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APLICAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DA FOLHA DE C. 

LONGA L. COMO ANTIOXIDANTE NATURAL EM ÓLEO DE 

SOJA 
 

 

RESUMO 

 
 

O objetivo desse trabalho foi identificar o melhor extrato de folhas de C. longa L. para aplicação 

como antioxidante natural e promoção da estabilidade oxidativa em óleo de soja. A composição 

proximal, mineral, teor de carotenoides totais das folhas secas e cor das folhas frescas e secas 

foram determinadas e sete solventes isolados ou combinados  foram testados nos extratos: água 

(100%), etanol (100%), etanol/água (70/30%), metanol (100%), metanol/água (70/30%), 

metanol/ácido acético (99,5/0,5%) e acetona/água/ácido acético (70/28/2%). Os extratos foram 

avaliados quanto ao teor de compostos fenólicos totais, capacidade sequestrante do radical 

DPPH e poder antioxidante redutor do íon férrico (FRAP). As folhas apresentaram 18,53 ± 0,16 

g.100-1 de proteínas totais e 66,78 ± 0,92 g.100-1 de fibra alimentar total. Os principais minerais 

presentes foram potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P). O teor de carotenoides 

totais foi 0,15 ± 0,02 g.100-1. As folhas apresentaram intensificação na cor verde e o aumento 

de luminosidade após a secagem. Acetona/água/ácido acético, metanol/água, etanol/água, 

metanol/água/ácido acético foram os melhores solventes para determinação de compostos 

fenólicos, DPPH e FRAP. Devido à segurança e compatibilidade alimentar, dentre os melhores 

extratos, foi escolhido o extrato etanol/água (70%/30%) para aplicação no óleo de soja 

(refinado, branqueado e degomado sem adição de antioxidante natural ou sintético) e avaliação 

da estabilidade oxidativa. O teste acelerado em estufa foi realizado ao adicionar-se o extrato 

etanólico nas concentrações 0,5%, 1,0%, 1,5%, e aquecimento a 50, 60 e 70ºC ± 2 por 12 dias. 

A cada 3 dias foram analisados índice de peróxido, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), dienos e trienos conjugados nas amostras. Um ensaio branco (óleo sem adição de 

antioxidante sintético ou de extrato etanólico) e um ensaio controle positivo (óleo com adição 

de antioxidante sintético BHT 0,02 g.100g-1) também foram realizados para cada temperatura, 

nas mesmas condições dos extratos naturais. O delineamento experimental utilizado foi fatorial 

completo 22, inluindo 3 repetições no ponto central, totalizando 7 ensaios e os dados foram 

analisados por ANOVA com o teste de Tukey (p<0,05). Os óleos com extratos apresentaram 

redução de todos os parâmetros com forte influência da concentração e da temperatura, 

indicando promoção de estabilidade oxidativa. A concentração 0,5% foi menos efetiva e na 

temperatura de 50ºC os parâmetros não sofreram grandes variações. A melhor condição 

experimental testada foi o extrato a 1,0% nos ensaios a 60ºC com redução de todos os 

parâmetros indicativos de oxidação. Os antioxidantes naturais provenientes de folhas de C. 

longa L. tiveram respostas semelhantes ou até mesmo superiores ao antioxidante sintético BHT 

na prevenção de formação de compostos de oxidação, podendo ser explorados na indústria para 

melhorar a estabilidade oxidativa do óleo de soja.  

 

Palavras-chave: extração, conteúdo de fenólicos totais, teste acelerado em estufa, estabilidade 

oxidativa. 

 

 



 

 

APPLICATION OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF C. LONGA L. LEAVES AS A 

NATURAL ANTIOXIDANT IN SOYBEAN OIL 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to identify the best C. longa L. leaf extract for application as a 

natural antioxidant and to promote oxidative stability in soybean oil. The proximal and mineral 

composition, total carotenoid content of the dried leaves and color of the fresh in dried leaves 

were determined and seven solvents isolated or combinated were tested: water (100%), ethanol 

(100%), ethanol/water (70/30%), methanol (100%), methanol/water (70/30%), methanol/acetic 

acid (99.5/0.5%) and acetone/water/acetic acid (70/28/2%). Leaves extracts were evaluated for 

total phenolic compounds content, DPPH radical scavenging capacity and ferric reducing 

antioxidant power (FRAP). The leaves 18.53 ± 0.16 g.100-1 of total protein and 66.78 ± 0.92 

g.100-1 total dietary fiber. The main minerals present were potassium (K), calcium (Ca), 

magnesium (Mg) and phosphorus (P). The total carotenoid content was 0.15 ± 0.02 g.100-1. The 

color showed intensification in the green color of the leaf and the brightness increase after 

drying. Acetone/water/acetic acid, methanol water, ethanol/water, methanol/water/acetic acid 

solvent mixtures presented the best results for the determination of total phenolic content, 

DPPH and FRAP. Due the safety and food compatibility, among the best extracts, ethanol/water 

extract (70%/30%) was chosen for application in soybean oil (refined, bleached and degummed 

without the addition of natural or synthetic antioxidant) and oxidative stability assessment. The 

Schaal oven test was performed with ethanolic extract of C. longa L. leaves addiction in 

concentrations 0.5%, 1.0%, 1.5% into soybean oil and heating to 50, 60 and 70ºC ± 2 to the for 

12 days. Every 3 days, were analysed peroxide value, thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS), dienes and trienes conjugated. A white test (oil without addition of synthetic 

antioxidant or ethanolic extract) and a positive e control test (oil with addition of synthetic 

antioxidant BHT 0.02 g.100g-1) were also performed to every temperature, under the same 

condictions as natural extracts. A complete factorial design 22 was performed, including 3 

repetitions at the central point, totaling 7 assays and the data were analyzed by ANOVA with 

the Tukey test (p <0.05). The extracts presented reduction of all oxidative stability parameters, 

with strong influence of the concentration and temperature. The concentration 0.5% was less 

effective and at 50ºC the parameters did not vary considerably. The best experimental condition 

tested was 1.0% extract in the 60ºC assays with reduction of all oxidative indicative parameters. 

Natural antioxidants from C. longa L. leaves had similar or even higher responses then to 

synthetic antioxidant BHT in preventing oxidative compound formation and can be exploited 

in industry to improve the oxidative stability of soybean oil.  

 

Keywords: extraction, total phenolic compound content, Schaal oven test, oxidative stability. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os óleos são parte essencial da dieta diária e fornecem energia, vitaminas lipossolúveis 

e ácidos graxos essenciais. Portanto, são indispensáveis para uma dieta saudável (CUI et al., 

2017; ERATTE et al., 2017). Dentre eles, o óleo de soja é um dos óleos vegetais mais 

produzidos e consumidos mundialmente (EMPRAPA, 2019). No Brasil, até novembro de 2019, 

a produção desse óleo foi de 8.600 toneladas, sendo 7.600 toneladas para consumo interno e 

1000 toneladas para exportação (ABIOVE, 2019) demonstrando a importância desse produto 

para a economia do país. 

O óleo de soja é bastante suscetível à formação de ranço devido à composição rica em 

lipídeos, principalmente ácidos graxos insaturados (REGITANO D’ARCE, 2006) cujas duplas 

ligações são deficientes em elétrons e mais suscetíveis à ação de agentes oxidantes, resultando 

em oxidação lipídica (MCCLEMENTS; DECKER, 2010; BREWER, 2011). 

Os processos de oxidativos são os principais responsáveis pela deterioração de óleos e 

gorduras, podendo alterar as propriedades organolépticas do alimento, além da possível 

formação de compostos tóxicos (AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014; TAGHVAEI et al., 

2014; CAROCHO; MORALES; FERREIRA, 2018). 

A indústria alimentícia utiliza-se da adição de compostos antioxidantes para evitar ou 

retardar as reações oxidativas (CAROCHO; MORALES; FERREIRA, 2018). Os antioxidantes 

sintéticos são os mais utilizados devido ao custo e eficiência, sendo os mais comuns: 

hidroxianisol butilado (BHA), o hidroxitolueno butilado (BHT) e a tert-butil-hidroquinona 

(TBHQ) e propilgalato (PG) (TAGHVAEI; JAFARI, 2015). No entanto, o emprego desses 

compostos é fortemente regulado em vários países devido aos potenciais efeitos colaterais e 

toxicidade demonstrados em estudos recentes (DAMAYANTI; PERMANA; TJAHJONO, 

2015; UPADHYAY; MISHRA, 2015; WANG et al., 2018). 

