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1 INTRODUÇÃO
A qualidade da carne bovina é altamente influencia por aspectos visuais de
coloração como também pelo sabor. Essas duas características estão ligadas ao
processo de oxidação da mioglobina e lipídica da carne.
A cor vermelha da carne está associada a presença da mioglobina, proteína
com um íon ferro localizada em seu centro, que se oxidado, transfere a cor
vermelho intenso, para vermelho tijolo, mudando assim o estado do ferro que
causa a mudança da cor da carne e consequentemente a rejeição do produto
por parte do consumidor.
A oxidação lipídica da carne acontece devido a presença de ácidos graxos
poliinsaturados. A elevação da temperatura, a presença de oxigênio e metais,
enzimas originadas por microrganismos, luz, dentre outros fatores favorecem a
sua oxidação. Existem evidências que associam a oxidação da mioglobina com
a oxidação lipídica.
Para evitar a oxidação lipídica vários estudos com antioxidantes tem sido
realizados, como também diversas formas de processamento da carne.
Antioxidantes sintéticos estão sendo apontados como maléficos a saúde, o que
permite estudos com antioxidantes naturais. A inserção de antioxidantes naturais
na dieta, como as vitaminas A e E tem demostrado diminuição da oxidação
lipídica, bem como da estabilidade na cor da carne bovina.
A terminação de animais à pasto tem sido apontada como fonte dessas
vitaminas e consequentemente é indicada para a utilização. Por outro lado, em
grandes quantidades, a vitamina A na carne gera uma cor amarelo intenso, que
para os parâmetros do consumidor são indesejáveis, pois associa-se esta
característica com o abate de animais velhos.
Existe uma correlação entre carne congelada e o sabor rançoso. O tipo de
congelamento define os níveis de oxidação, pois o tamanho dos cristais podem
originar danos físicos as estruturas da carne. Técnicas de congelamento estão
sendo desenvolvidas no sentido de reduzir ainda mais a temperatura de
armazenamento e provocar a paralização das reações químicas que acontecem
durante este período.
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Carnes embaladas em sistema à vácuo, com atmosferas modificadas e
com uso de antioxidantes naturais também conseguem retardar os níveis de
oxidação.
O objetivo desta revisão foi verificar a influência da dieta, do uso de
antioxidantes naturais e da conservação por congelamento na oxidação lipídica
da carne bovina.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Qualidade da carne bovina
As propriedades sensoriais da carne contribuem significativamente para a
qualidade e valor comercial, e isto é especialmente verificado para o aspecto
qualitativo de coloração.

A mudança de cor da carne compromete a sua

aparência e está associada à conversão de oximioglobina para metamioglobina.
Já a oxidação de ácidos graxos insaturados, que acontece em fosfolipídios
e triglicerídeos, referida como a oxidação lipídica, contribui para a formação de
sabores desagradáveis designados de off-flavors e consequentemente
influenciam na qualidade da carne. As reações bioquímicas diretamente
responsáveis pela oxidação da mioglobina e oxidação lipídica geram produtos
que podem acelerar a oxidação de forma recíproca (FAUSTMAN et al., 2010).
A estabilidade da cor da carne é importante para os varejistas e
consumidores, visto que, alterações na cor da carne são interpretadas como
efeitos das condições inadequadas de armazenamento (ATAY et al., 2009). A
adição de antioxidantes na carne bovina consegue manter esta estabilidade,
mas não é bem vista por parte dos consumidores, logo a incorporação de
antioxidantes na dieta do animal é uma alternativa (MANCINI & HUNT, 2005;
JOSE et al., 2008; RIPOLL et al., 2013).
WOOD et al. (2003) estudaram a influência da alimentação de novilhos com
semente de linhaça, óleo de peixe e com a mistura de ambas as dietas, por 120
dias. Como resultados, obtiveram a quantidade de ácido linolênico duplicada
pela dieta a base de linhaça, o ácido EPA (eicosapentaenoico), ácido linolênico
e ácido docosahexaenoico aumentaram substancialmente com a dieta à base de
óleo de peixe, atribuindo assim, maior valor nutricional a esta carne. Em
consequência, a oxidação lipídica, medida por valores de TBARS (substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico), e a instabilidade na cor destas amostras de
carne aumentaram significativamente frente as que não receberam estes tipos
de dieta.
O sal, a desidratação e a temperatura de secagem aplicados na carne
atuam como catalisadores do processo de oxidação. A adição de sal aumenta a
atividade catalítica do ferro e reduz a atividade das enzimas antioxidantes, e a
remoção de água facilita o acesso do oxigênio aos componentes do alimento,
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facilitando as interações para a iniciação e propagação da oxidação (BERTOLIN
et al., 2011).

2.2 Oxidação lipídica
A oxidação lipídica é um fenômeno espontâneo e inevitável, com uma
implicação direta no valor comercial dos produtos, que acontece nos corpos
graxos ou nos conteúdos que são elaborados a partir deles, como alimentos,
cosméticos, medicamentos (SILVA et al., 1999).
Este fenômeno causa rejeição por parte do consumidor, visto que favorece
o aparecimento de gostos e odores característicos de ranço, responsáveis por
off flavors e off odors (OSAWA et al., 2005).
Além de afetar as características de aroma, a oxidação de lipídeos pode
prejudicar outros aspectos de qualidade, como mudanças geradas na
composição lipídica, interações entre os produtos de oxidação e de proteínas,
alterações na capacidade de retenção de água, textura e valor nutricional, bem
como a formação de substâncias tóxicas (BUCKLEY et al., 1995; GRAY et al.,
1996; RESCONI et al., 2013).
Aldeídos e cetonas são os principais aromas derivados da oxidação
lipídica, no entanto, os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos) e álcoois,
principalmente álcool vinil, também desempenham um papel de off flavors
(BELITZ et al., 2009).
A oxidação lipídica limita a vida de prateleira durante o armazenamento
com exposição ao oxigênio, sob condições em que a deterioração microbiana é
impedida ou reduzida, como refrigeração ou congelamento (CAMPO et al.,
2006).
Mecanismos de autoxidação, fotoxidação e a lipoxigenase estão envolvidos
com a oxidação dos lipídios. A autoxidação envolve radicais livres, enquanto a
fotoxidação e a rota da lipoxigenase diferem da autoxidação apenas no estágio
de iniciação (WANASUNDARA e SHAHIDI, 2005).

