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RESUMO 

 
Neste trabalho pretendeu-se avaliar o efeito da adição de extractos hidroalcoólicos de 

especiarias (cravo, Syzygium aromaticus L., e canela-da-Índia, Cinnamonum 

zeylanicum) na estabilidade oxidativa de óleo bruto de castanha do Pará. Para tal, 

foram utilizados 10 tratamentos: óleo isento de antioxidantes (tratamento controlo), 

óleo com adição do antioxidante sintético TBHQ (100 mg/kg) e óleo com adição dos 

extractos hidroalcoólicos de cravo e de canela, nas concentrações de 50, 100, 150 e 

200 mg/kg (ppm). Recorreu-se à aceleração do processo oxidativo mediante testes de 

oxidação acelerada em estufa (método de Schaal) a 60ºC, durante 10 dias. 

O estado de oxidação do óleo foi avaliado pela determinação do índice de peróxidos, 

acidez, absorvâncias a 232 e 268 nm e através do teste de Rancimat. Foi também 

avaliado sensorialmente o aparecimento de cheiro a ranço, através de provas de 

ordenação. Para cada extracto e concentração, pediu-se que os provadores 

ordenassem as amostras com 0, 4, 8 e 10 dias de aquecimento a 60ºC, por 

intensidade crescente do atributo ranço. 

Os resultados obtidos indicam que as amostras de óleo adicionadas de 100 a 200ppm 

extractos hidroalcoólicos de cravo revelaram maior resistência à oxidação e que os 

extractos de canela, em todas as concentrações testadas, mostraram ser ineficazes 

na protecção do óleo de castanha do Pará contra a oxidação. 

 

 

Palavras chave: óleo de castanha do Pará, estabilidade oxidativa, antioxidantes, 

extractos de cravo e canela. 
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ABSTRACT 

 
The aim of In this work, it was to assess the effect of adding hydroalcoholic spice 

extracts (clove, Syzygium aromaticus L., and cinnamon, Cinnamonum zeylanicum) on 

the oxidative stability of the crude Pará nut oil. Therefore, 10 treatments were 

performed: oil free of antioxidants (control treatment), oil with synthetic antioxidant 

TBHQ (100 mg/Kg) and oil with hydroalcoholic clove or cinnamon extracts, in the 

concentrations of 50, 100, 150, 200 mg/Kg (ppm), in 4 times of heating (0, 4, 8 and 10 

days). 

The oxidative process was accelerated using the oxidative accelerated oven test  

(Schaal method) at 60 ºC, for 10 days. 

The  peroxide index, acidity, absorbances at 232 and 268 nm and Rancimat test were 

used to evaluate the oxidation level of oil samples. The sensorial evaluation of the 

samples was also carried out with respect to the appearance of rancid off- flavours,by 

ranking tests. For each extract and concentration, the assessors were asked to rank 

the samples with 0, 4, 8, 10 days heating at 60ºC, according to the increasing intensity 

of rancid attribute. 

The results obtained indicate that the samples containing 100 to 200 ppm of clove 

extracts, showed a higher resistance to oxidation conversely. Cinnamon extracts, in all 

the concentrations tested, showed to be inefficient in the protection of the Pará nut oil, 

against the oxidation. 

 

Key-words: Pará nut oil, stability oxidation, antioxidants, clove and cinnamon extracts. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 
The lipid oxidation is responsible for the formation of volatile compounds sensory 

identified as rancid off- flavours and undesirble compounds affecting, nutritional and 

sensory quality of the lipid foods. The polyunsaturated fatty acids in the vegetable oils i 

are very important in the  oxidation process, since they present a high susceptibility to 

this type of reaction. 

The oil obtained from the Pará nut is highly prove to oxidation due to the high content 

of polyunsaturated fatty acids, namely, the oleic and linoleic acid ( 32% and 42%, 

respectively). 

The antioxidants can be added to the products, retarding the oxidation initiation or 

decreasing the oxidation rate. Thus they can delay the formation of  undesired flavours 

compounds. Studies have been carried out with the objective of find natural products 

with antioxidant activity, which allow the replacement of synthetic antioxidants in foods. 

The clove (Syzygium aromaticus L.) and the cinnamon (Cinnamonum zeylanicum) 

have been tested as food antioxidants. The antioxidant activity of these extracts has 

been ascribed, mostly, to the of eugenol presence, which is an important phenol 

compound. 

The aim of In this work, it was to assess the effect of adding hydroalcoholic spice 

extracts (clove, Syzygium aromaticus L., and cinnamon, Cinnamonum zeylanicum) on 

the oxidative stability of the crude Pará nut oil. Therefore, 10 treatments were 

performed: oil free of antioxidants (control treatment), oil with synthetic antioxidant 

TBHQ (100 mg/Kg) and oil with hydroalcoholic clove or cinnamon extracts, in the 

concentrations of 50, 100, 150, 200 mg/Kg (ppm), in 4 times of heating (0, 4, 8 and 10 

days). 

The oxidative process was accelerated using the oxidative accelerated oven test  

(Schaal method) at 60 ºC, for 10 days. 

The  peroxide index, acidity, absorbances at 232 and 268 nm and Rancimat test were 

used to evaluate the oxidation level of oil samples. The sensorial evaluation of the 

samples was also carried out with respect to the appearance of rancid off- flavours,by 

ranking tests. For each extract and concentration, the assessors were asked to rank 

the samples with 0, 4, 8, 10 days heating at 60ºC, according to the increasing intensity 

of rancid attribute. 
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The results obtained indicate that the samples containing 100 to 200 ppm of clove 

extracts, showed a higher resistance to oxidation conversely. Cinnamon extracts, in all 

the concentrations tested, showed to be inefficient in the protection of the Pará nut oil, 

against the oxidation. 
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1.ENQUADRAMENTO DO TEMA E OBJECTIVOS 

 
A castanha do Pará (Bertholletia excelsa, H.B.K.) pertencente à família Lecitidáceas é 

uma das riquezas do Brasil, principalmente por ser um alimento fonte de nutrientes 

essenciais, nomeadamente lípidos e proteínas. A maior parte da castanha do Pará 

colhida no Brasil destina-se ao consumo in natura, com um grande potencial promissor 

para a indústria de alimentos. 

Sabe-se que os ácidos gordos polinsaturados existem nos óleos vegetais em grandes 

quantidades e são muito importantes no que respeita à oxidação dos óleos pois 

apresentam bastante susceptibilidade a este tipo de reacção. O óleo obtido da 

castanha do Pará é susceptível à oxidação devido à presença de ácidos gordos 

polinsaturados, entre eles, o ácido oleico e linoleico (aproximadamente 32% e 42%, 

respectivamente), este último encontrado em maior fracção e reconhecido como ácido 

gordo essencial (Souza, 1994; Tateo, 1971). 

A oxidação lipídica é uma das principais causas de deterioração dos alimentos, sendo 

responsável pela formação de compostos de aroma e sabor indesejáveis que levam à 

rejeição dos alimentos lipídicos, afectando a sua qualidade fisíco-química, nutricional e 

sensorial. As reacções de oxidação lipídica são favorecidas por vários factores como o 

teor de ácidos gordos insaturados a temperatura, tempo de armazenamento, luz, 

presença de metais de dupla valência e, principalmente, presença de oxigénio, os 

quais devem ser controlados de forma a retardar o processo oxidativo. Os 

antioxidantes têm sido utilizados na indústria alimentar de modo a inibir este processo, 

porém devem ser seguros para a saúde do consumidor. 

Actualmente, verifica-se uma preocupação crescente com a dieta alimentar. O 

consumidor, cada vez mais informado e exigente, procura obter produtos que 

satisfaçam as suas necessidades, apostando em alimentos mais saudáveis, 

preferencialmente naturais e sem aditivos químicos incorporados e com qualidade 

sensorial elevada até ao limite da sua vida útil. Isto tem fundamentado e incentivado 

os investigadores a encontrar substâncias oriundas de fontes naturais, com potencial 

antioxidante, em substituição dos convencionais antioxidantes sintéticos, com 

malefícios para o organismo (Pokorny, 2007). Uma dieta rica em antioxidantes 

naturais vem sendo associada à preservação da saúde e à prevenção de doenças 

degenerativas. 
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O homem tem usado especiarias e infusões desde a época pré-histórica, não somente 

para aromatizar os alimentos, mas também devido às suas propriedades 

antioxidantes. 

As especiarias têm sido estudadas devido ao seu teor de compostos fenólicos e, 

consequentemente, ao seu potencial antioxidante. A capacidade antioxidante das 

especiarias está relacionada com os seus compostos fenólicos. Desta forma a sua 

acção será semelhante à dos compostos sintéticos, ou seja, interrompendo a cadeia 

dos radicais livres na etapa de iniciação do processo oxidativo.  

No entanto, a oxidação lipídica é um processo que ocorre de forma relativamente lenta 

à temperatura ambiente. A canela e o cravo-da-Índia, especiarias largamente 

utilizadas na culinária, têm sido investigados por inúmeras propriedades, incluindo a 

sua atividade antioxidante que é atribuída principalmente à presença de eugenol, um 

importante composto fenólico. (Moreira e Mancini-Filho, 2004).  

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de extratos 

hidroalcoólicos de especiarias (cravo e canela-da-Índia, respectivamente, Syzygium 

aromaticus L. e Cinnamonum zeylanicum) sobre a estabilidade oxidativa de óleo bruto 

de castanha do Pará. Pretendeu-se também relacionar a capacidade antioxidante dos 

extractos de cravo e canela com o seu teor de compostos fenólicos totais e identificar 

a concentração de extractos mais adequados para aplicação no óleo. De forma a 

avaliar o potencial antioxidante destas especiarias recorreu-se à aceleração do 

processo oxidativo mediante testes de oxidação acelerada em estufa (método de 

Schaal) e Rancimat. Ao longo dos ensaios, o estado de oxidação do óleo foi avaliado 

pelo teste do Rancimat, através de diferentes parâmetros químicos (índice de 

peróxidos, acidez e absorvância a 232 e 268 nm) e de análise sensorial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A CASTANHA DO PARÁ 

2.1.1. Características da castanha do Pará  

 
A castanheira é uma árvore pertencente à espécie botânica Bertholletia excelsa H.B.K 

da família Lecythidaceae. O género Bertholletia existe nos países da América do Sul 

na região Amazónica e as maiores concentrações estão na Amazónia Brasileira. 

Trata-se de uma árvore de grande porte, que pode atingir até 60 m de altura e 2 m de 

diâmetro na base. O fruto da castanheira, também chamado de ouriço, pesa até 1,5 kg 

e contém entre 10 a 25 sementes (amêndoas). Esta parte comestível do fruto é 

conhecida popularmente como castanha do Pará (CP) ou castanha do Brasil (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

Figura 1- Ouriço e as sementes da castanha do Pará 

Fonte: Coutinho, 2003. 

