  um fator
determinante para garantir sua estabilidade oxidativa, principalmente com a crescente utilização das
embalagens do tipo PET (MASUCHI et al., 2008)

Tabela 1: Característcas  fsscco-químscas crsgisaass scs ólecs se gisrassclo
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Determinações físico-químicas Óleo de girassol

Ácidos graxos livres (% em ácido oléico) 0,13

Composição em ácidos graxos (%)

Ácido Palmítico 6,66

Ácido Esteárico 4,32

Ácido Oléico 21,09

Ácido Linoléico 67,78

Ácido Linolênico 0,15
Fonte: Jorge et al. (2005).

Souza et al. (2007) avaliaram a estabilidade oxidativa dos óleos de macadâmia e de pistache.
Os quais foram também adicionados aos óleos de soja e de girassol, em níveis de 5 a 20%, para
avaliar se haveria aumento de estabilidade oxidativa desses últimos. Ocorreu redução do índice de
estabilidade oxidativa (OSI) com o aumento de temperatura, tanto para o óleo de macadâmia como
para  o  de  pistache.  Constatou-se  redução  da  estabilidade  dos  óleos  ao  longo  do  tempo  de
armazenamento, mesmo em temperatura de congelamento. Quanto a adição dos óleos de soja e
girassol  verificou-se  apenas  um  pequeno  aumento  na  estabilidade  oxidativa  das  misturas  dos
mesmos, após a adição dos óleos de pistache e macadâmia.

Silva  et  al  (2013)  avaliaram o  poder  antioxidante  do  extrato  seco  de  cacau  orgânico.  E
constataram, a partir dos resultados apresentados, a atividade antioxidante do extrato seco de cacau
orgânico. Os resultados do nosso estudo concordam com os do estudo por mostrar ação efetiva do
extrato da casca da semente do cacau nas duas concentrações utilizadas. Segundo este autor, o
cacau é um grande antioxidante devido principalmente aos flavonóides nele presente.

O comportamento não linear das amostras, ao longo dos dez dias, pode ser explicado por um
provável sinergismo entre a vitamina A e a vitamina E, antioxidantes naturalmente presentes no
óleo, tanto com o extrato do farelo de cacau quanto com o BHT. 

No primeiro dia de experimento, as amostras de todas as repetições já apresentavam uma
quantidade muito alta de dienos (absorbância acima de 2) no comprimento de onda de 270 nm.
Estes resultados provavelmente foram encontrados devido ao fato dos óleos ao ser adquiridos já
apresentarem oxidação, apesar de apresentarem em média três a quatro meses de fabricação. 

Segundo informações dos rótulos das embalagens dos óleos, os mesmos não apresentam a
adição de antioxidantes, somente a presença do antioxidante naturalmente encontrado na semente
de  girassol,  a  vitamina  E,  e  possuem a validade  de um ano.  Provavelmente,  as  condições  de
transporte, armazenamento e forma de exposição dos óleos, podem ser o motivo pelo qual os óleos
já se encontravam oxidados, uma vez que estavam dentro do prazo de validade.  

Além disto,  os óleos eram embalados em embalagem de PET, que para Coltro e Buratin
(2004), quando os óleos são acondicionados em embalagens transparentes, a foto-oxidação torna-
se  a  principal  causa  da  deterioração  oxidativa  devido  ao  efeito  da  luz,  encurtando  a  vida  de
prateleira do produto. Outro fator que pode ter promovido a oxidação do óleo estudado. 

Ramalho (2006) constatou que a atividade antioxidante dos tocoferóis deve-se principalmente
a  sua  capacidade  de  doar  seus  hidrogênios  fenólicos  aos  radicais  livres  lipídicos,  inibindo  a
oxidação. Contudo, percebeu-se que a atividade dos tocoferóis in vitro depende também de outras
espécies químicas atuando como pró-oxidante e sinergista no sistema.

Jardini e Filho (2007) ao avaliarem a atividade antioxidante dos extratos etéreo, alcoólico e
aquoso obtidos da polpa e das sementes da romã, observaram que todos os extratos apresentaram
atividade sinergística, notada mais significativamente nas menores concentrações testadas.
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Romano (2014) estudou o potencial  antioxidante do extrato etanólico de semente de chia
adicionado em óleo de soja,  e comparou com o antioxidante TBHQ, através da metodologia de
dienos e trienos conjugados. Até o oitavo dia de experimento não houve diferença significativa entre
os tratamentos. A partir daí, foi evidente a diferença entre as amostras controle e a com antioxidante
do extrato etanólico de semente de chia. Mostrando assim o potencial do mesmo, o qual possui ação
protetora contra a formação de dienos. Mas ao comparar o mesmo com os demais tratamentos, foi
notável que a mistura dos dois antioxidantes possui maior eficiência quanto à formação de dienos.
Em relação à formação dos trienos conjugados, os resultados obtidos foram semelhantes, sendo
que o tratamento da mistura dos antioxidantes também apresentou ser mais eficiente que os demais.

Segundo Souza et al. (2007) a composição química e a qualidade da matéria-prima não são
os únicos fatores que influenciam na  estabilidade oxidativa,  há também as condições a que foi
submetido  durante  o  processamento  e  armazenamento  até  o  momento  em  que  se  realiza  a
determinação do período de indução.

O cacau é composto por fenólicos, o qual sua atividade antioxidante está ligada ao número de
hidroxilas contidas em sua estrutura, agindo como doador rápido de hidrogênio e elétrons, sendo
sua estrutura  química  ideal  para  o sequestro  dos radicais  livres  e  quelação de íons de metais
(TITTONA et al., 2014).