2.2.1 Autoxidação

5

A oxidação de lipídeos insaturados é uma reação de radicais livres em
cadeia, iniciada a partir de um ácido graxo contido de dupla ligação. A formação
de radicais livres pode acontecer pela reação de íons metálicos, por tratamento
térmico, pela absorção de energia irradiada, como também pela reação com
outros radicais livres. A velocidade desta reação é afetada pelo grau de
insaturação do ácido graxo, pela presença de pró e antioxidantes, pelas
condições de armazenamento, como temperatura, umidade, oxigênio e luz
(D’ARCE, 2006).
Um radical livre é uma molécula capaz de existir em um estado
independente e transportar elétrons desemparelhados nas órbitas de valência.
Esta molécula tentará chegar a um estado mais estável, através da reação com
uma outra molécula, por meio da clivagem de um átomo de hidrogênio a partir
de uma ligação entre carbono e hidrogênio e doar ou aceitar elétrons de
compostos vizinhos (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007).
Existe uma relação positiva entre o número de insaturações e o nível de
oxidação (LABUZA & DUGAN JR., 1971). A carne de bovinos alimentados à
pasto pode ter elevado teor de tocoferol e outros antioxidantes provenientes de
compostos presentes nas gramíneas de ocorrência natural. No entanto, carnes
oriundas deste tipo de alimentação pode ter uma maior demanda por
antioxidantes endógenos devido seu alto teor de ácidos graxos poliinsaturados,
que por sua vez, podem afetar a sua cor e estabilidade lipídica da carne (YANG
et al., 2002).
A rancidez oxidativa é iniciada pelo ataque do oxigênio molecular às duplas
ligações dos ácidos graxos insaturados que compõe um lipídeo. O oxigênio pode
receber ou eliminar elétrons, o que gera uma desordem eletrônica que converte
a molécula de oxigênio em um radical livre de alta reatividade química,
necessitando de catalisadores para favorecer o processo. Os catalisadores mais
importantes são os metais, especialmente os de valência +2, em estado livre (Fe,
Cu, Ni, Co, Cd e Zn). Essas reações caracterizam o chamado período de
iniciação, que é conhecido por gerar radicais livres a partir do substrato
(CONEGLIAN et al., 2011).
Quando o radical livre de oxigênio ataca uma molécula de ácido graxo
insaturado, esta se converte em um radical livre de alta reatividade que pode ser
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atacado pelo oxigênio molecular gerando diferentes tipos de produtos
intermediários, como peróxidos, alcóxidos, epóxidos (GORDON, 2001).
Estes produtos possuem propriedades radicalares que ao estabilizarem-se
subtraem hidrogênios de ácidos graxos, transformando-os em radicais livres de
ácidos graxos. Esta etapa, chamada de propagação, é um processo
autocatalítico que não requer a participação dos radicais livres de oxigênio da
etapa de iniciação. Durante a propagação, a formação de peróxidos adquire
velocidade, acompanhada pelo consumo elevado de oxigênio causando grandes
modificações estruturais no lipídeo (VALENZUELA & NIETO, 2001).
Os peróxidos são formados como produtos primários e consequentemente,
podem sofrer cisão para formar produtos secundários da oxidação (FAUSTMAN
et al., 2010).
A Figura 1 demostra o processo de autoxidação. Na equação 1, o átomo
de hidrogênio é retirado da molécula lipídica para formar um radical livre (R•).
Logo após, o radical lipídico gerado reage rapidamente com o oxigênio da
atmosfera, formando um radical peróxido (2), que novamente retirará um
hidrogênio de uma outra cadeia acil, resultando em um hidroperóxido (3) e uma
nova espécie reativa ao oxigênio (FAO, 2011).

FIGURA 1. Esquema do processo de oxidação (WANASUNDARA & SHAHIDI,
2005).

Os hidroperóxido são instáveis e possibilitam a continuidade do processo
com as reações de propagação por meio da fragmentação, rearranjo e
transferência de átomos (4 e 5) (FONSECA & YOSHIDA, 2009).
A última fase, chamada de terminação acontece a partir da ruptura
molecular, onde produtos (alguns potencialmente tóxicos) conhecidos como
aldeídos, cetonas, peróxidos, hidroperóxidos, além de hidrocarbonetos (alifáticos
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e aromáticos), de baixo peso molecular e voláteis dão origem ao típico odor de
ranço de uma substância oxidada (CONEGLIAN et al., 2011). Esta reação
acontece devido ao esgotamento dos substratos, que têm como característica a
formação de produtos finais estáveis ou não reativos (KUBOW, 1992).
Carnes com elevadas quantidades de ácidos graxos poliinsaturados são
mais susceptíveis ao processo de rancidez oxidativa, produzindo off flavours,
designados de sabores indesejáveis (ROÇA, 2000). Odores originados por uma
variedade de aldeídos (hexanal, heptenal, pentanal, 2,4-decadienal) são
desagradáveis, mesmo em baixas concentrações (MELTON, 1990).
STETZER et al. (2008) determinaram e quantificaram compostos voláteis
de vários cortes de carne submetidos a processos de envelhecimento e
verificaram que o sabor rançoso, denominado de off flavours, está relacionado
com o pentanal e o 2-pentil furano mas não com hexanal.
A oxidação lipídica dos ácidos araquidônico e linoleico promove a formação
de variados compostos de sabor durante a maturação, dos quais alguns deles
apresentam sabor de ranço (COSTA et al., 2007).
A carne moída pode apresentar maiores valores de TBARS em relação a
outros tipos de corte, como por exemplo, pedaços inteiros. Isso pode ocorrer
devido a trituração dos fosfolipídios, e consequentemente liberação de ácidos
graxos insaturados livres, com posterior aceleração da oxidação (PEREIRA et
al., 2006; ZIAUDDIN et al., 2000).
O ponto limitante que a carne pode ser rejeitada devido a oxidação lipídica
é de difícil identificação, visto que esta observação se dá com base em
percepções sensoriais individuais. A exposição da carne em atmosferas
enriquecidas com oxigênio provoca a oxidação e consequentemente alteração
no sabor da carne, que pode estar intimamente relacionada com o índice de
TBARS, cujo valor de 2 mg malonaldeido kg-1 de carne, pode ser considerado
como o nível máximo para a aceitação quanto a percepção sensorial da
oxidação. Valores maiores indicam rejeição por parte dos provadores (CAMPO
et al., 2006).
KATHIRVEL & RICHARDS (2012) inferiram que os músculos com maior
teor de mioglobina são mais suscetíveis a oxidação lipídica e que as proteínas
que contém o grupamento heme são catalizadores de propagação e não
iniciadoras do processo oxidativo.
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Maiores susceptibilidades para a oxidação lipídica e para a mudança na
coloração da carne foram encontradas em carnes de animais alimentados com
dietas enriquecidas com ácidos graxos poliinsaturados (NUTE et al., 2007).
Músculos com maior estabilidade na cor, também foram caracterizados com
menor consumo de oxigênio e menor oxidação lipídica (MCKENNA et al., 2005).
A oxidação lipídica e a oxidação de mioglobina na carne estão
quimicamente inter-relacionados, o que resulta na mudança de coloração e no
surgimento de odores desagradáveis na carne. A presença de agentes
oxidantes, O2 e H2O2 em carne é reconhecida por iniciar a oxidação da
mioglobina e oxidação lipídica (LI & LIU, 2012).