Frente a isso, o uso de antioxidantes naturais provenientes de plantas tem sido uma 

abordagem alternativa aos antioxidantes sintéticos e amplamente estudada para aplicação em 

alimentos (GANIARI et al., 2017; MEZZA et al., 2018; ALIZADEH et al., 2019).  

Dentre as potenciais fontes de antioxidantes naturais, tem-se a Curcuma longa L., 

planta de origem asiática, popularmente conhecida como açafrão-da-terra. Essa espécie é 



11 

 

cultivada principalmente pelos rizomas (CHOUDHARY; RAHI, 2018), enquanto as folhas são 

um produto residual durante as operações pós-colheita, cujos dados sobre composição e 

potencial antioxidante são escassos (PRIYA et al., 2012; BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 

2018). Nesse sentido, segundo Kinupp e Lorenzi (2014), a C. longa L. pode ser considerada 

uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC).  

Estudos avaliaram a capacidade antioxidante dessas folhas, as quais apresentaram um 

alto conteúdo de compostos fenólicos (LIU; NAIR, 2012; PRIYA et al., 2012; BRAGA; 

VIEIRA; OLIVEIRA, 2018) com boa atividade antioxidante em óleo vegetal quando 

comparado a antioxidante sintético (MODH NOR et al., 2009).  

Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi a extração de compostos fenólicos de 

folhas de C. longa L. utilizando sete diferentes solventes e posterior aplicação do melhor extrato 

para avaliação da estabilidade oxidativa do óleo de soja, comparando com antioxidante 

sintético. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

Realizar a extração de compostos fenólicos de folhas de C. longa L. utilizando sete 

diferentes solventes e posterior aplicação do melhor extrato para avaliação da estabilidade 

oxidativa do óleo de soja, comparando com antioxidante sintético. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as folhas de C. longa L.; 

 Testar diferentes solventes na elaboração do extrato dessas folhas;  

 Definir qual o solvente ou mistura de solventes possui a melhor resposta para extração de 

compostos fenólicos totais e apresenta a maior atividade antioxidante; 

 Definir dentre os melhores solventes, o mais adequado para aplicação em óleo de soja; 

 Avaliar a estabilidade oxidativa do óleo de soja na presença do extrato de folhas de C. 

longa L.; 

 Avaliar a influência da concentração e da temperatura na formação de compostos de 

oxidação; 

 Comparar o efeito do extrato de folhas de C. longa L. com antioxidante sintético. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Óleos 

 

Segundo a legislação brasileira, óleos vegetais são os produtos constituídos 

principalmente de glicerídeos de ácidos graxos de espécie (s) vegetal (is), que se apresentam na 

forma líquida à temperatura de 25ºC e são refinados mediante o emprego de processos 

tecnológicos adequados. Podem conter pequenas quantidades de outros componentes, como: 

fosfolipídeos, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente presentes no 

óleo ou na gordura.  Dentre esses, o óleo de soja é um dos mais produzidos e consumidos 

mundialmente e trata-se do óleo refinado obtido dos grãos da espécie Glycine max (L) Merrill 

(BRASIL, 2005b, 2006). 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja em grão (114,843 milhões de 

toneladas/ano) com produção menor apenas que os Estados Unidos (123,664 milhões de 

toneladas/ano) (EMPRAPA, 2019). Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE), a soja é a oleaginosa mais produzida e a mais importante cultura agrícola 

do país em valor de produção, abastecendo o mercado interno com grãos, óleo comestível, 

biodiesel e também com o farelo utilizado na produção de suínos e aves. Além disso, contribui 

expressivamente para a balança comercial via exportação, respondendo por 50% do grão 

comercializado no mundo. Dados da associação, demostram que até novembro de 2019, o Brasil 

produziu 8.600 toneladas de óleo de soja, 7.800 toneladas para uso interno e 1000 toneladas 

para exportação (ABIOVE, 2019).  

A composição de ácidos graxos do óleo de soja é apresentada na Tabela 1. O alto índice 

de ácidos graxos insaturados torna os óleos vegetais e outros alimentos lipídicos propensos ao 

processo de formação de ranço, pois as duplas ligações representam pontos reativos ao oxigênio 

(REGITANO-D’ARCE, 2006). 
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Tabela 1. Composição em ácidos graxos do óleo de soja. 

Ácidos graxos Nomenclatura Composição em g/100g 

C<14 - ND – 0,1 

C 14:0 Mirístico ND – 0,2 

C 16:0 Palmítico 8,0 – 13,5 

C 16:1 Palmitoleico ND – 0,2 

C 18:0 Esteárico 2,0 – 5,4 

C 18:1 Oleico 17,0– 30,0 

C 18:2 Linoleico 48,0 – 59,0 

C 18:3 Linolênico 4,5 – 11,0 

C 20:0 Araquídico 0,1 – 0,6 

C 20:1 Eicosenoico ND – 0,5 

C 22:0 Behênico ND – 0,7 

C 22:1 Erúcico ND – 0,3 

C 24:0 Lignocérico ND – 0,3 

ND – não detectável, ≤ 0,05%. Fonte: Codex Alimentarius (2019). 

 

 

2.2 Lipídeos e o processo de oxidação 

 

Os lipídeos são um amplo grupo de compostos quimicamente diversos, solúveis em 

compostos orgânicos. Os triacilgliceróis ou triglicerídeos são os mais abundantes lipídeos na 

natureza, com importância principal nos produtos alimentícios. São compostos por uma 

molécula de glicerol ligada a três moléculas de ácidos graxos esterificados (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Reação de formação de um triglicerídeo ou trialcilglicerol. Fonte: Regitano-D’arce 

(2006). 
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Em geral, alimentos lipídicos possuem diferentes ácidos graxos, que alteram seu ponto 

de fusão. São divididos em gorduras (sólidos) ou óleos (líquidos), correspondente ao seu estado 

físico à temperatura ambiente.  O conteúdo total  e a composição de lipídeos em alimentos são 

bastante variáveis e desempenham um papel importante na qualidade dos alimentos, pois 

contribuem com vários atributos desses, como: textura, sabor, nutrição e densidade calórica 

(MCCLEMENTS; DECKER, 2010). 

Os principais componentes dos lipídeos são os ácidos graxos, compostos que contém 

uma cadeia alifática e um grupo ácido carboxílico. São classificados em saturados e insaturados, 

sendo que os insaturados apresentam duplas ligações.  Mais de 99% dos ácidos graxos 

encontrados em plantas e animais são esterificados com glicerol, nessa conformação sua 

atividade e toxicidade diminuem. No entanto, os ácidos graxos livres são deficientes em 

elétrons no átomo de oxigênio do grupo carbonila (C = O) e os ácidos graxos insaturados 

também são deficientes em elétrons em pontos de insaturação carbono-carbono (C = C). Essas 

regiões com deficiência de elétrons tornam os ácidos graxos suscetíveis ao ataque de uma 

variedade de agentes oxidantes e de alta energia que geram radicais livres, responsáveis pela 

oxidação lipídica (BREWER, 2011; MCCLEMENTS; DECKER, 2010). 

A oxidação lipídica pode ocorrer por meio de: reações hidrolíticas, com ação de 

enzimas lipases, pelo calor ou umidade; oxidação enzimática, através da ação de enzimas 

lipoxigenases; fotoxidação, através de radiação ultravioleta (UV) ou por autoxidação, sendo 

essa última o fenômeno de oxidação mais comum (RAMALHO; JORGE, 2006; TAGHVAEI 

et al., 2014). 

A autoxidação requer uma energia de ativação inicial para a remoção de um átomo de 

hidrogênio, portanto é aprimorada por altas temperaturas e presença de ligações duplas. Já a 

fotoxidação é desencadeada por espécies de oxigênio altamente reativas, formadas por 

excitação de oxigênio molecular tripleto, sob exposição à luz e presença de fotosensibilizadores 

(CHOE; MIN, 2006; MIN; BOFF, 2002; SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015). 