Há várias décadas que a amêndoa de CP vem sendo estudada quanto às suas 

características de composição centesimal, por ser um alimento rico tanto em lípidos 

quanto em proteínas. Na Tabela 1, estão apresentados os resultados de composição 

centesimal desta amêndoa encontrados em estudos anteriores. 

Tabela 1- Valores de composição centesimal da semente de CP 

Nutriente %1) %2) %3) 

Proteínas 14,29 16,25 16,5 

Lípidos 67,3 69,75 66,7 

Glúcidos 3,42 7,33 6,0 

Cinzas 3,84 3,17 3,3 

Humidade 3,13 3,5 4,5 

 

Fonte: 1) Glória e Regitano-d’Arce, 2000; 2) Souza e Menezes, 2004; 3) Venkatachalam e 

Sathe, 2006. 
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Assim, a CP apresenta aproximadamente de 14 a 17% de proteínas, cerca de 68 % de 

lípidos e 5,6 % de glúcidos (Glória e Regitano-d’Arce, 2000; Souza e Menezes, 2004; 

Venkatachalam e Sathe, 2006). A CP, além de apresentar elevado valor energético e 

proteico, vem sendo reconhecida também como fonte de selénio (Se), o qual substitui, 

por meio de ligações covalentes, o enxofre dos aminoácidos sulfurados, formando os 

selenoaminoácidos (Freitas et al., 2004). Diversos autores, como Coutinho (2003) e 

Souza e Menezes (2004) mencionados anteriormente, encontraram valores 

significativos de Se presentes na amêndoa da CP. O selénio é um antioxidante natural 

muito associado à prevenção de doenças cardiovasculares e cancro (Nery, 1969). 

Venkatachalam e Sathe (2006), compararam o teor lipídico da CP com outras 

amêndoas (castanha de cajú, amendoim, avelã, macadâmia e pistacho), e observaram 

um maior teor deste macronutriente na amêndoa de CP, mostrando que esta se 

apresenta como a mais rica fonte de óleo, dentre as oleaginosas. 

 

2.1.2. Produção, consumo e valorização comercial 

 
No que se refere à produção de frutos, o Brasil fornece 75% da produção mundial de 

CP, alcançando uma produtividade de aproximadamente 30 mil toneladas anualmente. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

região amazónica é responsável por 98% da produção nacional da castanha 

basicamente no Pará, encontrando-se também nos Estados de Rondónia, Acre, 

Amazonas e ainda no norte de Goiás e Mato Grosso. A produção de CP também pode 

ser encontrada na Amazónia peruana e boliviana. Sendo assim, a CP tem uma grande 

importância social na região amazónica, já que a quase totalidade da produção é 

exportada, principalmente para Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França 

(Credidio, 2007). Por se destinar principalmente ao comércio de exportação, a CP 

confere às regiões produtoras uma alternativa de desenvolvimento sustentável 

(Embrapa, 2006). Por isso, a CP pode ser considerada como uma espécie chave para 

aliar a conservação ao desenvolvimento, por ser abundante na região Amazónica, 

colhida quase que exclusivamente em florestas naturais, ser explorada por diversas 

comunidades no curto prazo e a baixo custo, por apresentar sólido escoamento de 

mercado, além da colheita ser de baixo impacto ambiental (Glória e Regitano-d’arce, 

2000).  
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Enquanto o comércio internacional de castanha é responsável por movimentar 

aproximadamente 13 milhões de €, o consumo interno é muito baixo, de 2 a 5% da 

produção nacional (Embrapa, 2004). 

Apesar de a amêndoa ser a principal forma de consumo da castanha do Pará, ou seus 

subprodutos, como óleo, farelo ou torta, leite e ouriço podem ser explorados 

comercialmente. A industrialização de oleaginosas é uma das mais importantes 

actividades do agronegócio brasileiro pela utilização dos seus produtos na formulação 

de alimentos, cosméticos e fármacos. O processo mais comum de extracção do óleo 

da CP é por prensagem, seguida de extracção com hexano (Freitas et al., 2007). 

Os produtos derivados da castanha têm sido objecto de estudos há vários anos. No 

Laboratório de Óleos e Gorduras do Departamento de Agroindústria, Alimentos e 

Nutrição da ESALQ/USP, são realizados trabalhos com a castanha, o óleo bruto, leite, 

farinha da castanha despeliculada e o aproveitamento da torta (resíduo da prensagem 

das castanhas quando o óleo é obtido) (Glória e Regitano-d’arce, 2000) 

 

2.1.3. Óleo de Castanha do Pará 

 
A CP é muito rica em óleo, chegando a apresentar até 70,0% de lípidos na sua 

amêndoa. Desta forma, torna-se interessante avaliar a sua composição em ácidos 

gordos. O óleo da CP tem uma certa semelhança com o óleo de milho, com 

prevalência de ácidos gordos insaturados (72,0 a 75,0%) estando presentes em 

maiores quantidades os ácidos gordos oleico (27,0 a 40 %) e linoleico (36,0% a 

46,0%). Os ácidos gordos saturados somam um total de 24,0 a 28,0%, representados 

prioritariamente pelos ácidos palmítico e esteárico (Tabela 2). 

Tabela 2- Principais ácidos gordos do óleo de castanha do Pará 

 
Fonte: 1) Freitas et al., 2007; 2) Chunhieng et al., 2008; 3) Venkatachalam e Sathe, 2006. 

Quando comparada com outras amêndoas como a castanha de caju, avelã, pistacho e 

amendoim, a CP apresenta o maior teor de ácidos gordos polinsaturados (PUFAs) 

             Ácidos Gordos %1) %2) %3) % 1) % 2) % 3) 

C 16:0 Palmítico 16,4 13,0 15,1 

C18:0 Esteárico 10,8 11,0 9,5 

C18:1 Oleico 27,0 39,3 28,8 

C18:2 Linoleico 45,0 36,1 45,4 
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(Venkatachalam e Sathe, 2006). Assunção et al. (1984) avaliaram a estabilidade do 

óleo bruto de castanha quanto à oxidação, em comparação com os óleos de sementes 

de maracujá e seringueira, todos de plantas típicas da Amazónia. O óleo de CP 

apresentou estabilidade intermediária em relação aos outros dois, atribuída ao seu alto 

teor em ácidos gordos insaturados (41,2% de linoleico e 36,1% de oleico). 

Além da sua composição em ácidos gordos, a CP é rica também em β-tocoferóis. 

Segundo estudo realizado por Chunhieng et al., 2008, o óleo da castanha do Brasil 

apresenta 88.3% de β-tocoferol, e apresentou níveis superiores ao do azeite e do óleo 

de noz.  

À temperatura ambiente, o óleo bruto é líquido e de cor amarelo-claro, com sabor e 

aroma agradáveis e característicos da castanha do Pará. O seu maior consumo 

restringe-se às regiões produtoras do norte do país, chegando ao mercado dos 

estados do Sul como óleo gourmet em quantidades reduzidas. O óleo apresenta 

densidade de 0,917-0,918 a 15ºC, índice de refracção de 1,458-1,464 a 25ºC, índice 

de iodo de 97-109 mg iodo/100mg de óleo, ponto de fusão de 0 a -2ºC e índice de 

saponificação de 192-202 mg KOH/g de óleo (Pechnik et al., 1950). 
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2.2. AS PRINCIPAIS REACÇÕES DEGRADATIVAS DOS ÓLEOS 

 
Apesar do esforço dos industriais e investigadores, a oxidação dos lípidos continua a 

ser um problema real das indústrias alimentares (Silva et al.,1999). 

Durante o manuseamento e acondicionamento, os lípidos estão susceptíveis a 

reacções de oxidação, o que lhes atribui cheiros e sabores desagradáveis, 

favorecendo a sua rejeição por parte do consumidor (Silva et al.,1999). 

A oxidação lipídica constitui a principal causa de deterioração dos óleos vegetais. É 

um fenómeno espontâneo e inevitável, que está na origem do desenvolvimento do 

ranço, da produção de compostos responsáveis por off- flavors, da reversão e da 

ocorrência de um elevado número de reacções de polimerização e de cisão. Estas 

reacções para além de diminuirem o tempo de vida e o valor nutritivo dos produtos 

alimentares, podem gerar compostos nocivos. A oxidação lipídica pode ocorrer de 

diferentes formas, em função do meio e dos agentes catalisadores: hidrólise, oxidação 

não enzimática (foto-oxidação e auto-oxidação) e oxidação enzimática (Silva et 

al.,1999). A Figura 2 representa um esquema geral destas reacções.  
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Figura 2- Esquema geral da oxidação lipídica 

Fonte: Silva et al., 1999 
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2.2.1. Hidrólise 

 
As reacções hidrolíticas são catalisadas pelas lípases em presença de água e a 

temperaturas elevadas. Os triacilgliceróis, componentes maioritários de um óleo 

vegetal, são ésteres de glicerol com três moléculas de ácidos gordos. Estas ligações 

éster são susceptíveis à hidrólise. Da hidrólise dos triacilgliceróis surgem 

diacilgliceróis, monoacilgliceróis, ácidos gordos livres e glicerol (Shakhashiri, 2008). 

 

2.2.2. Oxidação 

2.2.2.1. Fotoxidação e Autoxidação 

 
A fotoxidação ocorre devido à radiação UV e presença de sensibilizadores como a 

clorofila. Como resultado, obtêm-se hidroperóxidos, que por degradação podem-se 

transformar em aldeídos, hidrocarbonetos e alcoóis. Os hidroperóxidos formados são 

inodoros e decompõem-se em compostos secundários voláteis e não-voláteis 

(Piedade, 2007). 

A reacção de autoxidação procede em cadeia e está dependente da produção de 

radicais livres a partir de moléculas lipídicas (resultantes normalmente de reacções 

entre os metais pesados e os ácidos gordos, especialmente os polinsaturados). A sua 

formação é favorecida pela presença de peroxidases, juntamente com temperaturas 

elevadas. A reacção realiza-se através do contacto com o oxigénio do ar e na 

presença de um catalisador (por exemplo: temperatura, luz e radicais livres). 

Distinguem-se duas fases: formação de hidroperóxidos conjugados (precursores do 

ranço oxidativo; não têm cheiro); destruição dos hidroperóxidos com formação de 

compostos voláteis, produtos secundários de oxidação (produtos com função álcool, 

carbonílica – aldeídos ou cetonas, ácida e epoxi) (Allen, 1987; Perrin, 1996). 

A autoxidação dos lípidos ocorre em três fases: iniciação (formação de radicais livres) 

propagação (formação de hidroperóxidos- ROOH) e terminação (formação de 

produtos não reactivos que levam ao fim do processo oxidativo), conforme 

apresentado na Figura 3 (Allen, 1987). 
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Figura 3- Esquema geral do mecanismo de ação da autoxidação lipídica (RH – ácido gordo 
insaturado; R• – radical livre; ROO• – radical peróxido; ROOH – hidroperóxido). 