2.2.2 Fotoxidação

A reação de fotoxidação é um processo oxidativo dos ácidos graxos
insaturados resultante da exposição à luz, oxigênio e fotosensores, como a
riboflavina, a clorofila e a mioglobina, que originam o processo de transferência
de energia para a reação de formação do peróxido. Esta reação não envolve a
formação de radicais livres, é independente da pressão do oxigênio, é inibida
pela ação de receptores do oxigênio singlete, como betacaroteno e tocoferóis,
mas não é afetada pela ação de antioxidantes, também é caracterizada por
provocar mudanças na insaturação da configuração cis para trans (ARAÚJO,
2011).
A fotoxidação é representada conforme Figura 2.

Sensibilizador + luz  Sensibilizador excitado
Sensibilizador excitado + 3O2  Sensibilizador + 1O2
1O

2+

RH  ROOH

FIGURA 2. Esquema do processo de fotoxidação.

A oxidação fotossensitizada de lipídeos insaturados ocorre quando estão
presentes substâncias sensitizantes, como a mioglobina na carne. O
sensibilizador passa de um estado singlete para um estado triplete excitado pela
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absorção de um fóton de energia. O triplete excitado do sensibilizador reage com
uma molécula de oxigênio triplete (3O2) convertendo-a a seu estado excitado
singlete. O oxigênio singlete (1O2) reage diretamente com a dupla ligação do
ácido graxo (RH), adicionando-se a quaisquer dos seus carbonos, produzindo
um hidroperóxido (ROOH) com a consequente migração da dupla ligação e a
conversão da configuração cis para trans. A velocidade de transformação dos
produtos primários é de 10 a 30 vezes maior porque não há o período de indução
(D’ARCE, 2006).
A degradação do hidroperóxido formado, que é diferente dos observados
na ausência de luz e de sensibilizadores, originam aldeídos, álcoois e
hidrocarbonetos (WANASUNDARA e SHAHIDI, 2005; SILVA et al., 1999).

2.2.3 Oxidação catalisada pela lipoxigenase

As lipoxigenases são isoenzimas que catalisam a incorporação de
moléculas de oxigênio em ácidos graxos poliinsaturados (EVANGELISTA &
REGITANO-DARCE, 1997). Em animais, esta enzima catalisa a peroxidação dos
ácidos graxos linoleico, linolênico e araquidônico, que se encontram na forma
cis-cis 1,4-pentadieno em hidroperóxidos cis-trans, com duplas ligações
conjugadas, os quais podem se envolver em diferentes reações degradativas
semelhantes as observadas no processo de autoxidação. São encontradas em
muitos materiais vegetais e animais, assim como produzidas por microrganismos
(D’ARCE, 2006).
Os principais microrganismos responsáveis pela produção de enzimas que
participam da rancificação de derivados cárneos são as Pseudomonas e outros
gram-negativos, Bacillus, leveduras e bolores (FRANCO & LANDGRAF, 2008).
A lipoxigenase é uma proteína ligada a um metal que tem um átomo de
ferro em seu centro. Há retirada do átomo de hidrogênio metilênico do sistema
1,4-pentadieno do substrato e oxidação do átomo de hidrogênio a um próton. O
radical pentadieno ligado à enzima é rearranjado em um sistema dieno
conjugado, seguido da absorção de oxigênio. O radical peroxila formado é
reduzido pela enzima e, após a adição de um próton, o hidroperóxido formado é
liberado. Os hidroperóxidos produzidos pela oxidação catalisada pela
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lipoxigenase são decompostos pela liase de hidroperóxido com a formação de
vários aldeídos que deterioram o sabor (BELITZ & GROSCH, 1999; ROVELLINI
et al., 1997; ARCE, 2006).
A lipoxigenase no estado ferroso passa à forma ativa, no estado férrico, na
presença de traços de hidroperóxido. Na forma ativa, a enzima abstrai um
hidrogênio do ácido graxo, resultando o radical alquil e a enzima volta ao estado
ferroso (CHANGE et al., 1979; HSIEH & KINSELLA, 1989).

2.3 Oxidação da mioglobina

A mioglobina é uma proteína globular heme localizada nas fibras vermelhas
dos músculos. A concentração de mioglobina geralmente depende da espécie,
raça, sexo, idade do animal, atividade muscular e tipo de músculo (SOUZA et
al., 2007). Esta proteína tem sido conhecida por ser a maior contribuinte da
coloração do músculo e isso depende da sua concentração. A estabilidade da
mioglobina afeta a coloração da carne e fica retida pelas estruturas
intramusculares (CHAIJAN et al., 2005).
Embora esta mudança de cor não seja prejudicial e não indique
deterioração, é considerado indesejável por parte dos consumidores. O prazo
de validade da carne é muitas vezes usado para descrever o tempo antes da
deterioração do produto, que torna-o sensorialmente indesejável, mas não
necessariamente inseguro (LORENZO & GÓMEZ, 2012).
A mioglobina é uma proteína solúvel em água, que contém um grupo
prostético localizado dentro da proteína de parte hidrofóbica. O anel heme possui
um átomo de ferro localizado centralmente, que pode formar seis sítios, sendo o
sexto sítio disponível para formar ligações reversíveis. O ligante presente e a
valência do ferro ditam a cor do músculo (Fig. 3). Portanto, quatro grandes
formas químicas de mioglobina são os principais responsáveis pela cor da carne
(MANCINI & HUNT, 2005).
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FIGURA 3. Representação da mioglobina

A Desoximioglobina ocorre quando o ferro heme encontra-se no estado
ferroso (Fe2 +). Isso resulta na cor vermelha púrpura, arroxeada, tipicamente
associada com produtos embalados à vácuo ou com a carne imediatamente
após o corte, com baixa concentração de oxigênio. Quando ocorre o
desenvolvimento de uma cor vermelho-cereja brilhante, a mioglobina presente
encontra-se na forma de oximioglobina, onde nenhuma mudança da valência do
átomo de ferro ocorre e o sítio de coordenação seis é agora ocupado pelo
oxigênio diatômico. A exposição ao oxigênio aumenta e a oximioglobina penetra
mais profundamente, abaixo da superfície da carne. Logo após, ocorre a
formação de metamioglobina, resultado da oxidação do Fe 2+ para Fe3+, com o
surgimento da coloração vermelho tijolo, conforme Figura 4 (MANCINI & HUNT,
2005).
Quando o óxido ferroso (Fe2+) oxida à óxido férrico (Fe3+), o oxigênio é
liberado e substituído por uma molécula de água (FAUSTAMAN et al., 2010).
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FIGURA 4. Reação de transformação da oximioglobina em mioglobina reduzida
e em metamioglobina.