O processo de autoxidação lipídica ocorre em cadeia e envolve três estágios: iniciação, 

propagação e término, conforme apresentado na Figura 2. Durante a iniciação, radicais lipídicos 

(livres) ou alquil (R•) são formados na presença de catalisadores (como oxigênio, luz, calor, 

íons metálicos) e irradiação. Na propagação, esses radicais reagem com o oxigênio (O2) para 

formar radicais peróxido (ROO•), que retiram átomos de hidrogênio (H•) de outros lipídios 

formando hidroperóxidos (ROOH) levando à geração de um novo radical livre (R•) e o ciclo 

continua. Durante a etapa de término, a interação de radicais alquil e peróxido levam à formação 
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de produtos estáveis como aldeídos, alcanos e dienos conjugados (FRANKEL, 1985; 

SABEENA FARVIN; SURENDRARAJ, 2018). 

 

 

Figura 2. Esquema geral do mecanismo da oxidação lipídica. Fonte: Ramalho; Jorge (2006). 

 

Os processos de autoxidação são extremamente comuns em alimentos, sendo os 

principais responsáveis pela deterioração de óleos e gorduras comestíveis durante o 

armazenamento ou tratamentos térmicos. Esse processo impacta nas propriedades 

organolépticas, ou seja, pode ocorrer geração de sabores e odores desagradáveis (off flavors), 

redução da cor, alterações na textura, redução dos valores nutricionais pela degradação de 

vitaminas e ácidos graxos essenciais, além da formação de compostos tóxicos, como alguns dos 

produtos finais da oxidação: alcanos, epóxidos, cetonas e malonaldeídos (AYALA; MUÑOZ; 

ARGÜELLES, 2014; TAGHVAEI et al., 2014; CAROCHO; MORALES; FERREIRA, 2018). 

Uma das formas de evitar as reações de oxidação é a adição de  antioxidantes aos 

alimentos, cuja função é estabilizar lipídeos e outros compostos alimentares para evitar as 

reações oxidativas em cascata e também parar reações quando essas não podem ser evitadas. 

Os benefícios do uso desses compostos são a conservação das características organolépticas, da 

textura e das propriedades de segurança para o consumo (CAROCHO; MORALES; 

FERREIRA, 2018). 
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2.3 Antioxidantes 

  

Segundo Halliwell (1990), um antioxidante pode ser definido como uma substância 

que, quando presente em baixas concentrações em comparação com as de um substrato 

oxidável, atrasa significativamente ou impede a oxidação desse substrato.  

Os antioxidantes podem ser classificados, segundo seu mecanismo de ação, em 

primários ou secundários (LUZIA; JORGE, 2009). Quanto aos mecanismos de ação, os 

antioxidantes apresentam um dos sete mecanismos a seguir, variável de acordo com o tipo de 

oxidantes: a) sequestro de radicais livres do meio; b) quelação de íons metálicos; c) inibição de 

enzimas produtoras de radicais livres; d) ativação de enzimas antioxidantes endógenas; e) 

prevenção de peroxidação lipídica; f) prevenção de danos ao DNA; g) prevenção de 

modificação de proteínas e destruição de açúcares (CAROCHO; MORALES; FERREIRA, 

2018). 

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, os quais são abstraídos pelos radicais livres R• e ROO• mais 

facilmente que os hidrogênios das moléculas insaturadas (substrato). Assim formam-se espécies 

inativas para a reação em cadeia e um radical inerte (A•) procedente do antioxidante. Este 

radical, estabilizado por ressonância, não tem a capacidade de iniciar ou propagar as reações 

oxidativas. Os antioxidantes principais e mais conhecidos deste grupo são os polifenóis, como 

butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi- tolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e 

propil galato (PG), que são sintéticos, e tocoferóis, que são naturais (LUZIA; JORGE, 2009; 

RAMALHO; JORGE, 2006). 

Já os antioxidantes secundários não agem diretamente sobre os radicais livres, mas são 

capazes de reduzir o processo de oxidação por diferentes mecanismos, que incluem 

complexação com metais, sequestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos para formar 

espécie não radical, absorção da radiação ultravioleta ou desativação de oxigênio singlete. 

Como exemplo, tem-se o ácido ascórbico, o ácido cítrico, fosfatos e sais de ácido etileno 

diaminotetracético (EDTA) (DEL-RÉ; JORGE, 2012; LUZIA; JORGE, 2009; RAMALHO; 

JORGE, 2006). 

Quanto aos metais, os de dupla valência, como o ferro, cobalto, manganês e níquel, 

agem sobre os hidroperóxidos, provocando aumento da concentração de radicais livres, 

aumentando a velocidade de reação, e sua eliminação se dá através do efeito dos agentes 
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quelantes que reduzem a atividade de decomposição, exercendo uma atividade de proteção e 

antioxidante (ROVELLINI; CORTESI; FEDELI, 1997). 

A seleção de antioxidantes deve levar em consideração algumas propriedades: eficácia 

em baixas concentrações; ausência de efeitos indesejáveis na cor, no odor, no sabor e em outras 

características do alimento; compatibilidade com o alimento e fácil aplicação; estabilidade nas 

condições de processo e armazenamento e não toxicidade do composto e seus produtos de 

oxidação, mesmo em altas doses. Além disso, deve-se considerar também outros fatores, 

incluindo legislação, custo e preferência do consumidor por antioxidantes naturais (BAILEY, 

1996; RAFECAS et al., 1998; RAMALHO; JORGE, 2006). Nesse sentido, os antioxidantes 

dividem-se em sintéticos e naturais. 

 

 

2.3.1 Antioxidantes sintéticos 

 

São substâncias sintéticas que apresentam fortes efeitos inibitórios contra a oxidação 

lipídica. Os mais comumente utilizados são: o hidroxianisol butilado (BHA), o hidroxitolueno 

butilado (BHT),  a tert-butil-hidroquinona (TBHQ) e o propilgalato (PG) (LI et al., 2017; 

TAGHVAEI; JAFARI, 2015).  

A estrutura fenólica destes compostos permite a doação de um próton a um radical 

livre, regenerando assim, a molécula do acilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxidação 

(Figura 3). Dessa maneira, os derivados fenólicos transformam-se em radicais livres, entretanto 

esses podem se estabilizar sem promover ou propagar reações de oxidação (RAMALHO; 

JORGE, 2006). 

 

Figura 3. Estrutura fenólica dos antioxidantes sintéticos. Fonte: Ramalho; Jorge (2006). 
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No entanto, a presença de antioxidantes sintéticos nos alimentos é questionada devido 

aos riscos potenciais à saúde humana, sendo necessários rígidos controles estatutários. Por esse 

motivo, o emprego dos antioxidantes sintéticos tem sido fortemente regulado quanto à dosagem 

e aplicação. De acordo com Damayanti; Permana e Tjahjono (2015), ensaios preditivos nos 

principais antioxidantes sintéticos utilizados em alimentos apontaram efeitos do tipo 

carcinogenicidade e toxicidade reprodutiva. 

 Atualmente,  o antioxidante sintético mais potente, o TBHQ,  juntamente com o BHA 

e BHT foram restritos no Japão, Canadá, EUA e muitos países europeus (UPADHYAY; 

MISHRA, 2015; WANG et al., 2018). No Brasil, a legislação permite a adição desses 

compostos na concentração máxima de  0,02 g para BHA e TBHQ e 0,01 g de BHT por 100g 

de óleo (BRASIL, 2005a). 

Dessa forma, o uso de antioxidantes naturais tem sido uma abordagem alternativa 

amplamente estudada, com o objetivo de reduzir o uso de aditivos químicos na indústria 

alimentícia. Pesquisas tem demonstrado que extratos vegetais de especiarias, como alecrim, 

orégano e tomilho ou de subprodutos agrícolas apresentam propriedades antioxidantes 

interessantes para aplicação em alimentos ricos em lipídeos, como óleos de nozes, azeite de 

oliva, emulsões lipídicas, óleos de soja, de girassol, dentre outros (ALIZADEH et al., 2019; 

DURAND et al., 2015; GANIARI; CHOULITOUDI; OREOPOULOU, 2017; MARTÍNEZ et 

al., 2013; MEZZA et al., 2018; PEÑALVO et al., 2016).  