Fonte: Allen, 1987 

 

Na fase de iniciação, o ácido gordo insaturado forma um radical livre, através da perda 

de um átomo de hidrogénio da sua molécula, que reage rapidamente com o oxigénio 

tripleto (3O2) formando um radical peróxido. A fase de propagação envolve a 

continuação e a aceleração desta reacção em cadeia, com formação de 

hidroperóxidos. A terminação é a fase em que os radicais livres começam a reagir 

entre si formando espécies não - radicais estáveis (Regitano-d’arce, 2006). 

 

2.2.2.2. Oxidação enzimática 

 
A oxidação lipídica pode também ocorrer por catálise enzimática, nomeadamente, por 

acção da lipoxigenase. Esta enzima actua ao nível dos ácidos gordos polinsaturados, 

catalisando a adição de oxigénio à cadeia carbonada polinsaturada. Desta reacção, 

resulta a formação de peróxidos e hidroperóxidos com ligações duplas conjugadas, 

que podem envolver-se posteriormente em diversas reacções degradativas 

semelhantes às observadas no processo de auto-oxidação. Sendo uma reacção 

catalisada por enzimas, esta decorre com maior especifidade em termos de 

substratos, comparativamente ao mecanismo de auto-oxidação (Allen et al, 1994; 

Andreou et al, 2009; Gunstone, 2004) 
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Estes mecanismos de degradação referidos contribuem para a redução do tempo de 

vida útil do óleo. No entanto, a taxa de oxidação é influenciada pela presença de 

certos compostos como os pró e antioxidantes, pela pressão parcial de oxigénio, 

condições de armazenamento, entre outros (Belitz e Gorsch, 1999). 

Quanto maior o número de duplas ligações nos ácidos gordos, mais susceptível é o 

óleo à degradação oxidativa. Uma vez que a velocidade de autoxidação é dependente 

do número de duplas ligações presentes na molécula, seria de esperar que os óleos 

vegetais exibissem maior susceptibilidade à deterioração que as gorduras animais. 

Porém, alguns tendem a oxidar mais lentamente, porque contém quantidades 

significativas de tocoferóis, os quais actuam com antioxidantes naturais (Zácari,2008). 

 

Para controlar a oxidação dos lípidos, pode actuar-se a vários níveis (Hardy, 1979):  

 Armazenamento do produto alimentar a temperaturas baixas; 

 Controlo dos factores que promovem a iniciação (ex: adição de antioxidantes); 

 Eliminação ou diminuição da pressão de oxigénio; 

 Remoção dos radicais livres. 

 

Os antioxidantes podem ser adicionados aos produtos, retardando o início da 

oxidação ou diminuindo a sua taxa, ao mesmo tempo que protegem as vitaminas 

lipossolúveis e os carotenóides e atrasam o processo de formação de cheiros e 

sabores desagradáveis (Belitz e Gorsch, 1999). 

 

 

o 
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2.3. ANTIOXIDANTES 

 
Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias, presentes naturalmente ou 

adicionadas aos alimentos, que quando presentes em determinadas concentrações 

retardam ou inibem a oxidação de substratos oxidáveis. Como antioxidantes naturais 

estes podem ser enzimáticos (catalase, superóxido dismatase, etc.) ou não 

enzimáticos, tais como o α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno (percursor da vitamina 

A), o ácido ascórbico (vitamina C) e os compostos fenólicos (flavonóides, ácidos 

fenólicos) . Entre os não-enzimáticos, incluem-se também os antioxidantes sintéticos 

(Hallewel, 2001; Zacári,2008). 

Os antioxidantes desempenham um papel fundamental na defesa do organismo contra 

os radicais livres, substâncias altamente reactivas com o oxigénio (ROS), associadas 

a várias doenças como problemas cardiovasculares, cancro e doenças 

neurodegenerativas (Kaliora e Dedoussis, 2007). De acordo com Ali et al, (2008), 

estas substâncias ajudam o organismo a combater o stress oxidativo, causado às 

células pelos radicais livres. Estes radicais são espécies químicas que contêm um ou 

mais electrões desemparelhados, os quais são extremamente instáveis e 

responsáveis pela destruição de outras células através da captura de electrões com a 

finalidade de alcançar estabilidade.  

A adição de aditivos sintéticos a produtos alimentares é há muitos anos causa de 

preocupação devido aos seus possíveis efeitos na saúde dos consumidores e por isso 

é realizada uma avaliação toxicológica rigorosa. Esta avaliação é realizada por 

organismos internacionais como o comité conjunto da OMS (Organização Mundial da 

Saúde) e FAO (Food and Agriculture Organization) e o Comité Cientifico de 

Alimentação Humana . A Comissão da União Europeia estabeleceu um código 

internacional, que é constituído pela letra E seguida de um número de três ou quatro 

dígitos, para os aditivos com avaliação toxicológica favorável atribuída pelo Comité, 

cuja utilização está regulamentada. Por exemplo, os códigos E300 e E32 que 

correspondem respectivamente ao ácido ascórbico (Vitamina C) e ao BHA (butil-

hidroxianisol) (Pereira, 2010). 

Das centenas de compostos que têm sido propostos para inibir a deterioração 

oxidativa das substâncias oxidáveis, somente alguns podem ser usados em produtos 

para consumo humano. Na selecção de antioxidantes, são desejáveis as seguintes 

propriedades: eficácia em baixas concentrações; ausência de efeitos indesejáveis na 

cor, aroma, sabor e noutras características organolépticas e nutricionais do alimento; 
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compatibilidade com o alimento e fácil aplicação, de forma a obter-se uma mistura 

homogénea, resistência a altas temperaturas e disponibilidade a um preço 

relativamente baixo. Além disso, na escolha de um antioxidante devem-se considerar 

também outros factores: legislação, custo e preferência do consumidor por 

antioxidantes naturais (Coppen, 1989; Ramalho e Jorge, 2006). 

Os antioxidantes podem ser classificados segundo os seus mecanismos de acção, em 

primários (antioxidante) e secundários (sinergistas, inactivadores de hidroperóxidos, 

inactivadores metálicos, desactivadores de oxigénio singleto e substâncias 

antioxidantes mistos) (Bailey,1996) (Tabela 3). 

 
Tabela 3- Mecanismos de acção dos antioxidantes. 

Tipo antioxidante Mecanismo de acção Ex. de antioxidantes 

Antioxidante 
Inactivam radicais livres 

lipídicos 
Compostos fenólicos 

Estabilizadores de 

hidroperóxidos 

Previnem a decomposição de 

hidroperóxidos em radicais 

livres 

Compostos fenólicos 

Sinergistas 
Promovem a actividade dos 

antioxidantes 

Ácido cítrico, ácido 

ascórbico 

Inactivadores metálicos 
Ligam metais pesados 

tornando-os inactivos 

Ácido fosfórico, compostos 

de maillard, ácido cítrico 

Desactivadores de 

oxigénio singleto 

Transformam oxigénio 

singleto em oxigénio tripleto 
Carotenóides 

Substâncias que 

reduzem hidroperóxido 

Reduzem hidroperóxidos por 

vias não radicais 
Proteínas, aminoácidos 

Fonte: Bailey, 1996 

 
Os antioxidantes primários são substâncias capazes de interromper a cadeia de 

radicais, geralmente de natureza fenólica, promovendo a remoção ou inactivação dos 

radicais livres formados durante as etapas iniciação e propagação, através da doação 

de átomos de hidrogénio a estas moléculas e assumindo, consequentemente, a forma 

de radical (Figura 4) (Fox et al., 2006; Graille, 2003). 

 

 

Figura 4- Mecanismos de acção dos antioxidantes primários 

Fonte: Gunstone, 2004 
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O átomo de hidrogénio do antioxidante (AH) é sequestrado pelos radicais livres (ROO· 

e R·) com maior facilidade comparativamente aos átomos de hidrogénio alílicos das 

moléculas insaturadas. O resultado é a formação de um radical estável (A·) que não 

detém capacidade de iniciar ou propagar as reacções oxidativas (Graille, 2003). 

Os principais antioxidantes primários são os polifenóis como o butil-hidroxianisol (BHA, 

E320), o butil-hidroxitolueno (BHT, E321), o t-butil-hidroquinona (TBHQ, E319) e o 

galato de propilo (GP ou PG, E310)), antioxidantes sintéticos, e os tocoferóis (α,β,δ, 

E306 – 309), antioxidantes naturais (Fox et al, 2006; Graille, 2003; Gunstone, 2004). 

 

2.3.1. Antioxidantes sintéticos 

 
Os antioxidantes fenólicos sintéticos mais usados na indústria alimentar são o butil-

hidroxianisol (BHA), o butil-hidroxitolueno (BHT), o galato de propilo (GP ou PG) e o t-

butil-hidroquinona (TBHQ). A forma estrutural destes antioxidantes encontra-se 

apresentada na Figura 5 (Ramalho e Jorge, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Fórmula estrutural do BHA, BHT, PG e TBHQ 

Fonte: Ramalho e Jorge, 2006 

 
Entre os antioxidantes fenólicos apresentados, o TBHQ é considerado em geral mais 

eficaz em óleos vegetais que o BHA ou BHT. Em relação à gordura animal, é tão 

efectivo quanto o BHA e mais efectivo que o BHT. O TBHQ é considerado também o 

melhor antioxidante para óleos de fritura, pois resiste ao calor e proporciona uma 

excelente estabilidade para os produtos acabados. O Ácido cítrico e o TBHQ 

apresentam excelente sinergia em óleos vegetais (DeMan, 1999). 
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O BHA é um antioxidante mais eficaz no retardamento da oxidação de gorduras 

animais do que em óleos vegetais. O antioxidante BHT tem propriedades similares ao 

BHA. Porém, enquanto o BHA é um sinergista para propilgalatos, o BHT não. O BHA e 

o BHT podem conferir cheiros estranhos em alimentos quando utilizados a altas 

temperaturas em condição de fritura, por longos períodos. O BHA e o BHT são 

sinergistas entre si. O BHA age como sequestrador de radicais peróxidos, enquanto o 

BHT age como sinergista, ou regenerador de radicais BHA (Bailey, 1996). 

Segundo Regitano-d’Arce (2006), os antioxidantes sintéticos são utilizados com a 

finalidade de reduzir a extensão da fase de propagação da reacção de oxidação, 

porém apresentam o inconveniente de serem voláteis e se decomporem a elevadas 

temperaturas, conferindo baixa estabilidade ao produto final. 

Os riscos para a saúde associados ao consumo crónico destes aditivos alimentares 

sintéticos merecem atenção. Os antioxidantes BHA e BHT podem apresentar certa 

toxicidade e eficiência mais baixa que alguns antioxidantes naturais. Já o TBHQ, 

quando comparado aos demais aditivos alimentares sintéticos, tem demonstrado alto 

potencial antioxidante (Wanasundara e Shahidi, 1998). Os Estudos toxicológicos têm 

demonstrado a possibilidade destes antioxidantes apresentarem efeito carcinogénico 

em animais. O BHA mostrou induzir a hiperplasia gastrointestinal em roedores por um 

mecanismo desconhecido e o TBHQ ser responsável por reduzir o nível de 

hemoglobina e induzir a hiperplasia de células basais. Em humanos, a relevância 

dessa observação ainda não está clara (Ramalho e Jorge, 2006). 