A quarta forma química da mioglobina na carne é a carboximioglobina, que
ainda não tem sua formação elucidada. MANCINI & HUNT (2005) descrevem
que o monóxido de carbono (CO) pode ligar-se ao sexto sítio disponível,
formando uma coloração vermelho brilhante, bastante parecida com a
oximioglobina, sendo relativamente estável. Mas o monóxido de carbono pode
dissociar-se em atmosferas livres deste composto, dando lugar novamente a
forma inicial da mioglobina.
O emprego de atmosferas modificadas compostas por pequenas
concentrações de CO, que possui a capacidade de se ligar fortemente à
mioglobina da carne, proporciona a cor vermelho brilhante, altamente estável e
atrativa. Atmosferas compostas de CO2, N2 e pequenas quantidades de CO
retardam a deterioração microbiana e previnem os processos oxidativos na
carne, mantendo seu sabor e aroma. Apesar da característica tóxica do CO, seu
emprego em concentração igual ou inferior a 0,4% na composição de atmosferas
modificadas não representa risco à saúde dos consumidores ou dos operadores
das indústrias que utilizam este sistema. Por isso, o uso do CO é considerado
bastante promissor em embalagens de carnes frescas, sendo utilizado
comercialmente em diversos países (MACEDO et al., 2009)
A oxidação de proteínas origina a fragmentação ou agregação e diminuição
da solubilidade das mesmas, que afetam a qualidade da carne e seus derivados,
como também desempenham um papel no controle da atividade proteolítica de
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enzimas e pode estar ligada a maciez da carne (STARKE-REED & OLIVER ,
1989; MERCIEL et al 2004) .
2.4 Testes de oxidação

Testes como índice de peróxidos, ácidos graxos livres, TBARS (ácido 2tiobarbitúrico), valor Totox (valor total de oxidação) e compostos voláteis são
utilizados no controle de qualidade de óleos, gorduras e produtos que os
contenham, por fornecerem informações valiosas e essenciais a respeito do
estado oxidativo, na predição da rancidez do alimento analisado (OSAWA et al.,
2005).
A presença de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) é um
método de análise que mede a oxidação de lipídios pelo produto final
malonaldeido (TARLADGIS et al., 1960; WOOD et al., 2008). É o método
preferido para se detectar a oxidação dos lipídeos, que expressa o resultado em
miligrama de malonaldeido por kilograma de amostra. O malonaldeido é obtido
em pequenas quantidades da oxidação de lipídeos poliinsaturados e o teste se
fundamenta na formação de um complexo de coloração vermelha, resultante da
condensação de dois mols de TBARS com um mol de malonaldeido (ARAÚJO,
2011).
O valor da anisidina é usado com frequência na indústria, juntamente com
o índice de peróxido para calcular o valor da oxidação total ou Totox. Considerase que a anisidina evidencie a história passada do lipídeo enquanto o índice de
peróxido fale sobre seu estado presente (ARAÚJO, 2011).
Alguns autores propõem um outro tipo de teste que não recorre à oxidação
de substratos lipídicos, mas a redução de radicais livres estáveis, como resultado
da atividade de compostos antioxidantes (SILVA et al., 1999).
O método que tem por base a redução de 50% do radical 2,2-difenil-1picrilhidrazilo (DPPH•) feita pelo antioxidante a ser medido apresenta um máximo
de absorção de 517-520 nm e ao fixar um H•, abstraído ao antioxidante em
estudo, observa-se uma diminuição da absorvência, o que permite calcular, após
o estabelecimento do equilíbrio da reação. Trata-se de um teste rápido, que não
envolve condições drásticas de temperatura e oxigenação (VON GANDON et al.
1997).
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Na presença de antioxidantes doadores de hidrogênio, pode medir-se a
diminuição da formação do cation ABTS•+, a partir do ácido 2,2-azino-bis-(3etilbenzotiazolina)-6-sulfônico (ABTS) por espectrofotometria, o radical o qual
apresenta máximos de absorção a 417, 645, 734 e 815 nm (ARNAO et al, 1996).
O ensaio de DPPH só é adequado para os antioxidantes lipossolúveis,
enquanto que o ensaio de descoloração do radical, ABTS é aplicável em ambos
os antioxidantes solúveis em água e solúvel em lipídeos (RE et al., 1999). O
DPPH e o ABTS podem ser usados para fornecer informações adicionais sobre
as mudanças que ocorrem em amostras de carne suína e bovina (HUANG et al
2011).