 

2.3.2 Antioxidantes naturais  

 

As plantas são uma fonte muito rica de antioxidantes, substâncias presentes nos 

materiais vegetais, como: folhas, frutas, sementes, cereais e óleos essenciais. A atividade 

antioxidante é atribuída aos componentes com capacidade de eliminação de radicais livres, 

dentre eles, os compostos fenólicos, que são os antioxidantes mais representativos do reino 

vegetal e podem ser adicionados aos sistemas alimentares para evitar a oxidação (SHARMA et 

al., 2015; WEINER, 1994). 

São definidos quimicamente como substâncias que possuem um anel aromático com 

uma ou mais hidroxilas; que podem também apresentar outros grupos substituintes em sua 

estrutura, como ésteres, metil-ésteres e glicosídeos. A diversidade estrutural dos compostos 

fenólicos deve-se à grande variedade de combinações que acontece na natureza e os compostos 

resultantes são chamados de polifenóis. As estruturas de alguns dos principais compostos 
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fenólicos são apresentadas na Figura 4  (ANGELO; JORGE, 2007; GANIARI; 

CHOULITOUDI; OREOPOULOU, 2017). 

 

 

 

Figura 4. Estrutura química geral das principais classes de compostos fenólicos alimentares: a) 

flavonoides; b) tocoferóis; ácidos fenólicos: c) ácidos hidrobenzóicos; d) hidroxicinâmicos; e); 

f) taninos condensáveis. Fonte: Angelo; Jorge (2007) – Adaptada. 

 

A presença de compostos fenólicos, tais como flavonoides, ácidos fenólicos, 

antocianinas, taninos hidrolisáveis, lignanas, cumarinas, estilbenos, além do ácido ascórbico, 

tocoferóis e carotenoides, contribuem para os efeitos antioxidantes desses  compostos nos 

alimentos. Estes compostos, individualmente ou em sinergia, podem agir por diferentes 

mecanismos para conferir um sistema de defesa efetivo contra o ataque dos radicais livres, 

conforme o esquema da Figura 5 (REISCHE; LILLARD; EITENMILLER, 2008).  
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Figura 5. Diagrama esquemático da oxidação lipídica e dos mecanismos antioxidantes dos 

compostos fenólicos de plantas. ROS: espécies reativas do oxigênio. Fonte: Sabeena Farvin; 

Surendraraj (2018) – Adaptada. 

 

Os ácidos fenólicos, os flavonoides, os taninos e os tocoferóis são os compostos 

fenólicos mais comuns e mais importantes encontrados em alimentos à base de plantas. Vários 

estudos mostraram que plantas com alto conteúdo fenólico têm capacidade antioxidante 

significativa (CAI et al., 2004; ANGELO; JORGE, 2007; SHAN et al., 2007; WOJDYLO et 

al., 2007; CHAN; GAN; CORKE, 2016).  

Os tocoferóis são os mais conhecidos antioxidantes naturais, são lipossolúveis e 

largamente distribuídos nos tecidos vegetais. Têm a capacidade de interromper as reações em 

cadeia, reagindo com radicais peróxido e ácidos graxos, além do retardamento da decomposição 

de hidroperóxidos, sendo o α-tocoferol o mais ativo dos antioxidantes fenólicos conhecidos. 

Consegue-se boa atividade antioxidante ao utilizar esses compostos em sinergia com ácidos 

ascórbico e cítrico, antioxidantes sintéticos ou vários agentes quelantes (AMARAL; SOLVA; 

LANNES, 2018; GEORGANTELIS et al., 2007; REGITANO-D’ARCE, 2006).  

Dentre os antioxidantes naturais tem-se também os carotenoides, que são pigmentos 

lipossolúveis amarelos, laranjas e vermelhos, amplamente utilizados como pigmentos naturais. 

Eles podem atuar como antioxidantes primários inativando radicais livres, ou secundários, 

suprimindo o oxigênio singlete. Em alimentos, são tipicamente antioxidantes secundários. No 

entanto, é importante mencionar que, além de atuar como antioxidantes, os carotenoides podem 
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atuar como pró-oxidantes, dependendo de vários fatores, incluindo condições de 

armazenamento, concentração, tipo de carotenoide, presença de outros antioxidantes e pró-

oxidantes em alta pressões de oxigênio (AMARAL; SOLVA; LANNES, 2018; BOON et al., 

2009; DOMENECH-ASENSI et al., 2013; MERCADANTE et al., 2010; REGITANO-

D’ARCE, 2006).  

Dentre as  plantas, as especiarias e ervas medicinais são fontes naturais comuns de 

antioxidantes nas dietas (CHAN; GAN; CORKE, 2016). 

Segundo a legislação brasileira, especiarias são os produtos constituídos de partes 

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

vegetais, tradicionalmente utilizadas para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas 

(BRASIL, 2005b). 

Existem numerosos trabalhos na literatura que relatam a atividade antioxidante dessas, 

em alguns casos, comparável ou até mesmo superior à dos antioxidantes sintéticos (AHN; KIM; 

KIM, 2012; SINDHI et al., 2013; MEZZA et al., 2018; SI et al., 2018). 

Além de ervas e especiarias, extratos obtidos de subprodutos de plantas como casca de 

café, casca de banana, folhas de oliva, folhas de cúrcuma e outros, demonstraram expressiva 

atividade antioxidante (ALZATE-ARBELÁEZ et al., 2019; MALHEIRO et al., 2013; MOHD 

NOR et al., 2009; RIBEIRO; JORGE, 2017). 

 

 

2.4 Curcuma longa L. 

 

A Curcuma é um gênero muito importante da família Zingiberaceae, composto por 

cerca de 110 espécies, distribuídas na Ásia tropical e na região Ásia-Pacífico. A maior 

diversidade do gênero ocorre na Índia, Mianmar e Tailândia e se estende à Coreia, China, 

Austrália e Pacífico Sul. Muitas espécies de Curcuma são economicamente valiosas, sendo a 

mais importante a C. longa L. (RAVINDRAN; BABU; SHIVA, 2007).  

A C. longa L., popularmente conhecida como açafrão-da-terra ou açafrão-da-índia, é 

uma herbácea rizomatosa, perene, ereta, cespitosa, aromática, vigorosa de 40-80 cm de altura e 

nativa da Índia. Em condições favoráveis de clima e solo, a parte aérea da planta atinge, em 

média, 120 a 150 cm de altura. Os rizomas são tuberculosos, o central alongado e os laterais 

arrendondados, duros, de cor variável interiormente, predominando a alaranjada. Possui folhas 

longas em tufos, decíduas no inverno, laminares e cartáceas, de superfície marcada pelas 
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nervuras de 25-45 cm de comprimento com pecíolo envolvendo a haste. Possui inflorescência 

terminal solitária (uma para cada haste, em ‘espiga’ cilíndrica pouco densa, de 20-30 cm de 

comprimento, com brácteas branco-esverdeadas e flores brancas com a garganta amarela, 

conforme Figuras 6 e 7 (BERNI et al., 2014; KINUPP; LORENZI, 2014). 

 

Figura 6. C. longa L. A - Aspecto geral. B - Detalhe da inflorescência. C - Sistema subterrâneo 

constituído por rizomas e raízes adventícias. D - Detalhe dos rizomas. Fonte: Grasso; Ayoama; 

Furlan (2017) – Adaptada. 

 

 

Figura 7. Folhas de C. longa L. fornecidas pela Cooperaçafrão – Mara Rosa-GO. Fonte: 

Própria. 
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A Índia é o maior produtor e exportador mundial dessa espécie, cultivada por seus 

rizomas tuberosos ou caules subterrâneos. Essas partes, após algumas operações especiais de 

pós-colheita/processamento, limpeza, cura, secagem, polimento e pulverização 

(CHOUDHARY; RAHI, 2018), resultam em uma especiaria dourada, a cúrcuma. Desde os 

tempos antigos, esse produto tem sido utilizado como o principal ingrediente dos pratos 

originários de Bangladesh e da Índia para conferir cor e sabor. Também é usado em cerimônias 

sociais e religiosas em medicamentos populares e ayurvédicos contra várias doenças, incluindo 

doenças gástricas, hepáticas, ginecológicas e infecciosas (GUPTA et al., 2013; HASAN; 

MAHMUD, 2014; TANVIR et al., 2017).  