Por estes motivos, o uso destes antioxidantes em alimentos é limitado, o TBHQ não é 

permitido no Canadá nem na Europa (Ramalho e Jorge, 2006). No Brasil, o uso destes 

antioxidantes é regulamentado pela Agência Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) 

que limita 0,02 % para BHA e TBHQ e 0,01 % para BHT como concentrações 

máximas permitidas (Regitano-D’arce, 2006). 

Tendo em conta os indícios de problemas inerentes ao consumo de antioxidantes 

sintéticos, têm sido realizados estudos no sentido de encontrar produtos naturais com 

actividade antioxidante, os quais permitirão substituir os sintéticos ou fazer 

associações entre eles, com intuito de diminuir a sua quantidade nos alimentos. 
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2.3.2. Antioxidantes naturais 

 
O uso empírico de compostos naturais é muito antigo. Desde há muito tempo que as 

populações utilizam métodos caseiros para evitar a rancificação da carne, pescado e 

outros alimentos ricos em gordura (Hernández et al, 2009). Por se considerar que 

estes não apresentam tantos riscos para o consumidor o seu estudo tem sido bastante 

intensivo para conseguir melhorar e estabilizar a sua incorporação em alimentos. 

Entre as fontes naturais de antioxidantes incluem-se a cebola, o alho, frutos vermelhos 

e cítricos, tomate, maçã, brócolos, espinafre, cenoura, nozes, chá verde, ervas 

aromáticas, feijão-de-soja, entre outras (Zácari, 2008).  

O consumo de antioxidantes naturais, como os compostos fenólicos presentes na 

maioria das plantas que inibem a formação de radicais livres, tem sido associado a 

uma menor incidência de doenças relacionadas com o stress oxidativo. Os vários 

efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos aos compostos fenólicos presentes nas 

frutas, vegetais, chás, vinhos e especiarias. Estudos epidemiológicos, clínicos e in 

vitro indicam múltiplos efeitos biológicos relacionados com a ingestão destes 

componentes, tais como actividades antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e 

anticarcinogénica, minimizando os danos oxidativos no organismo animal (Droge, 

2002).  

Os condimentos são mundialmente utilizados para aumentar e/ou acrescentar sabor 

ao alimento, e, secundariamente, com finalidade de conservação, devido às suas 

propriedades antimicrobianas e antioxidantes.  

O efeito antioxidante das especiarias foi inicialmente evidenciado por Chipault et al, 

(1952), em 32 especiarias, das quais o alecrim e a sálvia foram consideradas as mais 

eficazes. Posteriormente, esta acção foi comprovada no orégão e no tomilho, no 

gengibre, na pimenta, na mostarda, na canela, no coentro, entre outros (Melo et al., 

2003). As plantas aromáticas, por exemplo, da família Lamiaceae, como o orégão e o 

tomilho, têm sido extensivamente estudados devido ao carácter antioxidante dos seus 

compostos fenólicos (Morais et al., 2009).  

As substâncias com núcleo fenólico, como os tocoferóis, e os compostos fenólicos 

(flavonóides e ácidos fenólicos), destacam-se como antioxidantes naturais por 

actuarem como eficientes captadores de ROS (Huang et al., 2005). 

Os compostos fenólicos caracterizam-se pela presença de um anel benzénico, um 

grupo carboxílico e um ou mais grupos hidroxilo e/ou metoxilo na molécula, 



Avaliação da estabilidade oxidativa do óleo de castanha do Pará adicionado de antioxidantes naturais 

 

 

17 
 

responsáveis pelas propriedades antioxidantes. Podem ser divididos em dois grupos: 

os flavonóides e os não flavonóides, ambos metabolitos secundários presentes em 

frutos e vegetais. Do primeiro grupo fazem parte os flavanóis (taninos, catequina, 

epicatequina e epigalocatequina), os flavonóis (campferol, quercetina, miricetina e 

rutina), as flavonas (isoflavonas), as antocianinas e as antoxantinas; ao segundo 

grupo pertencem os ácidos fenólicos derivados do ácido hidroxibenzóico (ácido 

vanílico, siríngico, gentísico, elágico e gálico) e os ácidos fenólicos derivados do ácido 

hidroxicinâmico, como o ácido p-cumárico, ferúlico, caféico e sináptico (Tsang et al., 

2005). 

Os flavonóides merecem destaque, sendo responsáveis por diversas acções 

farmacológicas, como a acção antioxidante, minimizando o efeito dos radicais livres. 

Inúmeros estudos realizados com os compostos fenólicos, especialmente os 

flavonóides (antoxantinas e antocianinas), demonstram a capacidade de sequestrar 

radicais livres (actividade antioxidante) e os seus efeitos na prevenção de doenças 

cancerígenas, diabetes e Alzheimer (Abdille et al., 2005) 

Os tocoferóis estão presentes na maioria em óleos e sementes de oleaginosas, são 

antioxidantes de natureza fenólica, quase sempre na forma livre, podendo apresentar-

se sob a forma esterificada com um ácido gordo. Como referido anteriormente, são 

considerados antioxidantes primários (dadores de electrões). Os tocoferóis 

apresentam-se sob a forma de quatro isómeros: α, β, γ e δ que diferem entre si no 

número e posição de grupos metilo do anel di-hidrocromanol (Figura 6) (Ramalho e 

Jorge, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Fórmula estrutural dos quatro isómeros de tocoferol 

.Fonte: Ramalho e Jorge, 2006 
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A sua actividade antioxidante depende do alimento ao qual são adicionados, da sua 

concentração, disponibilidade em oxigénio e da presença de metais pesados e de 

presença de outros compostos que exerçam algum tipo de sinergismo. A temperaturas 

elevadas, o δ-tocoferol é o que apresenta uma maior actividade antioxidante, seguido 

do γ-tocoferol, β-tocoferol e o α-tocoferol como o menos efectivo. Porém a baixas 

concentrações (≤50 μg g-1) o α-tocoferol é mais efectivo que o γ-tocoferol, mas 

concentrações altas (> 100 μg g-1) o γ- tocoferol é mais efectivo (Pokorný, 1991; Afaf 

KamaI-Eldin e Appelqvist, 1996). 

Os tocoferóis são muito estáveis ao calor, completamente miscíveis com óleo e 

gorduras e insolúveis em água. Como interceptores de radicais livres, os antioxidantes 

reagem com os radicais alquilo (R·) e alquilperóxido (ROO·), interrompendo a cadeia 

de propagação e inibindo a formação de hidróperóxidos e com os radicais alcóxilo 

(RO·), produzidos por decomposição dos hidroperóxidos na presença de metais 

diminuindo a sua decomposição e consequente formação de aldeídos (Pokorný et al., 

1991). 

A árvore do craveiro é uma planta que pode atingir de 15 a 20 metros de altura e 

produz botões muito aromáticos conhecidos na culinária como cravo-da-Índia, 

cravinho ou cravo-doce (Syzygium aromaticus L., também designado de Eugenia 

caryophyllus). É uma planta que pertence á família Myrtaceae, originária da Índia e 

cultivada em vários países tropicais. No Brasil é cultivado desde o estado de São 

Paulo até à Bahia. Os botões florais são secos e submetidos à extracção do óleo 

essencial, ou simplesmente usados como especiaria na culinária e são usados na 

forma de infusões com propriedades estimulantes e digestivas. O cravo comercial, 

para fins culinários, é um subproduto da extracção do óleo essencial, já desprovido em 

parte da essência aromática (Souza et al., 2004). 

O ácido gálico e o eugenol foram identificados como os principais componentes 

activos no cravo (Eugenia caryophyllata).Destaca-se uma importante actividade 

antioxidante do cravo-da-índia, cujos estudos permitiram concluir que o eugenol é o 

principal constituinte activo. Este composto químico apresenta também, comprovadas 

propriedades como antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico, antinflamatório, 

anestésico, anti-séptico, de utilização frequente em odontologia. Além disso, o eugenol 

tem sido utilizado na produção de outros fenólicos, como a vanilina, importante 

matéria- prima na aromatização de doces, chocolates e gelados (Souza et al., 2004). 

O eugenol, é um composto fenólico volátil (4-alil-2-metoxifenol) com fórmula molecular 

C10H12O2, ou seja, apresenta um grupo hidroxilo ligado directamente a um anel 
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aromático (Figura 7), cuja eficácia já foi comprovada tanto in vitro como in vivo  

(Morais et al., 2009). 

 

 

 

 

Figura 7- Estrutura química do eugenol 

Fonte: Souza et al, 2004 

 
A Cinnamonum zeylanicum, conhecida popularmente como canela-da-Índia e canela-

do-ceilão, é uma planta que pertence à família Lauraceae. Trata-se de uma pequena 

árvore (aproximadamente 10-15 m de altura) originária de algumas regiões da Índia e 

do Ceilão e cultivada em várias partes do mundo inclusive no Brasil. Possui folhas 

ovais e flores numerosas que florescem ramificadas em pequenos maços, de cor 

esverdeada e odor característico. A parte interna da casca, do tronco e dos ramos, 

constitui a canela comercial.Trata-se de especiaria conhecida pelas suas propriedades 

organolépticas (sabor e aroma) e o seu principal uso é como condimento, 

aromatizante, e para extracção do óleo essencial (Souza et al., 2004). 

Marques (2001), destaca que as Lauraceae, incluindo a C.zeylanicum, apresentam, na 

medicina popular, diferentes funções contra diversas doenças e que o óleo essencial, 

armazenado nas células secretoras encontradas nas folhas e caule, representa um 

dos principais produtos responsáveis pelas actividades farmacológicas. Na Europa, o 

óleo essencial obtido da casca desta planta vem sendo utilizado no controlo da 

glicemia em pacientes portadores de diabetes tipo II. 

A canela apresenta uma grande diversidade de constituintes químicos, onde se 

destacam: aldeído cinâmico, eugenol e compostos fenólicos. Há diversos estudos que 

têm também demonstrado as acções antioxidantes, antibacterianas e hipoglicémicas 

da canela (Souza et al, 2004). 