2.5 Antioxidantes

Com o reconhecimento do benefício de ácidos graxos ômega 3 para a
saúde humana, as formas de aumento do teor de ácidos graxos poliinsaturados
nas carnes de ruminantes devem ser estudados, oferecendo oportunidades para
agregar valor e contribuir para a diferenciação no mercado. No entanto, os
possíveis efeitos prejudiciais de elevados níveis destes tipos de ácidos graxos
sobre a estabilidade lipídica e da cor da carne, abrem oportunidades para a
complementação da dieta com antioxidantes (LI & LIU, 2012).
A estabilidade oxidativa da carne depende do equilíbrio entre anti e pró –
oxidantes, incluindo a concentração de ácidos graxos poliinsaturados (MERCIER
et al., 2004).
Os antioxidantes podem ser classificados em primários, sinergistas,
removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e antioxidantes mistos
(BAILEY, 2005). Os antioxidantes primários são compostos fenólicos que
promovem a remoção ou inativação dos radicais livres formados durante a
iniciação ou propagação da reação, através da doação de átomos de hidrogênio
a estas moléculas, interrompendo a reação em cadeia. Os sinergistas são
substâncias com pouca ou nenhuma atividade antioxidante, que podem
aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando usados em
combinação adequada. Os removedores de oxigênio são compostos que atuam
capturando o oxigênio presente no meio, através de reações químicas estáveis
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propagadores da autoxidação. Os agentes quelantes/sequestrantes complexam
íons metálicos, um par de elétrons não compartilhado na sua estrutura molecular
promovendo a ação de complexação. Os antioxidantes mistos incluem
compostos de plantas e animais que têm sido amplamente estudados como
antioxidantes em alimentos (SIMIC & JAVANOVIC, 1994; LABUZA, 1971;
RAMALHO E JORGE, 2006).
Os principais antioxidantes sintéticos são compostos fenólicos, como BHA
(hidroxianisol butilado), BHT (hidroxitolueno butilado), TBHQ (terc-butil
hidroquinona), e PG (galato de propila). Estes são denominados de antioxidantes
primários, atuando na etapa da iniciação da oxidação lipídica. Ainda possuem
ampla utilização pela indústria de alimentos, pois contém alto poder antioxidante
e são de baixo custo (HUANG et al., 2011), mas, por motivo de risco potencial à
saúde humana, vêm sendo substituídos por antioxidantes naturais provenientes
de várias fontes vegetais, considerados mais seguros à saúde (CONEGLIAN et
al., 2011).
O ácido ascórbico e seus derivados são classificados como removedores
de oxigênio e sinergistas. Os antioxidantes biológicos incluem várias enzimas,
como glucose oxidase, superóxido dismutase e catalases. Os agentes
quelantes/sequestrantes complexam íons metálicos, principalmente cobre e
ferro, que catalisam a oxidação lipídica, os mais comuns são ácido cítrico e seus
sais, fosfatos e sais de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA) (RAMALHO &
JORGE, 2006).
Vitaminas como A, D, E e C, quando presentes na carne impedem a
oxidação de lipídeos. Logo, enquanto a vitamina protege a gordura contra a
oxidação de ácidos graxos, o valor nutricional de carne pode ser negativamente
afetado por uma redução na disponibilidade geral dessas vitaminas (MADHAVI
et al., 1996).
Dentre os tocoferóis, o α-tocoferol é o composto que apresenta maior
capacidade antioxidante. Representam a vitamina E, que é lipossolúvel
(BARREIROS et al., 2006) e está presente naturalmente em óleos vegetais,
sendo responsáveis por doar seus átomos de hidrogênio aos radicais livres de
origem lipídica interrompendo assim, a fase da propagação na autoxidação
(RAMALHO e JORGE, 2006).
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O α-tocoferol pode ser regenerado pelo ácido ascórbico, conhecido como
vitamina C, que também possui propriedades antioxidantes por remover de
maneira estável o oxigênio que age como propagador da autoxidação (DUARTEALMEIDA et al., 2006; CERQUEIRA et al., 2007). O ascorbato, solúvel em água,
possui também propriedades pró-oxidantes, pois os íons Fe2+ e Cu2+ reagem
com o peróxido de hidrogênio gerando o radical hidroxila, induzindo as reações
de radicais livres (BARREIROS et al., 2006).
Um dos antioxidantes mais utilizados na dieta dos animais é a vitamina E,
responsável pelo retardamento da oxidação lipídica e das perdas por exsudação
e estabilização da cor (LÓPEZ–BOTE et al., 2001). Esta vitamina é depositada
nas células dos músculos e no tecido adiposo, pois é um tipo de antioxidante
que não se degrada no rúmen (LEEDLE et al.,1993).
WARREN et al. (2008) fizeram a comparação entre bovinos que receberam
diferentes dietas. Foi verificado por este estudo que, os animais alimentados com
silagem de gramíneas apresentaram maiores quantidades de vitamina E no
plasma e nos músculos, em relação aqueles alimentados com grãos.
Consequentemente, o aumento de vitamina E resultou em carnes com menores
índices de oxidação lipídica e maior estabilidade da cor. Portanto, o uso desta
vitamina para o enriquecimento de concentrados durante todo o período de
terminação, pode incorrer em custos desnecessários para atingir as
concentrações musculares de α-tocoferol necessários para atrasar a mudança
de cor muscular e oxidação lipídica (RIPOLL et al., 2013). Segundo LI & LIU
(2012) o nível requerido é de cerca de 8 mg de vitamina E por kg de carne para
adquirir resultados satisfatórios quanto a sua coloração.
Segundo INSANI et al. (2008) o nível mais elevado de antioxidantes em
carnes de ruminantes alimentados à pasto e em confinamento representou as
vitaminas α-tocoferol e β-caroteno presentes na carne de animais terminados à
pasto, com melhoria na estabilidade da cor e na retenção do vermelho intenso
no final da exposição no varejo.
Considerando-se que a mioglobina tem afinidade tanto pela água quanto
por lipídeos, o uso da sinergia entre antioxidantes hidrofóbicos e hidrofílicos pode
ser mais eficaz na melhoria da estabilidade da cor. Se assim for, a
suplementação com α-tocoferol pode ser fornecida à alimentos enriquecidos com
compostos fenólicos. Por outro lado a implicação de variações genéticas no
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sistema endógeno antioxidante para a estabilidade da cor na carne pode ser
investigada (LI & LIU 2012).
MERCIER et al. (2004) verificaram que a dieta de bovinos tem um efeito
importante sobre o estado antioxidante da carne, tais como o conteúdo de
vitamina E e as atividades das enzimas antioxidantes. A terminação à pasto
representou algumas vantagens em relação a dieta mista para a oxidação
lipídica, pois a proteção antioxidante compensa o efeito da alta taxa pró-oxidante
dos ácidos graxos poliinsaturados.
Os carotenoides são compostos de pigmentos vegetais sintetizados por
plantas superiores. Xantofilas, caroteno e licopeno são responsáveis pela cor
amarela, laranja e vermelha, respectivamente. Ruminantes que recebem dietas
à pasto adquirem os carotenoides, que são incorporados no leite e na gordura
da carne, acentuando a cor amarelada. Embora a intensidade desta cor na