No Brasil, destaca-se a importância socioeconômica do cultivo da C. longa L. para a 

agricultura familiar do Estado de Goiás, cujo rizoma é comum nas terras de Mara Rosa, 

município do norte goiano (356 km da capital Goiânia), constituindo um dos principais centros 

produtores do país (BERNI et al., 2014; MILHOMEM; TEIXEIRA, 1999). 

Conhecida como a capital brasileira do açafrão, Mara Rosa e os municípios vizinhos 

(especialmente Amaralina, Formoso e Estrela do Norte) têm a maior produção concentrada do 

produto no país. A produção anual do rizoma é de cerca de 5 mil toneladas em 250 hectares de 

área plantada. De acordo com a Cooperativa de Produtores de Açafrão de Mara Rosa 

(Cooperaçafrão), estima-se que 200 agricultores vivam da cultura, sendo gerados 800 empregos 

diretos. A região é responsável por cerca de 90% da produção goiana, representando 26% da 

produção nacional (SEBRAE, 2018). 

Além disso, foi a primeira região do estado de Goiás a ter indicação geográfica (IG), 

um selo conferido a produtos ou serviços característicos do seu local de origem, que lhes atribui 

valor intrínseco, identidade própria, renome e os torna mais competitivos no mercado. O 

registro na modalidade de indicação de procedência, foi resultado de 10 anos de trabalho entre 

o  Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Cooperaçafrão, Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) e governo de Goiás (MAPA, 2016). 

O açafrão-da-terra é ainda cultivado em quase todo o território nacional em quintais 

domésticos (KINUPP; LORENZI, 2014). 

A importância de C. longa L. para a saúde aumentou consideravelmente desde a 

descoberta da propriedade antioxidante, por meio da presença de compostos fenólicos, os 

curcuminoides, dentre os quais destaca-se a curcumina, o principal composto ativo da cúrcuma.  
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Essa substância foi extraída e isolada dos rizomas de C. longa L. no século XIX, possui 

coloração amarela e é responsável pelas ações biológicas (AMMON; WAHL, 1991; LEON; 

ARAÚJO, 2001; MARMITT et al., 2016).  

Vários dados na literatura indicam uma grande variedade de atividades farmacológicas 

para C. longa L, comprovando atividades anticarcinogênica, antidiabetogênica, neuroprotetora, 

hepatoprotetora, antimalárica, antiviral, dentre outras ações terapêuticas. Segundo os estudos, 

essas atividades estão relacionadas essencialmente às propriedades anti-inflamatórias e 

antioxidantes dos curcuminoides extraídos do rizoma, em especial da curcumina e seus 

análogos (KIM et al., 2014; MARTINEZ-CORREA et al., 2017; WOJCIK et al., 2018; YAN 

et al., 2018). 

A curcumina, é sintetizada nas folhas e depois translocada para os rizomas (DIXIT; 

SRIVASTAVA, 2000), mas os níveis de expressão dos genes enzimáticos envolvidos na síntese 

da curcumina são maiores no rizoma do que na folha e com o aumento da maturidade, o 

conteúdo de curcumina da folha diminui e a do rizoma aumenta (FERREIRA et al., 2016; 

RAVINDRAN; BABU; SHIVA, 2007).  

Enquanto o rizoma é muito utilizado e alvo de diversos estudos científicos, as folhas 

das espécies de Curcuma são resíduos com grande potencial nutricional, descartados durante 

as operações pós-colheita, cujos dados sobre composição e potencial antioxidante são escassos. 

Tradicionalmente, as folhas de C. longa L. são amplamente utilizadas na preparação culinária 

em países asiáticos, são aromáticas e contêm óleo essencial (PRIYA et al., 2012; BRAGA; 

VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Nesse sentido, a folha de C. longa L. pode ser considerada uma Planta Alimentícia 

Não Convencional (PANC) que segundo Kinupp e Lorenzi (2014), são plantas que possuem 

uma ou mais partes de uso alimentício (raízes tuberosas, tubérculos, rizomas, talos, folhas, 

flores, frutos, especiarias e outros) mesmo que não comuns ou corriqueiras da grande maioria 

da população, sendo plantas subutilizadas ou negligenciadas. 

Apesar de ter poucas informações sobre as propriedades biológicas das folhas de C. 

longa L., estudos apontam para uma boa capacidade antioxidante, seja do extrato ou óleo 

essencial, cujo alto conteúdo de compostos fenólicos e taninos hidrolisáveis, são os 

responsáveis por essa característica (LIU; NAIR, 2012; PRIYA et al., 2012; BRAGA, VIEIRA; 

OLIVEIRA., 2018).  

Essa propriedade foi aproveitada para a aplicação em óleo de palma por Mohd Nor e 

colaboradores (2009). O extrato etanólico das folhas de C. longa L. conferiu proteção 
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antioxidante ao óleo por retardar sua oxidação e deterioração, apresentou ainda boa estabilidade 

ao calor e não alterou significativamente as características organolépticas, como sabor e textura, 

de batatas submetidas à fritura em óleo adicionado com extrato etanólico de folha de C. longa 

L. Os autores consideraram que o extrato de folhas de C. longa L. apresentou-se como boa 

alternativa para substituição antioxidantes sintéticos rotineiramente utilizados na indústria 

alimentícia. 

 

 

2.5 Tipos de extração 

 

Os componentes antioxidantes dos vegetais podem ser recuperados e concentrados 

como extratos, óleos essenciais, ou resinas. Os extratos são obtidos por solubilização das 

substâncias de interesse em solventes orgânicos ou não, ou através de extração com dióxido de 

carbono (CO2) supercrítico. Os óleos essenciais, além de serem isolados por extração (solvente 

ou CO2), podem ser obtidos por destilação a vapor ou por expressão mecânica a partir do 

material vegetal. Já as resinas são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, e a maioria são 

terpenos e sesquiterpenos cíclicos, podendo conter pequenas quantidades de compostos 

fenólicos voláteis (BREWER, 2011). 

A extração é a separação preferencial de um ou mais constituintes de uma mistura 

sólida por contato com um solvente líquido. Esse processo envolve o contato do solvente 

líquido com a amostra sólida que contém os compostos de interesse; a penetração do solvente 

na matriz celular dos sólidos; a dissolução dos componentes no solvente; a difusão dos 

componentes para fora do sólido e subsequente difusão para a massa. Esta operação de 

transferência continua até que um estado de equilíbrio seja alcançado, quando a concentração 

dos componentes da solução não aumenta mais, atingindo um valor constante e, 

correspondentemente, a concentração residual de componentes sólido não diminui mais 

(HALDAR; MAJUMDAR; MISHRA, 2015; TREYBAL, 1981). 

O rendimento final da extração pode ser influenciado por vários parâmetros, incluindo 

o solvente, o tempo, a temperatura, a razão solvente/amostra e o número de extrações da 

amostra. Além disso, no caso de uma a recuperação de compostos fenólicos, ela difere de uma 

amostra para outra e depende da matriz da planta e de seus componentes ativos. Esses 

parâmetros influenciam bastante a quantidade e composição do extrato e, portanto, a atividade 



27 

 

antioxidante medida, por isso, as condições de extração devem ser otimizadas para garantir que 

a maioria dos compostos fenólicos seja extraída (MICHIELS et al., 2012).  

As técnicas mais comuns para extração dos compostos fenólicos empregam solventes 

orgânicos ou misturas com água (HALDAR; MAJUMDAR; MISHRA, 2015; REVATHY et 

al., 2011). Os solventes mais usados são: acetona e acetato de etila que recuperam os compostos 

apolares, como agliconas, flavonoides e terpenoides ou água, álcoois (metanol, etanol, 

propanol) e suas misturas hidroalcoólicas, que são bons solventes para compostos polares, 

como os ácidos fenólicos. Teoricamente, o método ideal de extração deve ser simples, seguro, 

reproduzível, barato e adequado para aplicações industriais (GANIARI; CHOULITOUDI; 

OREOPOULOU, 2017; KARABEGOVIĆ et al., 2014; ONISZCZUK et al., 2014). 

O Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da FAO/OMS (JECFA, 

2006) e a Diretiva 2008/128/CE permitiram o uso de seis solventes para a extração de 

curcuminoides do rizoma açafrão: acetona, etanol, metanol, isopropanol, hexano e acetato de 

etila (EFSA JOURNAL, 2010; HALDAR; MAJUMDAR; MISHRA, 2015), o documento não 

traz informações sobre a folha. No entanto, sob o ponto de vista toxicológico, o etanol e a água 

são solventes mais seguros que acetona, metanol e outros solventes orgânicos, e portanto, mais 

aceitáveis para a indústria de alimentos (BALBOA et al., 2014; OKTAY; GÜLÇIN; 

KÜFREVIOǦLU, 2003). 

 

 

2.6 Métodos de avaliação da atividade antioxidante in vitro  

 

Os ensaios analíticos utilizados para a determinação de atividade antioxidante são 

baseados em dois mecanismos de reação: Transferência do Átomo de Hidrogênio (HAT - 

Hydrogen Atom Transfer) e Transferência de um Elétron (SET - Single Electron Transfer). Para 

ambos os mecanismos, o objetivo é determinar o efeito protetor da amostra contra os radicais 

livres. Os métodos baseados em  HAT investigam a capacidade dos antioxidantes em bloquear 

a ação dos radicais peroxila (ROO•) através da doação de hidrogênio. O antioxidante inibe, por 

competição, a oxidação do substrato pela espécie reativa de oxigênio, que quando oxidado, 

apresenta sinal mensurável (absorbância UV-Vis ou fluorescência).  Consequentemente, 

ocorrerá uma mudança no sinal medido, e a atividade antioxidante da amostra pode ser 

quantificada (CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011; PRIOR; WU; SCHAICH, 2005). 
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Por outro lado, os métodos baseados no mecanismo de SET, envolvem apenas dois 

componentes: os antioxidantes e o agente oxidante, que também será a sonda molecular, 

responsável pelo sinal mensurável da reação (absorbância UV-Vis). A sonda oxidante abstrai 

um elétron do antioxidante, causando uma mudança na sua própria absorbância, permitindo o 

acompanhamento da reação e a determinação da atividade antioxidante da amostra. Dessa 

forma, os ensaios com mecanismo de SET detectam a capacidade da amostra em reduzir o 

oxidante, que não precisa ser estritamente um radical livre, ao contrário dos ensaios com 

mecanismo de HAT. Ambos os mecanismos são demonstrados no esquema da Figura 8 

(CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011; HUANG; BOXIN; PRIOR, 2005; PRIOR; WU; 

SCHAICH, 2005).  

 

Figura 8. Esquemas dos principais mecanismos de reação dos ensaios de capacidade 

antioxidante total, aplicados na análise de óleos vegetais. A: mecanismo de transferência de 

átomo de hidrogênio (HAT); B: mecanismo de transferência de um elétron (SET). Fonte: 

Castelo-Branco; Torres (2011). 

 

Os ensaios HAT são mais representativos de um sistema alimentar em condições reais, 

pois a presença dos ROO• no sistema, como iniciadores da oxidação e a reação de competição, 

são similares à peroxidação lipídica ocorrida naturalmente nos alimentos. Já os ensaios SET 

apresentam mecanismos não competitivos e não se utilizam de espécies reativas de oxigênio e, 

por isso, são considerados menos representativos das condições reais em um alimento, quando 

comparados com o primeiro método (CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011; HUANG; 

BOXIN; PRIOR, 2005; PRIOR; WU; SCHAICH, 2005). 

Os mecanismos de SET e HAT, na maioria das vezes, ocorrem simultaneamente e seu 

equilíbrio é determinado principalmente pelas propriedades químicas dos antioxidantes e pelas 

características físico-químicas do alimento. Portanto, para que a determinação da atividade 
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antioxidante seja mais completa e representativa, recomenda-se o uso de mais de um ensaio, de 

modo a contemplar ambos os mecanismos de reação (CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011). 

 

2.6.1 Conteúdo de fenólicos totais 

 

Dentre os métodos utilizados para quantificar o conteúdo de fenólicos totais nos 

alimentos tem-se o que utiliza o reagente Folin-Ciocateau. Esse se baseia na redução do ácido 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico pelas hidroxilas fenólicas, produzindo um complexo de 

coloração azul, identificado em comprimento de onda entre 620 e 740 nm. O número de grupos 

hidroxilas ou grupos potencialmente oxidáveis presentes no meio reacional controla a 

quantidade de cor formada. As moléculas reduzidas são azuis e as não reduzidas são amarelas, 

permitindo a detecção dos fenóis (ANGELO; JORGE, 2007; SHAHIDI; NACZK, 1995). 

 

2.6.2 Atividade sequestrante do radical DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazila) 

 

Esse ensaio envolve o mecanismo de SET e marginalmente o de HAT, baseando-se na 

determinação da capacidade dos antioxidantes (da amostra ou do padrão) em reduzir o radical 

DPPH. Ao receber um átomo de hidrogênio do antioxidante, o radical DPPH sofre redução 

mudando de coloração. A capacidade redutora da amostra é determinada através da redução da 

absorbância (515-528nm) do radical por 30 minutos ou até cessar a variação nesse valor  

(PRIOR; WU; SCHAICH, 2005).  

Geralmente, os resultados são apresentados como IC50, que expressa a concentração 

de amostra antioxidante ou padrão, necessária para reduzir em 50% a concentração inicial do 

radical DPPH. Originalmente, o ensaio utiliza metanol como solvente (HUANG; BOXIN; 

PRIOR, 2005).    

A porcentagem remanescente de DPPH é proporcional à concentração de antioxidante 

presente no meio. DPPH é considerada uma análise de transferência de elétrons 

(EMBUSCADO, 2015). 

O DPPH é um radical que não apresenta qualquer semelhança estrutural com os 

radicais peroxila envolvidos na peroxidação lipídica, sendo assim, muitos antioxidantes que 

reagem rapidamente com os radicais peroxila podem reagir lentamente ou até mesmo serem 

inertes ao DPPH (HUANG; BOXIN; PRIOR, 2005; PRIOR; WU; SCHAICH, 2005). Dessa 
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forma, se faz necessária a execução de outros ensaios de atividade antioxidante com base em 

sistemas lipídicos. 

 

2.6.3 Poder redutor do íon férrico (FRAP) 

 

O ensaio do FRAP é totalmente baseado no mecanismo de SET e estima a capacidade 

dos antioxidantes em reduzir o complexo de Ferro Férrico Tripiridiltriazina (Fe+3 - TPTZ) ao 

complexo de Ferro Ferroso Tripiridiltriazina (Fe+2 - TPTZ) em pH 3,6. No ensaio, o complexo 

Fe+2 - TPTZ formado na presença de antioxidantes apresenta coloração azul e a absorbância da 

solução é medida em 595nm, permitindo o monitoramento da atividade redutora da amostra 

(CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011; PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA-CALIXTO, 2006). 

 

 

2.7 Métodos para avaliação da estabilidade oxidativa 

 

O estudo da deterioração de lipídeos está diretamente relacionado com a determinação 

de sua estabilidade oxidativa, isto é, com o acompanhamento da ação do oxigênio sobre os 

lipídeos (REGITANO-D’ARCE, 2006).  

Trata-se de um tópico relevante, pois os compostos gerados no processo estão 

relacionados a efeitos sensoriais e biológicos indesejáveis. Avaliar o status de oxidação lipídica 

é uma tarefa desafiadora, pois o processo é complexo e depende de diversos fatores, como: o 

tipo de substrato lipídico; os agentes oxidantes; os diferentes compostos formados; o tempo; a 

extensão da oxidação e o mecanismo envolvido. Portanto, frequentemente é mais conveniente 

combinar diferentes métodos para analisar o status oxidativo. Dentre os mais comuns para 

determinar os produtos de oxidação primária e secundária estão o índice de peróxido e a análise 

de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), respectivamente (SHAHIDI; 

AMBIGAIPALAN, 2015). 