Segundo o estudo realizado por Mancini et al., (1998), os extractos de canela podem 

ser utilizados como antioxidante alimentar, pois de acordo com os resultados do seu 

estudo, houve uma inibição do processo oxidativo em 68%; 95,5% e 87,5%, utilizando 

extractos em três diferentes solventes: éter, metanol e água, respectivamente. O 

controlo de BHT inibiu 80% a oxidação. 
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No trabalho realizado por Morais et al., (2009), foram avaliados, vários chás e 

condimentos que são largamente consumidos pela população brasileira para os mais 

diversos fins, quanto à sua actividade antioxidante, segundo o método sequestrador 

de radicais livres DPPH. Os resultados variam em função do tipo de chá e do 

condimento. Das amostras analisadas, os condimentos que se mostraram mais 

eficientes frente aos radicais livres, foram a canela (Cinnamonum zeylanicum), o cravo 

(Syzygium aromaticus L., ou Eugenia caryophyllus) e o louro (Laurus nobilis), que têm 

na sua constituição um forte antioxidante como o eugenol. Os melhores valores de 

CI50
*( concentração da amostra que inibe em 50% o teor do radical livre DPPH), foram 

de 0,14 mg/mL, 0,37 mg/mL e 0,46 mg/mL, respectivamente para a canela, o cravo e 

o louro.  

 

2.3.3. Métodos para avaliação da estabilidade oxidativa dos óleos 

2.3.3.1. Testes de oxidação acelerada 

 
Os métodos de determinação da estabilidade oxidativa surgiram numa tentativa de 

predizer a conservação em condições normais de armazenamento. Para avaliar a sua 

susceptibilidade à oxidação, o óleo ou gordura é submetido a testes de oxidação 

acelerada, sob condições padronizadas e controladas: elevadas temperaturas, adição 

de catalisadores metálicos ou enzimas oxidativas, aumento da pressão de oxigénio, 

exposição à luz e agitação. Contudo, o factor temperatura é o mais aplicado e eficiente 

(Frega et al, 1999). Estes testes permitem avaliar de forma rápida a estabilidade 

oxidativa de um óleo ou gordura. Uma vez que uma das dificuldades para avaliar o 

grau de oxidação reside na escolha do momento adequado para efectuar essa 

determinação, estes métodos pretendem avaliar em condições padronizadas um 

determinado parâmetro indicador, índice de estabilidade oxidativa ou período de 

indução da reacção, até que se atinja o ponto crítico da reacção (onde ocorre a 

alteração do cheiro, aceleração brusca da velocidade da reacção, por exemplo). A 

determinação deve ser feita ao longo do tempo para que seja representativa do tempo 

de vida útil do óleo. Considerando uma curva de condutividade eléctrica (μs) vs tempo, 

o índice de estabilidade oxidativa ou período de indução, corresponde ao ponto de 

intercepção de duas rectas tangentes (Figura 8) (Antoniassi, 2001; Polvilho et al, 2004 

e Silva et al, 1999). 
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Figura 8- Determinação da estabilidade oxidativa 

Fonte: (Silva et al, 1999) 

 
A análise dos produtos primários da oxidação pode ser realizada pela determinação 

indirecta do índice de peróxidos, através de diversos métodos: método iodométrico de 

Lea (LEA), método colorimétrico, método do oxigénio Activo (AOM) ou teste de Swift, 

teste de estufa de Schaal, etc. Os produtos secundários da oxidação são 

frequentemente determinados através de alguns métodos colorimétricos (teste do 

ácido 2-Tiobarbitúrico (TBA), índice de p-anisidina, etc.), métodos cromatográficos, 

pelo Rancimat, entre outros (Silva et al, 1999).  

 

2.3.3.2. Análise sensorial 

 
A análise sensorial destaca-se na avaliação da qualidade e estabilidade de óleos 

porque nenhum teste instrumental ou químico pode substituir os receptores sensoriais. 

Os métodos objectivos medem algum factor indicativo da oxidação, como produtos de 

decomposição, mas apenas a avaliação sensorial quantifica a percepção total de 

intensidade de cheiro e sabor ou de qualidade sensorial do alimento. Detecta-se o 

aroma dos produtos quando os seus compostos voláteis entram na cavidade nasal e 

são percebidos pelo sistema olfactivo. Os sabores percebidos em óleos comestíveis e 

gorduras são detectados mais abundantemente pelo sistema olfativo que pelos 

receptores bucais (Warner, 1995; Jackson, 1985). 

O órgão do olfacto é extremamente sensível, permitindo detectar quantidades da 

ordem dos μg/kg, enquanto que outros métodos possuem em geral um limiar mil vezes 

superior. O ranço torna-se perceptível, sensorialmente, para um conteúdo lipídico 

peroxidado da ordem dos 0,5% (Silva et al, 1999). 
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No entanto, a análise sensorial apresenta alguns inconvenientes: reconhecer e 

quantificar sabores e cheiros necessita de uma longa aprendizagem, porquanto a 

sensação percebida não é única e modifica-se à medida que a oxidação progride. Se, 

por um lado, os diferentes constituintes de um produto influenciam a percepção (a 

natureza dos off- flavours pode sofrer alterações pela interação de outros constituintes 

da matriz), por outro, a sensibilidade difere de indivíduo para indivíduo. A preferência 

pessoal subjacente a esta forma de avaliação, aliada às dificuldades, quer de 

determinação do momento exacto em que um produto sofre oxidação, quer de 

comparação de resultados, justificam a existência de um conjunto de testes objectivos, 

na determinação de propriedades físicas e químicas. Estas limitações, que envolvem a 

baixa reprodutibilidade em comparação com os métodos objetivos, podem ser 

reduzidas mediante o treino dos provadores e controlo das condições dos testes (Silva 

et al, 1999; Warner, 1995). 

Os testes sensoriais mais comuns são os de preferência-aceitação, os discriminativos 

e os descritivos (Soares et al., 2004, citando, Jackson, 1985). Os métodos 

discriminativos (Teste triangular, teste duo- trio, teste de ordenação, etc.) avaliam 

diferenças entre duas ou mais amostras. O teste de ordenação é utilizado quando o 

objectivo é comparar diversas amostras ao mesmo tempo em relação a um 

determinado atributo (ranço, acidez, etc.) e verificar se eles diferem entre si em 

relação ao atributo avaliado, em que são apresentados, em ordem aleatória, ao 

provador um conjunto de mais de duas amostras. Ao provador é solicitado que as 

ordene de acordo com a intensidade de um determinado atributo (Noronha, 2003). 

Estes testes podem ser também usados em provas hedónicas em que é pedida a 

escolha do produto preferido ou a sua ordenação por preferência. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MATÉRIAS-PRIMAS 

 
O óleo de castanha do Pará bruto foi fornecido pela empresa Ouro Verde, em garrafas 

de 250 ml (Figura 9). As duas especiarias utilizadas, cravo e canela, foram adquiridas, 

desidratadas, no mercado municipal de Piracicaba - São Paulo (Figura 9). Em seguida 

foram, trituradas e procedeu-se à obtenção dos extractos hidroalcoólicos. Os 

reagentes utilizados foram obtidos de diferentes fornecedores e tinham grau p.a. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Óleo de castanha do Pará e cravo e canela 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Preparação dos extractos hidroalcoólicos 

 
Os extractos hidroalcoólicos das especiarias desidratadas foram produzidos no 

laboratório por processo de extração dos compostos activos com etanol e água, 

segundo Ribeiro et al., (2008), com algumas modificações. Foram pesados 3g de 

especiaria desidratada e adicionados 30mL da mistura etanol:água (84,6:14,4 v/v) em 

balão de Erlenmeyer. A mistura foi homogeneizada em agitador por 50 minutos, a 
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temperatura 55±1ºC. Em seguida foi centrifugada a 4000 rpm por 20 minutos, filtrada 

em papel de filtro e acondicionada em frascos de vidro a -18ºC até à determinação do 

teor de fenólicos totais. 

 

3.2.2. Teste acelerado de oxidação em estufa de Schaal  

 
O teste acelerado em estufa foi realizado de acordo com o método Cg 5-97 (AOCS, 

2003). Foi usado o óleo bruto de castanha do Brasil, isento de antioxidantes 

(tratamento controlo), óleo com adição do antioxidante sintético TBHQ (100 mg/kg) e 

óleo com adição dos extratos hidroalcoólicos de cravo e de canela, nas concentrações 

de 50, 100, 150 e 200 mg/kg (ppm), sendo que o volume de cada extracto adicionado 

no óleo foi calculado com base no teor de compostos fenólicos totais dos extratos. 

Para cada ensaio, as amostras foram preparadas em triplicado e colocadas em 

frascos rolhados de 1,5 mL, colocadas de forma aleatória na estufa e mantidas com 

circulação de ar à temperatura de 60°C, durante os tempos de 4, 8 e 10 dias. Para 

determinação da acidez utilizaram-se frascos de 5 mL. No final de cada tempo 

estabelecido, as amostras foram retiradas para a determinação das análises 

adoptadas.  Para avaliação da oxidação foram adoptadas as análises de índice de 

peróxido,  de absortividade na faixa do ultra-violeta, a 232 e 268 nm e de acidez 

 

3.2.3. Avaliação da estabilidade Oxidativa em Rancimat  

 
A estabilidade oxidativa do óleo de castanha do Brasil foi avaliada através do método 

Cd 12b-92 (AOCS, 2003), utilizando-se o equipamento Rancimat Metrohm modelo 743 

(Figura 10). Este método baseia-se no registo das variações da condutividade da 

água destilada, na qual se faz a recolha dos ácidos de baixa massa molecular obtidos 

após a iniciação forçada da oxidação a elevada temperatura. A condutividade é 

registada graficamente de forma automática. O fim do período de indução é indicado 

pelo começo do aumento exponencial da condutividade, devido à dissolução, na água, 

dos ácidos carboxílicos, formados durante o processo de oxidação. Os resultados, 

expressos em hora, referem-se ao momento em que a curva de condutividade inflecte 

o que coincide com o termo do período de indução. Este período mede-se pelo tempo 

decorrido entre o momento em que a amostra atingiu a temperatura desejada e o 

momento em que os produtos de oxidação se começam a desenvolver 
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exponencialmente. Corresponde ao momento em que se verifica maior absorção de 

oxigénio e deterioração do “flavour” (Gouveia, 1995). 

Para a determinação do período de indução (PI), foram utilizados 5 g  de óleo de cada 

tratamento (controlo, TBHQ na concentração de  100ppm e cravo e canela nas 

concentrações de 50, 100, 150 e 200 ppm). Estas amostras foram submetidas  a uma 

oxidação acelerada a temperatura de 110ºC e fluxo de ar seco de 2,0 mL/s. As 

análises foram realizadas em duplicado.  