gordura da carcaça seja considerada negativa, do ponto de vista do consumidor
em muitos países, esta coloração está associada com um saudável perfil de
ácido graxo e de antioxidantes (DUNE et al., 2009; DALEY et al., 2010).
No entanto, o conteúdo real dos carotenoides é afetado por vários fatores,
espécies e estágio de maturidade da planta e nível de adubação do solo.
(NOZIÈRE et ai. 2006a, GRAULET et al. 2012). Existe influência de variação
diurna, já que evidências demonstram níveis mais elevados deste pigmento no
período da manhã, como também em partes da planta, o conteúdo das folhas
são consideravelmente superiores às hastes (KALAC, 2012). Na produção de
silagem ou feno cerca de 80% do teor de carotenoide é destruído (CHAUVEAU
et al. 2005; DALEY et al., 2010).
Ácidos graxos voláteis, como os ácidos fórmico e propiônico, têm sido
constantemente utilizados como conservantes de silagens (KALAC, 2013).
LINDQVIST et al. (2011) estudaram o conteúdo de β-caroteno em grama
ensilada, em silagem preparada com a mistura de bactérias produtoras de ácido
láctico mais enzimas que hidrolisam polissacarídeos e também em silagem
preparada com uma mistura de ácido fórmico e ácido propiônico, encontrando
proporções de 3,9; 8,0 e 22,5% de perda em relação ao teor inicial de β-caroteno
na grama.
A vitamina A, também conhecida como o β-caroteno está localizada na
família dos carotenoides, que reduzem melhor os produtos de oxidação a baixos
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níveis de oxigênio, já que altos níveis levam à destruição destes pigmentos. Os
carotenoides agem como desativadores do oxigênio singlete ou como
sequestradores dos radicais peroxila, reduzindo a oxidação do DNA e lipídios,
que está associada a doenças degenerativas, como câncer e doenças cardíacas
(BURRI 1997, BARREIROS et al., 2006). Segundo DALEY et al. (2010), em um
estudo de revisão, algumas evidências demonstram que o β-caroteno também
não é degradado no rúmen.
Na revisão feita por KALAC et al. (2012) houve comparação da silagem de
milho com a silagem de gramíneas na alimentação de vacas leiteiras. Verificouse que o teor de carotenóides foi bem inferior em leites de vacas alimentadas
com silagem de milho em comparação às alimentadas com silagem de
gramíneas, levando a conclusão que em geral, a silagem de milho tem sido uma
pobre fonte de carotenóides. A inclusão da silagem de milho na proporção de
304 g kg-1 de animal aumenta em 32% o ganho de peso, além de produzir uma
cor mais pálida na gordura da carne (KEADY et al., 2013), aspectos
considerados positivos para produtores.
Agentes antimicrobianos, como bactericidas e extratos de plantas têm
mostrado eficácia contra as bactérias e também para o controle de processos
oxidativos. O extrato de alecrim, quando incorporado no filme de polipropileno,
melhorou a estabilidade da mioglobina de bifes de carnes pela inibição da
metamioglobina e oxidação lipídica (NERIN et al., 2006; AYMERICH et al., 2008).
Longissimus thoracis de animais da raça Rubia Gallega, que receberam a
adição de extrato de semente de uva na dieta, obtiveram um efeito positivo sobre
a diminuição dos valores de TBARS em relação a amostra controle. A
concentração de TBARS média foi significativamente menor para os tratamentos
com extrato de semente de uva do que para o controle (0,23 vs 0,28 mg kg-1). Já
a concentração média de TBARS para amostras que foram adicionadas de
extrato de alecrim foi estatisticamente igual às amostra controle e de semente
de uva (0,25 mg kg-1 de carne) (FRANCO et al., 2012).
Cada vez mais a indústria de carnes tem apresentado uma maior variedade
de produtos cárneos processados. Esse aumento na variedade de processados
traz consigo um aumento na demanda por aditivos que permitam maior período
de conservação sem que haja alteração das propriedades sensoriais dos
produtos cárneos. Por outro lado, cresce a pressão do consumidor para que a
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indústria reduza ou mesmo elimine o uso de aditivos sintéticos, substituindo os
mesmos por aditivos naturais. Dentro desse contexto, os aditivos naturais
apresentam-se como uma alternativa viável, atendendo ao mesmo tempo os
anseios do consumidor e as necessidades da indústria da carne (COTRIM,
2011).
Extratos de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) exibiram uma atividade
antioxidante potente e são amplamente utilizados na indústria alimentar. A
atividade antioxidante dos extratos de alecrim tem sido associada com a
presença de vários compostos fenólicos, tais como o ácido carnósico, carnosol
e rosmanol, (GEORGANTELIS et al., 2007). A adição de 1000 ppm de extrato
de alecrim em salsichas congeladas pré-cozidas manteve o mesmo nível de
oxidação de amostras que receberam os antioxidantes BHA e BHT (SEBRANEK
et al, 2005). Alterações na cor da carne moída irradiada também foi inibida com
a adição de extrato de alecrim (FORMANEK et al., 2003).
A quitosana pode ter propriedade quelante sobre a atividade catalítica do
íon ferro e com isso consegue inibir reações de mudança de coloração e
oxidação lipídica durante a estocagem e processamentos térmicos da carne
(KAMIL et al., 2002; GEORGANTELIS et al., 2007).
GEORGANTELIS et al. (2007) verificaram que hambúrgueres bovinos que
receberam quitosana adicionada em combinação ou não com alecrim ou αtocoferol, obtiveram retardamento da oxidação lipídica e melhor retenção da cor
durante o armazenamento congelado (-18 °C) durante 180 dias. Os melhores
resultados foram obtidos com a combinação de alecrim com quitosana.
A ficocianina e a aloficocianina possuem capacidade de reagir com
substâncias reativas ao oxigênio geradas durante o processo oxidativo
(CENTENARO et al., 2010). A ficocianina é o principal pigmento da microalga
Spirulina platensis, podendo chegar a 20% em peso seco (ESTRADA et al.,
2001), sendo um biocorante natural azul, que pode apresentar uma variedade
de propriedades farmacológicas, sendo de grande importância industrial
(MORAES et al., 2007).
O estudo de BERTOLIN et al. (2011) utilizou antioxidantes naturais e
sintéticos para inibir a formação de peróxidos e também de substâncias
secundárias no charque. Os antioxidantes naturais ficocianina e α-tocoferol com
ácido ascórbico evidenciaram uma capacidade de inibição da oxidação lipídica
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semelhante ao do antioxidante sintético BHT, o que favorece a possível
substituição de substâncias artificiais por substâncias naturais na indústria de
alimentos.
O ácido elágico, polifenol encontrado em vegetais e castanhas, apresenta
propriedade antioxidante com redução de até 85% de malonaldeido como
também propriedades protetoras para a cor da carne bovina (BIANCHI &
ANTUNES, 1999; HAYES et al., 2009).
Os resultados obtidos por KIM et al. (2013) sugerem que o molho de soja
foi capaz de inibir significativamente a formação de produtos primários e
secundários da oxidação lipídica em empadas de carne bovina. A utilização
combinada de molho de soja com o ácido ascórbico pode ser mais eficaz na
prevenção da mudança de cor e da oxidação lipídica.