Para simular o processo em que os óleos são submetidos a altas temperaturas e estudar 

os compostos originados durante o estresse térmico, é muito comum a utilização da 

termoxidação. Esse método consiste em submeter óleos e gorduras a elevadas temperaturas sem 

a presença do alimento, ou seja, sem a umidade e demais componentes que provêm deste. Dessa 

forma, a temperatura e o oxigênio proveniente do ar são as principais variáveis que devem ser 

consideradas. Essa técnica também é utilizada para estudar a eficiência de antioxidantes contra 
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a formação dos compostos degradativos, prejudiciais à saúde humana (SHYAMALA et al., 

2005; DEL RÉ; JORGE, 2012). 

 

2.7.1 Teste acelerado em estufa ou Schaal oven test 

 

É o método de oxidação acelerada mais conhecido e consiste em armazenar as 

amostras em estufa à temperatura constante, entre 60 e 70 ºC (a temperatura média utilizada é 

63 ºC). As temperaturas entre 40 e 60 °C são as que geram resultados mais confiáveis 

considerando-se a estabilidade dos sistemas lipídicos e a eficácia dos antioxidantes. As 

amostras são avaliadas quanto ao nível de oxidação, em determinados intervalos de tempo. Esse 

método correlaciona-se muito bem com as avaliações sensoriais e a medida da vida útil do 

produto. O inconveniente maior é o tempo de análise (BERSET; CUVELIER, 1996; 

KRISTOTT, 2000; REGITANO-D’ARCE, 2006). 

Dentre os métodos de aceleração da oxidação, esse é o mais adequado para predizer o 

shelf-life (tempo de vida útil) de óleos. De acordo com Kristott (2000), cada dia de 

armazenamento a 65 °C pode ser equivalente a um mês de armazenamento à temperatura 

ambiente, embora essa relação somente possa ser confirmada quando são desenvolvidos ensaios 

em condições reais de armazenamento. O teste em estufa pode ainda ser adaptado aos diferentes 

tipos de amostras e combinações de tempo e temperatura para a verificação da progressão da 

oxidação.  

 

2.7.2 Índice de Peróxido 

 

Os peróxidos, especialmente hidroperóxidos, são os primeiros compostos formados 

durante o processo de oxidação, por isso são chamados de produtos de oxidação primária. 

Apesar de serem compostos intermediários do processo de oxidação lipídica, eles são 

relativamente estáveis (dependendo da estrutura lipídica) e podem ser usados para avaliar o 

status da oxidação lipídica em amostras de alimentos, desde que a amostra não esteja em estado 

oxidativo avançado (SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015). 

Dentre os diferentes métodos propostos para a análise de peróxidos, tem-se o método 

oficial da American Oil Chemists’ Society (A.O.C.S). Esse consiste na reação hidroperóxidos 

e outros peróxidos com o íon iodeto, em meio ácido, para gerar iodo, o qual é titulado usando-

se uma solução de tiossulfato de sódio. O amido é utilizado como indicador. De acordo com 
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este método, considera-se que o índice de peróxido (IP) representa a quantidade de oxigênio 

ativo em milequivalente (meq) contido em 1 kg de lipídio e que pode oxidar o iodeto de potássio 

(A.O.C.S, 2003). 

O método é o mais convencional e difundido, principalmente devido à simplicidade 

do procedimento experimental. No entanto, apresenta algumas desvantagens, derivadas 

principalmente da alta suscetibilidade do iodeto à oxidação na presença de oxigênio molecular 

e acelerada pela exposição à luz. Além disso, pode ocorrer a formação espontânea de 

hidroperóxido (superestimação do valor) ou a absorção de iodo por ácidos graxos insaturados 

(subestimação). E ainda, a determinação do valor de peróxido não fornece uma medida real da 

degradação oxidativa, uma vez que os peróxidos geralmente são ainda mais degradados, 

portanto, a medição simultânea de produtos secundários é apropriada (SHAHIDI; 

AMBIGAIPALAN, 2015; SUN et al., 2011). 

 

2.7.3 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O ensaio de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) é o método mais 

frequentemente usado para determinação da peroxidação lipídica por meio da quantificação de 

malonaldeído (MAD) em alimentos e fluidos e tecidos biológicos. É um dos aldeídos mais 

abundantes gerados durante a oxidação lipídica secundária e também provavelmente, o mais 

comumente utilizado como marcador de oxidação. Essa molécula pode ser formada in vivo ou 

pré-formada em produtos alimentares e tem uma vida útil bastante longa em comparação com 

os produtos de oxidação primária (ADDIS, 1986; MEDINA-MEZA; BARNABA; BARBOSA-

CÁNOVAS, 2014; SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015). 

O MAD é um produto secundário da degradação oxidativa de ácidos graxos 

poliinsaturados (PUFAs), relativamente estável. É um dialdeído de três carbonos que pode 

existir de várias formas, dependendo do valor do pH. Os peróxidos cíclicos, endoperóxidos 

bicíclicos e hidroperoxil são alguns de seus principais precursores (AMARAL; SOLVA; 

LANNES, 2018; LIMA et al., 2013).  

O tratamento de amostras de alimentos com ácido tiobarbitúrico (TBA) em condições 

apropriadas resulta na formação de produtos cor-de-rosa que absorvem na faixa de 500-550 nm. 

No entanto, TBARS foi discutido porque substâncias semelhantes a MDA também podem ser 

formadas durante o ensaio a partir de vários precursores produzidos durante a peroxidação 

lipídica, como lipídios oxidados, 2-alcenais, 2,4-alcadienais, 4-hidroxialquenos ou MDA 
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ligados a proteínas (FRANKEL; NEFF, 1983; ADDIS, 1986; ESTERBAUER et al., 1991; 

MEDINA-MEZA; BARNABA; BARBOSA-CÁNOVAS, 2014). 

 

2.7.4 Dienos e Trineos conjugados 

 

Os dienos e trienos conjugados são resultantes da estabilização do estado radical via 

rearranjo de ligação dupla após a formação de hidroperóxidos, a partir de ácidos graxos poli-

insaturados, isso ocorre em mais de 90% dos casos. Esses compostos relativamente estáveis, 

absorvem na faixa de UV (232 e 270 nm, respectivamente) e sua absorção pode ser medida por 

técnicas espectrofotométricas para avaliar o nível de oxidação (BARRIUSO; ASTIASARÁN; 

ANSORENA, 2013; LAGUERRE; LECOMTE; VILLENEUVE, 2007; SHAHIDI; ZHONG, 

2005). 

O ensaio espectrofotométrico no ultravioleta pode fornecer informações sobre a 

qualidade de uma gordura, seu estado de preservação e as alterações provocadas por processos 

tecnológicos. A absorção nos comprimentos de onda especificados no método é devida à 

presença de sistemas conjugados de dienos e trienos. Estas absorções são expressas como 

extinções específicas E1% 1 cm (a extinção de uma solução a 1% de gordura no solvente 

especificado, com uma espessura de 1 cm) convencionalmente indicada por K, também 

denominado de coeficiente de extinção (EEC, 1991). 

Essa técnica é simples e rápida, mas não tão difundida quanto a determinação de 

peróxidos. Provavelmente, porque pode levar a uma subestimação da oxidação, considerando-

se que os hidroperóxidos do ácido oleico, contendo menos de duas ligações duplas, não podem 

ser detectados. Por outro lado, a superestimação é possível se ligações duplas conjugadas 

estiverem presentes no ácido graxo original. Mesmo assim, vários estudos utilizaram esses 

compostos para o monitoramento da oxidação lipídica durante tratamentos de aquecimento, 

especialmente em óleos vegetais (MARTÍNEZ et al., 2013; WANG et al., 2018; ZHANG et al., 

2018). A correlação entre os valores de dienos conjugados e os valores de peróxido foi relatada 

(SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015; WANASUNDARA, SHAHIDI, 2005). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A reação de oxidação é responsável por alterações indesejáveis nos óleos vegetais. 