 

 

 

 

 

 
Figura 10- Rancimat Metrohm modelo 743 

 

3.3. ANÁLISES-FÍSICO- QUÍMICAS 

3.3.1. Compostos fenólicos 

 
O teor de compostos fenólicos totais dos extractos hidroalcoólicos de canela e cravo 

foi realizado em triplicado e determinado de acordo com o método espectrofotométrico 

com utilização  do reagente de Folin-Ciocalteau e de ácido gálico, conforme descrito 

por Singleton et al., (1999). O reagente de Folin-Ciocalteau é uma solução de iões 

complexos poliméricos formados a partir de heteropoliácidos fosfomolíbdicos e 

fosfotúngsticos. Esse reagente oxida fenolatos, reduzindo os ácidos a um complexo 

azul Mo-W. Os extratos de cravo e canela foram diluídos 1:500 e 1: 250, 

respectivamente, no solvente utilizado na extracção (etanol)  e  0,5 mL de cada 

amostra diluída foi transferida para tubos com tampa de rosca a que se adicionaram  

2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteau diluído em água 1:10 (v/v). As misturas 

permaneceram em repouso por 3 a 8 minutos. Em seguida, foram adicionados 2 mL 

de solução carbonato de sódio 4% e os tubos foram deixados em repouso por 2 horas, 

ao abrigo da luz. A absorbância foi medida em espectrofotómetro UV-1203 (Shimadzu) 

a 740 nm. Uma amostra em branco foi conduzida nas mesmas condições, substituindo 

o extracto pelo mesmo volume de solvente, sendo os resultados dos compostos 
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fenólicos totais calculados a partir da curva padrão do ácido gálico (Figura 11) e 

expressos em equivalentes de ácido gálico (EAG) por grama de amostra (mg EAG/g 

amostra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Curva padrão do ácido gálico em óleo de castanha do Pará. 

 

3.3.2. Perfil de ácidos gordos do óleo 

 
Para determinação do papel de ácidos gordos, foi realizada a metilação do óleo 

segundo o método Ce 1b-89 (AOCS, 2003). O método baseia-se na saponificação e 

esterificação de uma amostra de óleo. 

O perfil de ácidos gordos foi determinado por cromatografia gasosa de alta resolução, 

utilizando-se um cromatógrafo a gás (HP 5890), equipado com uma coluna capilar 

SUPELCO – SP 2560, 100 m x 0,25 mm, acoplado a um detector de ionização de 

chama. A programação de temperatura foi de 130ºC (1,0 min), 170ºC (6,5ºC/min), 170 

ºC a 215 ºC (2,8ºC/min), 215 ºC (15 min), 215 ºC a 230 ºC (40 ºC/min), 230 ºC (6 min). 

As temperaturas do injetor e detector foram 270 ºC e 280 ºC, respectivamente. As 

amostras previamente metiladas foram injetadas pela técnica de injecção “directa”, no 

volume de 0,3 uL. Ácidos gordos de 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 (cis e trans), 17, 18 (cis e 

trans), 20, 22 e 24 átomos de carbono, saturados e insaturados, foram identificados 

por comparação com os dados obtidos de padrões autênticos metilados e eluídos nas 

mesmas condições. 
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3.3.3. Absorvância na gama do ultravioleta (UV)  

 
A oxidação dos ácidos gordos insaturados potencia a formação de hidroperóxidos 

(produtos primários da oxidação que absorvem radiação para um comprimento de 

onda de 230 nm) e o deslocamento das ligações duplas carbono-carbono, com a 

consequente formação de dienos conjugados, compostos que absorvem radiação para 

um comprimento de onda de 232 nm. No decurso da sua decomposição, produzem-se 

compostos de natureza diversa (aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos, etc.) os quais são 

genericamente designados produtos secundários da oxidação. Estes compostos 

absorvem radiação para um comprimento de onda mais elevado, na gama dos 268 a 

272 nm. Estas diferenças permitem diferenciar os estados de evolução oxidativa. 

As absorvâncias específicas nos comprimentos de onda de 232 e 268 nm foram 

determinadas segundo a metodologia Ch 5-91 (AOCS, 2003). O espectrofotómetro 

utilizado foi Shimadzu, modelo UV 1203, sendo os resultados expressos em E1cm
1% e 

calculados através da seguinte fórmula: 

E
1%

1cm  =                                                 (1) 

 

Em que: 

A = absorvância no comprimento de onda 232 e 270 nm 

C = concentração da solução (g/100mL) 

 
 

3.3.4. Acidez 

 
A acidez mede a percentagem de ácidos gordos que estão livres da estrutura dos 

triacilgliceróis. É importante saber este valor dado que no processo de auto-oxidação, 

os ácidos gordos livres oxidam-se mais facilmente do que estando esterificados no 

glicerol (Gouveia, 1995).  

A acidez foi determinada através do método Ca 5a-40 (AOCS, 2003). Para a tal, 

pesou-se 3,5 g de amostra de óleo de castanha-do-Pará num balão de Erlenmeyer, 

adicionou-se 100 ml de álcool etílico, previamente aquecido, e em seguida, titulou-se 

com solução de hidróxido de sódio (0,095 N) padronizada, tendo sido adicionado 

fenolftaleína para indicar o ponto de viragem. A análise foi feita em duplicado. 

A acidez foi calculada pela seguinte fórmula: 
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A (%) =                              (2) 

m = Massa da amostra (g) 

N = Normalidade da solução de NaOH 

V= Volume gasto na titulação da amostra (mL) 

 

3.3.5. Índice de Peróxidos 

 
Entende-se por Índice de peróxidos (IP), a quantidade de oxigénio activo, expressa em 

meq, contida num quilograma de óleo. A concentração de hidroperóxidos foi 

determinada segundo Shanta e Decker (1994) com modificações de Branco e Castro 

(2011). A preparação das amostras efectuou-se adicionando 0,3 mL de cada uma das 

amostras e 1,5 mL de uma solução isoctano/2- propanol (3:1, v/v) em tubos de ensaio. 

Os tubos foram fechados e agitados em vórtex três vezes por 10s. Noutros tubos de 

ensaio foram adicionados 25 µL de cada amostra preparada e 2,975 mL de uma 

solução de metanol/1-butanol (2:1, v/v). O volume final da amostra foi 3,0 mL. A 

solução de tiocianato ferroso foi preparada através da mistura de 500 µL de uma 

solução de tiocianato (3,94 M) com 500 µL de uma solução Fe2+ (0,072 M). A solução 

Fe2+ (0,072 M) foi obtida através do sobrenadante da mistura de 1,5 mL de solução de 

cloreto de bário (0,132 M) em ácido clorídrico (0,4 M). A solução de tiocianato ferroso 

(30 µL) foi adicionada à mistura metanol/1-butanol (3,0 mL), agitada em vórtex e 

deixada em repouso a temperatura ambiente por 20 min.  
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Após esse período, a leitura da absorbância foi realizada em espectrofotómetro UV-

1203 (Shimadzu) a 510 nm. A concentração de hidroperóxidos foi determinada a partir 

da construção de uma curva padrão (Figura 12) com concentrações conhecidas de 

hidroperóxido de cumeno. Os resultados foram expressos em mmol/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12- Curva Padrão do hidróxido de cumeno 

 
 

3.3.6. Análise sensorial 

 
A avaliação sensorial do óleo de castanha do Brasil foi efectuada segundo o método 

Cg 2-(AOCS, 2003). Os copos de 40 ml, contendo 10 mL da respectiva amostra foram  

codificados com números de três dígitos, colocados em placa de aquecimento, 

protegidos com vidro de relógio e apresentados aos provadores, em ordem aleatória, 

as amostras correspondentes a cada tratamento, nos quatro tempos de aquecimento 

(0,4, 8 e 10 dias). Cada amostra, foi avaliada em termos de intensidade de aroma a 

ranço a uma temperatura de cerca 50 ºC, conforme referido no método, aplicando-se o 

teste de ordenação apresentado na Figura 13. Foram utilizados 5 provadores 

anteriormente treinados noutras provas sensoriais de óleos. O teste foi realizado em 

cabines individuais, com lâmpada vermelha (para o provador não ser influenciado pela 

cor) no laboratório de análise sensorial do Departamento de Agroindústria, Alimentos e 

Nutrição da ESALQ- USP. O tratamento dos resultados foi feito conforme a norma ISO 

8587: 1988. 
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Figura 13- Ficha de análise sensorial 

 

3.3.7. Análise estatística 

 
A análise estatística dos resultados físico-químicos foi realizada através do software 

STATISTICA 6.0 (Statsfot, Tulsa, USA),  aplicando-se a análise de variância (ANOVA) 

e teste de Unequal LSD (o número de repetições, não foi igual num dos parâmetros 

químicos), ao nível de 5% de significância, para avaliação da diferença entre os 

tratamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. MÉTODOS E ANÁLISES-QUÍMICAS 

4.1.1 Caracterização inicial do óleo de Castanha do Pará 

 
No início do estudo efectuou-se uma análise ao perfil de ácidos gordos do óleo de 

castanha do Pará utilizado, obtendo-se os valores apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4- Composição em ácidos gordos do óleo de castanha do Pará 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 4, o total de ácidos gordos insaturados e saturados é de 

aproximadamente 75 % e 25%, respectivamente, estando presentes em maiores 

quantidades os ácidos gordos oleico (33,0%) e linoleico (41,5%), confirmando os 

resultados apresentados na bibliografia. 

 

4.1.2. Compostos Fenólicos 

 
Os extractos de cravo e canela apresentaram teor de compostos fenólicos totais de 

7,37 e 6,32 µg EAG /g de amostra, respectivamente. 

 

4.1.3. Índice de Peróxidos 

 
Nas Figuras 14 e 15, é apresentada a formação de peróxidos no óleo bruto de 

castanha do Pará isento de antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ e de 

extractos hidroalcoólicos de cravo e canela, nas concentrações de 50, 100, 150 e 200 

Ácidos Gordos Teor (%) 

Tridecanóico C 13:0 1,36 

Palmítico C 16:0 14,46 

Palmitoléico C16:1 0,17 

Esteárico C18:0 8,83 

Oleico C18:1 33,03 

Linoleico C18:2 41,49 

Araquídico C 20:0 0,22 

Eicosenóico ou 
gadoleico 

C 20:1 0,16 

Beénico C 20:0 0,20 
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ppm de extracto, em função dos tempos de aquecimento, 0, 4, 8 e 10 dias, em que 

foram mantidos em estufa à temperatura de 60ºC. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 14- Índice de peróxido (IP) do óleo de castanha do Pará, isento de antioxidantes 
(controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e de extractos hidroalcoólicos de cravo (50, 100, 
150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 15- Índice de peróxido (IP) do óleo de castanha do Pará, isento de antioxidantes 
(controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e de extractos hidroalcoólicos de canela (50, 100, 
150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

O IP aumentou em todas as amostras com o tempo de aquecimento, sob condições 

de oxidação acelerada. O TBHQ apresentou-se como o melhor antioxidante, tendo o 

óleo com a adição deste antioxidante diferido de forma significativa do controlo e dos 
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óleos com a adição de todas as concentrações do extracto de canela. Nenhum dos 

extractos a nenhuma das concentrações conseguiu conferir a mesma protecção que o 

antioxidante sintético. No entanto, o desempenho do extracto de cravo nas 

concentracções de 100, 150 e 200 ppm foi notável, nas condições de temperatura do 

teste, apresentando diferenças significativas em relação ao controlo e à amostra com 

a adição do extracto de canela a 50 ppm, que por sua vez, foram as amostras que 

mais oxidaram (Anexo 1) 

 

4.1.4. Absorvância UV - 232 nm 

 
Segundo Regitano- d’arce (2006), a análise do UV é capaz de fornecer informações, 

sempre em termos relativos da auto-oxidação dos ácidos gordos, visto ser 

acompanhada da isomeração (cis, trans, conjugações). Estes compostos absorvem 

em comprimentos de onda específicos na faixa ultravioleta (232 nm para os dienos 

conjugados e 270 nm para os trienos conjugados). 