2.6 Enzimas antioxidantes

No animal vivo, enzimas antioxidantes endógenas, juntamente com outras
moléculas trabalham para manter a homeostase redox, sendo as mais
importantes, a catalase, a glutationa peroxidase e o superóxido dismutase. A
catalase bem como a superóxido dismutase removem o peróxido de hidrogênio
(H2O2), enquanto a glutationa reduz além do H2O2, peróxidos orgânicos, como
os peróxidos de lipídeos (JACOB, 2005; INSANI et al 2008; MATES et al., 1999).
Estas enzimas são reguladas pelo potencial genético e vários fatores
celulares. Músculos oxidativos tem maior atividade antioxidante enzimática
frente aos músculos lipolíticos, o que justifica a maior concentração de
mioglobina e utilizam mais ácidos graxos como substrato de energia (RENEERE
et al., 1996; LAWRIE 1991).
As mitocôndrias são considerados a principal fonte de formação de radicais
livres (CADENAS & DAVIS, 2000) nos sistemas de tecidos de animais vivos. A
cadeia mitocondrial de transporte de elétrons e suas reações geram ânion
superóxido, os radicais que podem ser posteriormente convertidos em peróxido
de hidrogênio (BEKHIT et al 2013).
Quando o animal é abatido e passado pela etapa de sangria, as atividades
destas enzimas se limitam ao remanescente do encontrado no início da morte
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celular (LI & LIU, 2012). A identificação do estado antioxidante de animais vivos
antes do abate seria uma valiosa estratégia para aumentar a vida de prateleira
da carne, uma vez que poderia manter a cor vermelho intensa, evitando assim,
a mudança de cor da carne (BEKHIT et al., 2013).
Carnes de animais alimentados à pasto apresentaram maior teor de
glutationa total quando comparados com animais alimentados com cereais,
indicando que a dieta à pasto conferiu um ambiente redutor para o músculo
(DESCALZO et al., 2007).
A glutationa é uma proteína identificada nos alimentos que funciona como
um antioxidante, principalmente como um componente do sistema de enzima
contendo glutationa oxidase e redutase. Dentro da célula, esta proteína tem a
capacidade de extinção de radicais livres (como o peróxido de hidrogênio),
protegendo assim, a célula de lipídeos ou proteínas oxidadas e também de
danos ao DNA. A glutationa e suas enzimas associadas são encontradas em
praticamente todos os tecidos de plantas e animais e é absorvida pelo intestino
delgado (VALENCIA et al., 2001).
Carnes de animais alimentados com forragens de cor verde intensa
possuem maiores quantidades de glutationa em relação aos animais
alimentados com grãos (DALEY et al., 2010), enzimas como a superóxido
dismutase e a catalase também são encontradas em maiores quantidades em
carnes de animais alimentados à pasto (GATELLIER et al., 2004).
Não há dúvida de que a glutationa está envolvida, quer como um agente
redutor ou como um substrato para a glutationa peroxidase, nas reações que
levam à oxidação lipídica e da mioglobina. Se a correlação entre a concentração
de glutationa no músculo e na estabilidade da cor em carne fosse confirmada,
seria possível identificar características hereditárias bioquímicas para criação de
animais com excelente estabilidade de cor (LI & LUI 2012).
Devido ao seu papel dominante no sistema antioxidante endógeno, a
variação na concentração de glutationa genética pode estar associada com o
estado redox nos tecidos. Isto pode determinar a capacidade desta proteína de
reduzir no período post mortem (LIU et al., 2011).
No trabalho de LIU et al. (2011) foi utilizado o sistema de glutationa como
modelo para investigar a relação entre o sistema redox endógeno e a
estabilidade da cor juntamente com a composição de ácidos graxos na carne
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bovina, com o objetivo de se obter um melhor entendimento desta relação para
identificar características bioquímicas hereditárias, que aumentem a abordagem
genética para melhorar a estabilidade da cor da carne. Interações entre os
diversos pares redox e enzimas relacionadas tornaram a relação muito complexa
e, portanto, o foco da pesquisa precisa ser reduzido para os índices-chave que
se relacionam intimamente com o estado redox da mioglobina.
A adição de altos níveis de catalase exógena à carne picada (1600 e 4000
unidades g-1 de carne) reduziu significativamente a concentração de TBARS, em
10% e 6%, respectivamente. Os autores sugeriram que a catalase desempenha
um papel importante na estabilização de lipídeos. (PRADHAN et al., 2000).
Segundo INSANI et al. (2008) as enzimas antioxidantes superóxido
dismutase e catalase não foram influenciadas de forma significativa em carnes
de animais alimentados a pasto e em confinamento. Segundo o mesmo autor,
estas enzimas poderiam contribuir para estabilizar o estado antioxidante da
carne durante a armazenagem e inversamente, a diminuição da atividade
glutationa peroxidase poderia ser um indicador de deterioração da carne.
2.7 Conservação da carne pelo congelamento
Restrições de tempo e custo levam consumidores e pesquisadores a
utilizarem métodos de conservação de alimentos, como por exemplo o
congelamento. Vários estudos estão voltados aos efeitos do congelamento sobre
a qualidade da carne, mas aspectos relacionados ao descongelamento também
devem ser considerados, uma vez que este procedimento indica a fase final do
armazenamento, devendo reter os atributos de qualidade tão próximos quanto
possíveis aos da carne fresca (EASTRIDGE & BOWKER, 2011).
Consumidores optam pelo consumo de carnes que não foram congeladas,
pois relacionam o congelamento com a redução na qualidade da carne. Esta
inferiorizarão da qualidade ainda não foi comprovada cientificamente, além das
indústrias fornecedoras de carne conseguirem suprir o mercado com carne
refrigerada, fazendo prevalecer esta opinião (LAGERSTEDT et al., 2008).
A taxa de congelamento pode afetar a qualidade da carne através das
alterações estruturais que ocorrem durante o congelamento, devido à formação
de cristais de gelo (UTTARO & AALHUS, 2007). Os cristais formados dependem
da temperatura utilizada no processo, sendo a taxa de congelamento rápido
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responsável pela formação de cristais de gelo intracelulares, que tem a
característica de diminuir a exsudação durante o descongelamento (BALLIN &
LAMETSCH, 2008). Fatores como o volume da carne, suas propriedades
térmicas (por exemplo, o calor específico e condutividade térmica), a
temperatura do meio de refrigeração, o método de aplicação de refrigeração e a
natureza do material de embalagem usado interferem na taxa de congelamento
(ZHOU et al., 2010).
Já o congelamento convencional, à -20°C, conduz a formação de cristais
de gelo irregulares e relativamente grandes (ZHU et al., 2004), o que pode
originar depois do congelamento, danos físicos para às microestruturas da carne
(MUELA et al., 2010).
MUELA et al. (2010) detectaram que o congelamento feito em túnel,
caracterizado como procedimento rápido, foi o melhor tratamento aplicado à
carne de cordeiro, frente ao congelamento convencional e ao congelamento pela
câmara de nitrogênio, pois diminuiu tanto as perdas por exsudação durante o
descongelamento, quanto os níveis de oxidação.
2.8 Oxidação na carne congelada