4 CONCLUSÃO

O extrato da casca da semente do cacau apresentou atividade antioxidante, prevenindo a
oxidação dos óleos de girassol estudados. As condições de exposição dos óleos podem promover
sua oxidação nos locais de venda.

A oxidação lipídica é uma alteração em óleos vegetais provocada pela reação do oxigênio
com ácidos graxos insaturados presentes. Sendo estas reações muito complexas, as quais geram
inúmeras alterações no alimento que comprometem a qualidade nutricional, através da degradação
de vitaminas lipossolúveis e de ácidos graxos essenciais, como também a integridade e segurança
dos alimentos, por meio da formação de compostos poliméricos potencialmente tóxicos. Têm-se
então produtos sensorialmente inaceitáveis e com menor vida de prateleira. Além dos compostos
referidos acima que provocam a reação de oxidação, outros fatores influenciam a mesma, como a
temperatura, luz e presença de compostos com características pró ou antioxidantes.

REFERÊNCIAS 

ANGELO, P. M.; JORGE, N. Avaliação do óleo de girassol adicionado de antioxidantes sob 
estocagem. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 28, n. 2, p. 498-502, abr./jun. 2008.

ANTONIASSI, R. Métodos de avaliação da estabilidade oxidativa de óleos e gorduras. B.CEPPA, 
Curitiba, v. 19, n. 2, p. 353-380, jul./dez. 2001.

BORSATO, D. et al. Aplicação do delineamento simplex-centroide no estudo da cinética da oxidação
de biodiesel b100 em mistura com antioxidantes sintéticos. Quim. Nova, v. 33, n. 8, p.1726-1731, 
2010.

BRASIL. Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000. Regulamento técnico para óleos e gorduras 
vegetais. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

COIMBRA, M. C.; RÉ, P. V. D.; JORGE, N. Influência do extrato de alho na estabilidade oxidativa do 
óleo de soja refinado. Rev. Ceres, Viçosa, v. 56, n.5, p. 547-550, set./out. 2009.

COLTRO, L.; BURATIN, A. E. P. Garrafas de PET para Óleo Comestível - Avaliação da Barreira à 
Luz. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 14, n. 3, p. 206-211, 2004.

FERRARI, R. A. et al. Determinação da estabilidade do óleo de semente de maracujá amarelo 
(Passiflora edulis). Ciênc. Biol. Saúde, Londrina, v. 8, n. 1, p. 83-85, out. 2006.

JARDINI, F. A.; MANCINI FILHO, J. Avaliação da atividade antioxidante em diferentes extratos da 
polpa e sementes da romã (Punica granatum, L.). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 
v. 43, n. 1, jan./mar., 2007.

JORGE, N. et al. Alterações físico-químicas dos óleos de girassol, milho e soja em frituras. Quim. 
Nova, v. 28, n. 6, p. 947-951, 2005.

JORGE, N. Química e tecnologia de óleos vegetais. São Paulo: [s.n.], 2009.

MASUCHI, M. H. et al. Quantificação de TBHQ (terc butil hidroquinona) e avaliação da estabilidade 
oxidativa em óleos de girassol comerciais. Quím. Nova, São Paulo, v.31, n.5, 2008.

RACANICCI, A. M. C. et al. Oxidação Lipídica do Óleo de Vísceras de Aves Reduz o seu Conteúdo 
de Energia Metabolizável para Frangos de Corte na Fase de Crescimento. R. Bras. Zootec., v.33, 
n.4, p.919-923, 2004.

RACANICCI, A. M. C. et al. Efeito do uso de óleo de vísceras de aves oxidado na ração de frangos 
de corte sobre o desempenho, a composição da carcaça e a estabilidade oxidativa da carne da 
sobrecoxa. R. Bras. Zootec., v.37, n.3, p.443-449, 2008.

RAMALHO, V. C.; JORGE, N. Antioxidantes utilizados em óleos, gorduras e alimentos gordurosos. 
Quim. Nova, .v. 29, n. 4, 755-760, 2006.

ROMANO, A. F. Potencial antioxidante do extrato etanólico de semente de chia adicionado em óleo
de soja. Campo Mourão: [s.nn.], 2014.

SILVA, S. A. M. et al. Atividade Antioxidante do Extrato Seco de Cacau Orgânico (Theobroma cacao)
- Estudo de Estabilidade e Teste de Aceitação de Cremes Acrescidos Deste Extrato. Rev Ciênc 
Farm Básica Apl. v. 34, n. 4, p. 493-501, 2013.

SOUZA, D. F. S. et al. Estabilidade oxidativa dos óleos de macadâmia e de pistache. B.CEPPA, 
Curitiba, v. 25, n. 1, p. 141-156, jan./jun. 2007.

TANAJURA, A. S. Prospecção tecnológica sobre métodos para determinação da oxidação de óleos 
e biocombustíveis com ênfase em métodos óticos. Cadernos de Prospecção, v.5, n.3, p.141-151. 
2012.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

TITTONA, N. F., et al. Estudo comparativo da quantidade de polifenóis totais e da atividade 
antioxidante em diferentes chocolates: ao leite, meio amargo, amargo e de soja. Ciência em 
Movimento, v. 16, nº 33, 2014.

TOLENTINO, M. C. et al. Avaliação da estabilidade foto-oxidativa dos óleos de canola e de milho em
presença de antioxidantes sintéticos. Cienc. Rural, v. 44, n.4, apr. 2014.

VIANA, R. D. et al. Ação de antioxidantes no reaproveitamento de óleos vegetais. R. Interd. v. 7, n. 
4, p. 13-21, 2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