Analisando os resultados apresentados nas Figuras 16 e 17 da absorvância a 232 

nm, observa-se que, tal como o índice de peróxidos, a absorvância 232 nm foi 

aumentando, ao longo dos tempos de aquecimento. As amostras com o antioxidante 

sintético (TBHQ) foram as que apresentaram menores valores de absorvância e 

portanto foram as mais resistentes à oxidação dos ácidos gordos. 

Os extractos de canela foram praticamente ineficazes a todas as concentrações 

testadas na protecção dos óleos contra a oxidação, tendo mesmo em alguns casos, 

efeito pró-oxidante, uma vez que as amostras de óleo com extracto de canela 

apresentaram valores de Abs 232 nm semelhantes aos do óleo controlo. O controlo e 

o óleo com a adição de extracto de canela a 50 ppm apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05) em relação aos óleos com a adição de TBHQ e extracto de 

cravo a 100 ppm. As amostras de óleo com a adição dos extractos de canela nas 

concentrações de 100, 150 e 200 ppm, apenas apresentaram diferenças significativas 

em relação ao óleo com a adição do antioxidante sintético (Anexo 2). 

Assim, podemos concluir que os extractos de cravo foram mais eficientes como 

antioxidantes que os de canela. O óleo com a adição do extracto de cravo a 100ppm 

apresentou diferenças significativas em relação ao controlo e ao óleo com adição de 

extracto de canela a 50 ppm. As amostras com a adição das outras concentrações de 

extracto de cravo não diferiram significativamente (p> 0,05) dos outros tratamentos 

(Anexo 2). 
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Figura 16- Absorvância específica na faixa do UV (232nm) do óleo de castanha do Pará, isento 
de antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e de extractos hidroalcoólicos de 
cravo (50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Absorvância específica na faixa do UV (232nm) do óleo de castanha do Pará, isento 
de antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e de extractos hidroalcoólicos de 
canela (50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

Segundo Gamba e Mazzini (1982), o aumento do índice de peróxidos com o tempo 

influi directamente na absorção do espectro na região do ultravioleta, mas não com a 

mesma magnitude. Os valores de absorvância a 232 nm geralmente apresentam boa 

correlação com o aumento do índice de peróxidos, comprovado por Almeida- Doria e 

Regitano- d’arce (2000) e Vieira e Regitano-d’arce (2001). 
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De modo a avaliar da existência desta correlação, os resultados experimentais de Abs 

232 nm e de IP de todas as amostras analisadas neste estudo foram representadas na 

Figura 18. Verifica-se que existe uma correlação linear elevada (r = 0,970) entre os 

valores das médias finais de absorvância a 232 nm (UV232) e do índice de peróxidos, 

de todos os tratamentos (controlo, TBHA 100 ppm e cravo e canela nas concentações 

de 50, 100, 150 e 200 ppm), nos quatro tempos de aquecimento (0,4, 8 e 10 dias). O 

IP pode pois ser expresso em função do valor de Abs 232 nm através da equação 

seguinte: y= 57.826x – 7.384 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Correlação entre os valores das médias finais de UV232 e IP de todos os 
tratamentos nos quatro tempos de aquecimento 
 

 

4.1.5. Absorvância UV- 268 nm 

 
Como se pode verificar nas Figura 19 e 20, os resultados obtidos foram variáveis, ao 

contrário do IP e da Abs a 232 nm e sob condições de oxidação acelerada. A adição 

de extracto de canela e de cravo provocou sempre um aumento inicial na Abs 268 nm, 

que foi tanto maior quanto mais elevada a concentração de extracto adicionado ao 

óleo. Este aumento pode explicar-se pela presença de elevados teores de compostos 

fenólicos (por exemplo: eugenol, aldeído cinâmico, etc.) nos extractos de canela e 

cravo, os quais absorvem também na gama dos 270 nm (Tchaikovskaya, et al., 2001). 

Ao longo dos ensaios de aquecimento, as Abs 268 nm das amostras com extracto de 

canela foram sempre superiores aos valores das amostras com iguais concentrações 

Scatterplot: UV 232   vs. IP       (Casewise MD deletion)

IP       = -7,384 + 57,826 * UV232
Correlation: r = ,96952
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de extracto de cravo. Tanto as amostras com extractos de cravo, como de canela 

apresentaram valores de Abs 268 nm mais elevadas do que as amostras controlo e 

TBHQ. 

Apesar dos valores de Abs 268 nm inicialmente elevados, devido à presença de 

compostos fenólicos, verificou-se que durante os 10 dias de tratamento a 60ºC, não 

houve grandes aumentos nestes valores nas amostras adicionadas com extracto de 

canela. Tal mostra que a fase secundária da reacção de oxidação nestas amostras 

ocorreu em pequena extensão. Relativamente às amostras em que foi adicionado  

extracto de cravo, também se verifica que não houve grandes aumentos nos valores 

de Abs 268 nm, ao longo dos tempos de aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Absorvância específica na faixa do UV (268nm) do óleo de castanha do Pará, isento 
de antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e extractos hidroalcoólicos de 
cravo (50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da estabilidade oxidativa do óleo de castanha do Pará adicionado de antioxidantes naturais 

 

 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20-  Absorvância específica na faixa do UV (268nm) do óleo de castanha do Pará, isento 
de antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e extractos hidroalcoólicos de 
canela (50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

4.1.6. Acidez 

 
Os ácidos gordos livres (AGL) presentes no óleo provêm da hidrólise dos acilgliceróis 

e/ou do período secundário de oxidação, em que os hidroperóxidos conjugados são 

transformados em aldeídos, cetonas e ácidos gordos de cadeia mais curta e voláteis. 

De acordo com as Figuras 21 e 22, verifica-se que os resultados da acidez, 

praticamente não variaram ao longo dos tempos de aquecimento, 4, 8 e 10 dias. 

Verifica-se que as amostras dos óleos com a adição dos extractos de cravo e canela, 

em todas as concentrações apresentaram maior percentagem de AGL antes do ínicio  

do aquecimento (0 dias) que ao longo dos 10 dias de aquecimento. Estes resultados, 

não são conclusivos, seria de esperar, que os valores de acidez, sob condições de 

oxidação acelerada aumentassem ao longo dos tempos de aquecimento. É possível 

que os extractos contenham ácidos orgânicos. 
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Figura 21- Índice de acidez (AGL em ácido oleico (%)) do óleo de castanha do Pará, isento de 
antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e extractos hidroalcoólicos de cravo 
(50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22- Índice de acidez (AGL em ácido oleico (%))do óleo de castanha do Pará, isento de 
antioxidantes (controlo), com adição de TBHQ (100ppm) e extractos hidroalcoólicos de canela 
(50, 100, 150 e 200 ppm), em função do tempo de aquecimento a 60ºC. 
 

 

4.1.8. Estabilidade oxidativa em Rancimat 

 
No teste de estabilidade oxidativa em Rancimat, o fluxo intenso de oxigénio e a 

temperatura elevada de 110ºC, favoreceram a oxidação acelerada do óleo, 

promovendo a formação de compostos voláteis no final do período de indução. No 

final do teste, o equipamento indica o número de horas (período de indução) que cada 
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amostra conseguiu permanecer estável sob condições aceleradas, favoráveis à 

oxidação das amostras. Portanto, quanto maior o período de indução, maior foi a 

estabilidade da amostra perante a oxidação acelerada, e, assim, menos susceptível 

será a oxidação em condições oxidativas normais. 

A Tabela 5 apresenta os resultados do período de indução das amostra de óleos sem 

a adição de antioxidantes (controlo) com adição de TBHQ (100 ppm) e dos extractos 

hidroalcoólicos de cravo e canela nas concentrações de 50, 100, 150 e 200 ppm. 

 
Tabela 5- Período de indução (h) das amostras de óleos sem a adição de antioxidantes e 
adição de TBHQ (100 ppm) e dos extractos hidroalcoólicos  de cravo e canela (50, 100, 150  e 
200 ppm). 
 

Amostras Período de indução (h)  

Controlo 6,4 

TBHQ 100 ppm 16,4 

Cravo 50 ppm 7,7 

Cravo 100 ppm 9,8 

Cravo 150 ppm 11,0 

Cravo 200 ppm 10,3 

Canela 50 ppm 6,5 

Canela 100 ppm 6,5 

Canela 150 ppm 6,6 

Canela 200 ppm 6,7 

 

Os resultados da Tabela 5 indicam que o TBHQ foi o antioxidante que permitiu maior 

estabilidade do óleo à oxidação catalisada por alta temperatura (16,4h). O óleo com a 

adição de extracto de cravo apresentou ter um efeito antioxidante para todas as 

concentrações, mas foi nas concentrações de 150 e 200 ppm que conseguiu manter-

se estável por um maior número de horas (11,0 h e 10,3 h, respectivamente) em 

relação às outras concentrações. O extracto de canela em todas as concentrações 

testadas foi praticamente ineficaz, obtendo-se um número de horas de estabilidade 

oxidativa do óleo com a adição deste extracto, muito próximo da do óleo isento de 

antioxidantes (6,4h). 
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4.1.9. Análise sensorial 

 
Para a análise estatística dos resultados da prova de ordenação utilizou-se o teste de 

Friedman, segundo a norma ISO 8587:1988, como referido anteriormente. O valor de 

Fr (Fcalc) foi comparado com o valor critíco apresentado na norma (7,80), para um 

número de amostras k=4, para um número de provadores N=5 e para um nível de 

significância de 5%. Se o valor do Fcalc for superior ao valor tabelado conclui-se que 

existe uma diferença global entre as amostras (Tabela 6). 

. 

Tabela 6- Valores de ∑ R^2  e Fcalc calculados para os resultados de análise sensorial das 
amostras dos diferentes tratamentos nos quatro tempos de aquecimento. 