Uma das principais causas de alterações nos parâmetros de qualidade
durante a armazenagem da carne se dá por processos oxidativos que ocorrem
em frações de lipídeos e de proteínas da carne, sendo afetadas pela duração e
temperatura de armazenamento, como também pela presença de oxigênio (SUN
et al., 2002, POPOVA et al., 2009).
Embora os alimentos congelados sejam microbiologicamente estáveis, eles
são propensos à degradação durante a armazenagem devido a reações
químicas (AKKÖSE & AKTAS, 2008).
Durante o armazenamento, a oxidação lipídica em produtos refrigerados e
congelados é geralmente lenta, uma vez que as espécies reativas são solúveis
na fração lipídica e estáveis à baixas temperaturas (ZARZYCKY &
SWINIARSKA, 1993). O congelamento pode facilitar a oxidação lipídica, devido
aos efeitos de concentração (FOEGEDING et al., 1996).
Segundo LIMA JÚNIOR et al. (2010) a refrigeração diminuiu a atividade
molecular e reduz as interações entre as moléculas oxidativas e os lipídeos
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cárneos são alterados pela oxidação em maior proporção em temperaturas mais
altas, conforme mostrado no trabalho de LIMBO et al. (2010) que observaram
maiores valores de TBARS na carne de ruminantes armazenada a 15,5°C (0,305
mg de MDA kg-1 de carne) quando comparada a carnes armazenadas a 8,1°C
(0,105 mg de MDA kg-1 de carne) e 4,3°C (0,081 mg de MDA kg-1 de carne).
Valores de TBARS foram analisados em Longissimus dorsi armazenados
a -9, -13 e -18 °C e os resultados demonstraram que o malonaldeído foi
diminuindo com a redução da temperatura de congelamento. O período de
armazenamento também afetou significativamente os valores de TBARS, que
aumentaram com o aumento do período de armazenamento de congelados. No
período de seis meses em todas as temperaturas analisadas, os valores de TBA
não foram superiores a 1,2 mg kg-1 (AKKÖSE & AKTAS 2008). Em comparação
ao trabalho de LEE et al. (2002) que relataram que os produtos à base de carne
de boa qualidade exibiram valores de TBA menores que 0,46 mg kg-1 e de
produtos à base de carne fora dos padrões aceitáveis exibiram valores de TBA
superior a 1,2 mg kg-1, as amostras de carne bovina congeladas citadas acima
não apresentaram-se fora dos padrões aceitáveis para oxidação lipídica.
A utilização de baixas temperaturas, como por exemplo a de -55°C,
utilizada no congelamento criogênico diminuem em grande proporção reações
enzimáticas e de rancidez oxidativa durante o armazenamento (ZHOU et al.,
2010). A temperatura de -55 °C tem sido sugerida como condição de
armazenamento ideal para carne congelada pois é capaz de evitar
completamente as mudanças de qualidade (HANSEN et al., 2004).
Congelamento criogênico oferece um tempo de congelamento rápido em
comparação com congelamento de ar convencional devido a grandes diferenças
de temperatura entre o fluido criogênico e a carne e também a elevada taxa de
a transferência de calor a partir da superfície resultante de ebulição do fluido
criogénico. Este tipo de congelamento não requer nenhum equipamento de
refrigeração mecânica, simplesmente um tanque criogénico e o equipamento de
pulverização adequado. No entanto, pode haver alguma distorção da forma do
produto causada pela processo criogênico que pode ter impacto sobre a
aplicação comercial. Além disso, o custo do líquido criogênico é relativamente
elevado e portanto, podem limitar a sua aplicação comercial. (LOVATT et al.,
2004).
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A fim de reduzir o impacto negativo de oxidação na qualidade da carne
bovina tem-se utilizado embalagem a vácuo, que apesar da continuação do
processo de maturação, o produto adquire melhor sabor e cor (POPOVA et al.,
2009).
A embalagem à vácuo é amplamente utilizada para o armazenamento e
distribuição de peças de carne, pois limita oxidação lipídica consideravelmente
(RENERRE et al., 2000). Bifes de Longissimus thoracis embalados à vácuo e
congelados apresentaram níveis estáveis de oxidação lipídica até 90 dias de
armazenamento e não apresentaram efeito negativo sobre a avaliação por um
painel sensorial (VIEIRA et al., 2009).
Várias tecnologias vêm sendo desenvolvidas buscando redução da
oxidação lipídica e aumento da vida de prateleira da carne, a saber: embalagens
a vácuo, atmosfera modificada, utilização de antioxidantes (LIMA JÚNIOR et al.,
2011).
A utilização de embalagens com atmosfera modificada também são
estudadas para verificação da oxidação lipídica. ESMER et al. (2011) estudaram
a estabilidade oxidativa de carnes picadas embaladas com diversos teores de
oxigênio/gás carbônico/nitrogênio. Como resultados obtiveram que, tanto o
aumento da concentração de CO2 para 30% quanto a concentração de oxigênio
para 70% aumentaram a oxidação. Entre as cinco embalagens com atmosfera
modificada com gás de composição diferente, a com O2/CO2/N2: 50/30/20
obteve os melhores resultados para a estabilidade oxidativa.
Tem sido sugerido que a melhoria da estabilidade de armazenamento do
alimento de longa duração pode ser alcançada por meio do armazenamento de
alimentos num estado vítreo amorfo congelado, onde as moléculas são
imobilizadas resultando em uma viscosidade extremamente elevada (AKKÖSE
& AKTAS, 2008). Os mesmos autores estudaram a adição de agentes
crioprotetores em Longissimus dorsi congelados e detectaram que houve um
aumento nos valores de TBA em amostras adicionadas de agentes
crioprotetores e que esse aumento foi provavelmente devido a alterações físicoquímicas.
Segundo JITTINANDANA et al. (2005) os crioprotetores adicionados a um
sistema aquoso podem criar microambientes no sistema congelado onde os prooxidantes podem tornar-se mais concentrados ou a facilidade da oxidação
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lipídica ocorre pela maior hidratação gerada pelo agente crioprotector que auxilia
na difusão de pró-oxidantes solúveis em água.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oxidação lipídica bem como da mioglobina atribuem características
indesejáveis do ponto de vista do consumidor. Métodos para prevenir estas
reações são estudados exaustivamente. A utilização de antioxidantes naturais
bem como a terminação de bovinos à pasto geram carnes com menos índices
de oxidação lipídica bem como, com maior retenção da cor vermelho brilhante.
Com o uso da dieta mencionada acima, a carne torna-se nutricionalmente
mais saudável, devido à elevação de ácidos graxos insaturados e vitaminas
lipossolúveis, mas os componentes pró-oxidantes acabam utilizando essas
vitaminas, que agem contra a oxidação dos ácidos graxos insaturados e
consequentemente diminuem seus teores na carne. Sendo assim, é necessário
a divulgação desta informação à sociedade, visto que para muitos o sistema de
confinamento é o melhor em comparação a terminação à pasto, pois é capaz de
produzir carnes com gorduras menos amarelas e animais com maior peso para
o abate.
Maiores estudos devem ser feitos inserindo antioxidantes naturais na dieta
bovina, como extratos de alecrim, sementes de uva, resíduos de cascas e
sementes de frutas, a fim de verificar a oxidação lipídica na carne bovina
armazenadas por um maior período de tempo. Fatores que aumentam a
atividade e a concentração das enzimas antioxidantes também devem ser mais
exploradas em pesquisas científicas, uma vez que estas enzimas são capazes
de reduzir o nível de oxidação.
Aliado aos antioxidantes, os métodos de processamento para inibir o
aparecimento de odores desagradáveis e a mudança de coloração na carne são
importantes. No congelamento, quanto menor a temperatura e menor o contato
com o oxigênio, menores serão os níveis de oxidação na carne e
consequentemente maiores teores de ácidos graxos poliinsaturados, como o
ômega 3 estarão presentes na carne bovina.
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