 

Amostras 
∑ R2 Fcalc 

Controlo 714 10,68 

TBHQ 100 ppm 684 7,08 

Cravo 50 ppm 734 13,08 

Cravo 100 ppm 692 8,04 

Cravo 150 ppm 646 2,52 

Cravo 200 ppm 684 7,08 

Canela 50 ppm 765 16,8 

Canela 100 ppm 706 9,72 

Canela 150 ppm 682 6,84 

Canela 200 ppm 682 6,84 

 
 
Como observado na Tabela 6 e considerando que quando os valores calculados são 

superiores ao valor crítico, existem diferenças significativa entre as amostras, 

podemos concluir o seguinte: as amostras controlo, cravo 50 ppm, cravo 100 ppm, 

canela 50 ppm e canela 100 ppm apresentam diferenças sensorialmente significativas, 

ao longo dos quatro dias de tratamento. Para os valores calculados inferiores ao valor 

tabelado (7,8) não podemos concluir que existem diferenças entre as amostras, a este 

nível de significância, apesar das diferenças nas somas de ordem encontradas.  

O teste de Friedman somente indica se as amostras são ou não são estatisticamente 

diferentes. Não nos dá a informação sobre a diferença estatística existente entre 

quaisquer duas amostras. Desta forma, para saber entre que amostras existe uma 

diferença significativa recorreu-se à fórmula, apresentada abaixo, que considera 

quaisquer duas amostras i e j e as suas somas de ordem Ri e Rj, segundo a norma 

ISO 8587:1988. 
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|Ri - Rj | ≥ 1,96 √[(N x k x (k+1))/6]            (4) 

 
N= número de provadores 

k= número de amostras  

 

Os resultados das diferenças entre os totais de ordenação das amostras controlo e 

amostras com extractos de cravo e canela a 50 e 100 ppm, nos quatro tempos de 

aquecimento (0, 4, 8 e 10 dias) encontram-se apresentados nas tabelas seguintes 

(Tabelas 7, 8, 9 10 e 11). Se |Ri - Rj | ≥ 1,96 √(N x k x (k+1))/6] então as amostras 

diferem significativamente. 

 

Tabela 7- Diferenças entre totais de ordenação da amostra controlo, aos 0, 4, 8 e 10 dias. 

 

Tabela 8- Diferenças entre totais de ordenação da amostra com extracto de cravo 50 ppm, aos 
0, 4, 8 e 10 dias. 

 

Tabela 9- Diferenças entre totais de ordenação da amostra com extracto de cravo 100 ppm, 
aos 0, 4, 8 e 10 dias. 

 

Amostras 
 

Controlo  
(0 dias) 

Controlo  
(4 dias) 

Controlo  
(8 dias) 

Controlo 
 (10 dias) 

TOTAL 5 13 14 18 

Controlo (0 dias) 5 - 8 9 13 

Controlo (4 dias) 13 - - 1 5 

Controlo (8 dias) 14 - - - 4 

Controlo (10 dias) 18 - - - - 

Amostras 
 

Cravo 50ppm 
(0dias) 

Cravo 50ppm 
(4dias) 

Cravo 50ppm 
(8dias) 

Cravo 50ppm 
(10dias) 

TOTAL 6 9 16 19 

Cravo 50ppm (0dias) 6 - 3 10 13 

Cravo 50ppm (4dias) 9 - - 7 10 

Cravo 50ppm (8dias) 16 - - - 3 

Cravo 50ppm (10dias) 19 - - - - 

Amostras 
 

Cravo 100ppm 
(0 dias) 

Cravo 100ppm 
(4 dias) 

Cravo 100ppm 
(8 dias) 

Cravo 100ppm 
(10 dias) 

TOTAL 6 12 16 16 

Cravo 100ppm (0 dias) 6 - 6 10 10 

Cravo 100ppm (4 dias) 12 - - 4 4 

Cravo 100ppm (8 dias) 16 - - - 0 

Cravo 100ppm (10 dias) 16 - - - - 
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Tabela 10- Diferenças entre totais de ordenação da amostra com extracto de canela 50 ppm, 
aos 0, 4, 8 e 10 dias. 

 

Tabela 11- Diferenças entre totais de ordenação da amosta com extracto de canela 100ppm, 
aos 0, 4, 8 e 10 dias. 

 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se afirmar que a amostra controlo 

aos 0 dias apresentou aroma menos oxidado, diferindo significativamente (p< 0,05) 

das demais amostras controlo (4, 8 e 10 dias).  

As amostras com 50 e 100 ppm de extracto de cravo apresentaram no tempo 0 um 

cheiro menos oxidado, diferindo significativamente das amostras aos 8 e 10 dias de 

aquecimento. A amostra com 50 ppm de extracto de canela, aos 8 e 10 dias de 

aquecimento, apresentou diferenças significativas da amostra com o mesmo extracto 

no tempo 0. A amostra com extracto de canela a 100 ppm no tempo 0 diferiu 

significativamente das restantes amostras com o mesmo extracto aos 4, 8 e 10 dias de 

aquecimento.  

Pode-se concluir que a amostra controlo oxidou após 4 dias a 60ºC, as amostras com 

a adição de extracto de cravo nas concentações de 50 e 100ppm, oxidaram após 8 

dias, e as amostras com 150 e 200ppm do mesmo extracto e com adição do 

antioxidante sintético (TBHQ) apresentaram efeito antioxidante, uma vez que não 

revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os vários tempos de ensaio 

e o tempo 0.  

As amostras com a adição do extracto de canela com 50 e 100ppm, oxidaram após 8 

e 4 dias de aquecimento, respectivamente. Nas outras concentrações do extracto de 

canela (150 e 200ppm) as amostras não apresentaram diferenças significativas ao 

Amostras 
 

Canela 50ppm 
(0dias) 

Canela 50ppm 
(4dias) 

Canela 50ppm 
(8dias) 

Canela 50ppm 
(10dias) 

TOTAL 5 12 14 20 

Canela 50ppm (0dias) 5 - 7 9 15 

Canela 50ppm (4dias) 12 - - 2 8 

Canela 50ppm (8dias) 14 - - - 6 

Canela 50ppm (10dias) 20 - - - - 

Amostras 
 

Canela 100ppm 
(0 dias) 

Canela 100ppm 
(4 dias) 

Canela 100ppm 
(8 dias) 

Canela 100ppm 
(10 dias) 

TOTAL 5 14 14 17 

Canela 100ppm (0 dias) 5 - 9 9 12 

Canela 100ppm (4 dias) 14 - - 0 3 

Canela 100ppm (8 dias) 14 - - - 3 

Canela 100ppm (10 dias) 17 - - - - 
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longo do ensaio porque os provadores não conseguiram detectar o atributo “ranço”, 

dada a intensidade do cheiro dos extractos de canela mais concentrados. 

 



Avaliação da estabilidade oxidativa do óleo de castanha do Pará adicionado de antioxidantes naturais 

 

 

44 
 

5. CONCLUSÕES 

 
Os extractos de cravo nas concentrações de 150 e 200 ppm revelaram um efeito 

antioxidante mais marcado que permitiu que as amostras de óleo com estes extractos 

não desenvolvessem o cheiro a ranço ao longo de 10 dias em estufa a 60ºC. Estas 

amostras, mais as amostras com a adição do extracto de cravo a 100 ppm, foram 

também as que apresentaram maior estabilidade oxidativa, analisada pelo Rancimat e 

pela Abs a 232nm e IP. No entanto, a protecção conferida pelos extractos de cravo foi 

sempre inferior à conseguida com o antioxidante sintético (TBHQ). 

Os extractos de canela mostraram ser praticamente ineficazes como antioxidante do 

óleo de castanha do Pará, tanto na estabilidade oxidativa analisada pelo Rancimat, 

como nos resultados de IP, Abs a 232nm e análise sensorial.  

Os teores totais de compostos fenólicos dos extractos de cravo e canela, 7,37 e 6,32 

mg EAG/g amostra, respectivamente, são semelhantes. As diferenças observadas em 

termos de capacidade antioxidante dos dois extractos deverão ser exploradas com 

base no perfil de compostos fenólicos e nas proporções relativas de cada um deles, 

bem como nos eventuais efeitos antagónicos ou sinergistas entre si. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- Resultados da análise de variância dos valores de Índice de Peróxidos avaliado pelo 

teste Unequal N HSD. 

 

Anexo 2- Resultados da análise de variância dos valores de absorvância a 232 nm avaliada 

pelo teste Unequal N HSD. 

TRATAMENTO {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 

MÉDIA 0,674 0,17583 0,42001 0,32905 0,3839 0,36516 0,67792 0,63149 0,62442 0,60087 

1 Controlo   0,00026 0,26399 0,02786 0,12120 0,07603 1,00000 0,99999 0,99997 0,99928 

2 TBHQ100 0,00026   0,31659 0,87753 0,54891 0,67660 0,00024 0,00075 0,00093 0,00207 

3 CR50 0,26399 0,31659   0,99596 1,00000 0,99994 0,24460 0,52538 0,57414 0,73109 

4 CR100 0,02786 0,87753 0,99596   0,99994 1,00000 0,02480 0,08959 0,10676 0,18351 

5 CR150 0,12120 0,54891 1,00000 0,99994   1,00000 0,11031 0,29762 0,33762 0,48784 

6 CR200 0,07603 0,67660 0,99994 1,00000 1,00000   0,06861 0,20623 0,23816 0,36646 

7 CL50 1,00000 0,00024 0,24460 0,02480 0,11031 0,06861   0,99998 0,99995 0,99891 

8 CL100 0,99999 0,00075 0,52538 0,08959 0,29762 0,20623 0,99998   1,00000 1,00000 

9 CL150 0,99997 0,00093 0,57414 0,10676 0,33762 0,23816 0,99995 1,00000   1,00000 

10 CL200 0,99928 0,00207 0,73109 0,18351 0,48784 0,36646 0,99891 1,00000 1,00000   

  

 

 

TRATAMENTO {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 

MÉDIA 33,124 5,8872 20,34 12,131 9,8785 10,096 32,053 27,655 27,252 29,094 

1 Controlo   0,00048 0,46030 0,01608 0,00452 0,00513 1,00000 0,99459 0,99088 0,99953 

2 TBHQ100 0,00048   0,28513 0,98593 0,99956 0,99933 0,00083 0,01051 0,01314 0,00462 

3 CR50 0,46030 0,28513   0,91948 0,73086 0,75395 0,58701 0,95972 0,97201 0,88518 

4 CR100 0,01608 0,98593 0,91948   1,00000 1,00000 0,02823 0,19729 0,22779 0,11221 

5 CR150 0,00452 0,99956 0,73086 1,00000   1,00000 0,00836 0,07894 0,09422 0,04022 

6 CR200 0,00513 0,99933 0,75395 1,00000 1,00000   0,00946 0,08695 0,10343 0,04472 

7 CL50 1,00000 0,00083 0,58701 0,02823 0,00836 0,00946   0,99902 0,99800 0,99996 

8 CL100 0,99459 0,01051 0,95972 0,19729 0,07894 0,08695 0,99902   1,00000 1,00000 

9 CL150 0,99088 0,01314 0,97201 0,22779 0,09422 0,10343 0,99800 1,00000   1,00000 

10 CL200 0,99953 0,00462 0,88518 0,11221 0,04022 0,04472 0,99996 1,00000 1,00000   