Para retardar tal processo, a indústria alimentícia faz o uso de antioxidantes. Os mais utilizados 

são os antioxidantes sintéticos, os quais são eficientes, no entanto, há vários relatos de potencial 

toxicidade. Nesse sentido, torna-se necessária a busca por alternativas, por isso o crescente 

interesse das pesquisas nos potenciais efeitos dos antioxidantes naturais. 

Apesar de numerosos estudos sobre os compostos antioxidantes, há ainda espécies não 

estudadas em todo o seu potencial, como as folhas de C. longa L., além de uma grande variedade 

de métodos de extração, bem como de avaliação da capacidade antioxidante. Os quais devem 

ser estudados a fim de verificar as condições ótimas de extração e de determinação da atividade 

antioxidante para gerar possibilidades de aplicação eficiente em alimentos. 
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EFEITO DOS DIFERENTES SOLVENTES NA DETERMINAÇÃO DA 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DAS FOLHAS DE 

CURCUMA LONGA L. 

 

RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os melhores solventes para a extração de compostos 

fenólicos e para a determinação da atividade antioxidante de folhas de C. longa L. A 

caracterização das folhas foi feita pela determinação da composição proximal, mineral, teor de 

carotenoides totais e cor. As análises de teor de compostos fenólicos totais, capacidade 

sequestrante do radical DPPH e poder antioxidante redutor do íon férrico (FRAP) foram 

realizadas nos extratos das folhas para os quais foram testados sete solventes isolados ou 

combinados: água (100%), etanol(100%), etanol/água (70/30%), metanol (100%), 

metanol/água (70/30%), metanol/ácido acético (99,5/0,5%) e acetona/água/ácido acético 

(70/28/2%). Os dados foram avaliados por ANOVA e teste de Tukey (p<0,05). A composição 

proximal (g.100-1) apresentou as seguintes quantidades de proteína (18,53 ± 0,16), fibra 

alimentar total (66,78 ± 0,92), carboidratos totais (61,68 ± 0,29) e cinzas (13,12 ± 0,02). Os 

principais minerais presentes nas folhas foram potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e 

fósforo (P). O teor de carotenoides totais foi baixo (0,15 ± 0,02 g.100-1) quando comparado 

com outras espécies e observou-se que o processo de secagem influenciou nos parâmetros de 

cor ao promover a intensificação na cor verde da folha e o aumento de luminosidade. Quanto 

aos solventes testados, para a determinação de conteúdo de fenólicos totais, as misturas de 

solventes acetona/água/ácido acético, metanol/água, etanol/água, metanol/água/ácido acético 

apresentaram os melhores resultados sendo 20% superior em média em relação à segunda maior 

resposta; para o ensaio de DPPH, etanol e metanol/água obtiveram as melhores respostas sendo 

138% superior e para o ensaio FRAP os melhores foram metanol/água, etanol/água, 

acetona/água/ácido acético, 22% superior. Por estar entre as misturas de solventes com 

melhores respostas tanto para fenólicos totais quanto para capacidade antioxidante e por ser 

seguro e compatível com alimentos, etanol/água (70%/30%) foi considerada a melhor 

combinação de solventes. 

 

Palavras-chave: extração, antioxidantes naturais, conteúdo de fenólicos totais, DPPH, FRAP. 
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EFECT OF DIFERENT SOLVENTS ON THE DETERMINATION OF 

THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Curcuma longa L. LEAVES 

EXTRACT 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate the best solvents for the extraction of phenolic 

compounds and to determine the antioxidant activity of leaves of C. longa L. The 

characterization of the leaves was done by determining the proximal composition, mineral, total 

carotenoid content and color. The analysis of total phenolic compounds content, DPPH radical 

scavenging capacity and ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) were performed on leaf 

extracts for which seven isolated or combined solvents were tested: water (100%), ethanol (100 

%), ethanol / water (70 / 30%), methanol (100%), methanol / water (70 / 30%), methanol / acetic 

acid (99.5 / 0.5%) and acetone / water / acetic acid (70 / 28 / 2%). The data were evaluated by 

ANOVA and Tukey's test (p <0.05). The proximal composition (g.100-1) presented the 

following amounts of protein (18.53 ± 0.16), total dietary fiber (66.78 ± 0.92), total 

carbohydrates (61.68 ± 0.29) and ashes (13.12 ± 0.02). The main minerals present in the leaves 

were potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) and phosphorus (P). The total carotenoid 

content was low (0.15 ± 0.02 g.100-1) when compared to other species and it was observed that 

the drying process influenced the color parameters by promoting the intensification in the green 

color of the leaf and the increase in brightness. As for the tested solvents, for the determination 

of total phenolic content, the solvent mixtures acetone / water / acetic acid, methanol / water, 

ethanol / water, methanol / water / acetic acid showed the best results, being 20% higher on 

average in relation to the second largest response; for the DPPH test, ethanol and methanol / 

water obtained the best responses, being 138% higher, and for the FRAP test, the best were 

methanol / water, ethanol / water, acetone / water / acetic acid, 22% higher. Because it is among 

the solvent mixtures with the best responses for both total phenolics and antioxidant capacity 

and for being safe and compatible with food, ethanol / water (70% / 30%) was considered the 

best solvent combination. 

 

Keywords: extraction, natural antioxidants, total phenolic content, DPPH, FRAP. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Curcuma  longa L., conhecida popularmente  como açafrão-da-terra ou açafrão-da-

índia, pertence ao gênero Curcuma (família Zingiberaceae).  Essa espécie  é cultivada 

principalmente na Índia e é valorizada economicamente por seus rizomas (CHOUDHARY; 

RAHI, 2018) que fornecem a cúrcuma, uma especiaria dourada, utilizada desde a antiguidade 

para conferir cor e sabor aos alimentos, além do uso na medicina popular asiática (GUPTA et 

al., 2013; HASAN; MAHMUD, 2014; TANVIR et al., 2017).  

No Brasil, destaca-se a importância socioeconômica do cultivo do açafrão para a 

agricultura familiar do Estado de Goiás, principalmente na região de Mara Rosa, constituindo 

um dos principais centros produtores do país (BERNI et al., 2014; MILHOMEM; TEIXEIRA, 

1999). 

Enquanto o rizoma é muito utilizado e alvo de diversos estudos científicos por suas 

diversas propriedades antioxidantes (DENG et al., 2018; KIM et al., 2014; MARTINEZ-

CORREA et al., 2017; WOJCIK et al., 2018), as folhas de C. longa L. são subutilizadas, sendo 

um produto residual durante as operações pós-colheita. Porém, estudos demonstraram 

quantidades expressivas de compostos fenólicos e alta atividade antioxidante também nessas 

folhas, considerando-as como potencial fonte de antioxidantes naturais (PRIYA et al., 2012; 

BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

A escolha de um extrato vegetal para aplicação como antioxidante natural, deve levar 

em consideração, dentre os diversos parâmetros que influenciam na extração de compostos 

fenólicos, a escolha do solvente mais apropriado, o qual deve ser não tóxico, em volume e 

polaridade adequados (PEDRO et al., 2018).  

A recuperação desses compostos difere de uma planta para outra e as condições de 

extração devem ser otimizadas para garantir que sua maioria seja extraída (MICHIELS et al., 

2012; ZŁOTEK et al., 2016).  

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar os melhores solventes para a 

extração de compostos fenólicos e para a determinação da atividade antioxidante de folhas de 

C. longa L. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os ensaios foram realizados no Departamento de Engenharia de Alimentos, na Escola 

de Agronomia e no Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos da Faculdade de 

Farmácia, ambos da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO. 

 

2.1 Coleta e preparo das amostras  

  

As folhas de C. longa L. foram coletadas no período de dezembro/2018 e abril/2019, 

na Cooperativa de Produtores de Açafrão (Cooperaçafrão) de Mara Rosa - GO (14°00'10.9"S 

49°07'11.8"O), armazenadas em sacos de náilon e transportadas até o laboratório sob 

temperatura controlada de 20 °C. 

As folhas foram selecionadas conforme a coloração verde típica e a integridade. As 

sujidades foram removidas com água potável corrente, e foram colocadas em solução de 

hipoclorito de sódio 0,1 mL.L-1 por 15 minutos. Os talos foram removidos e as folhas foram 

cortadas em quadrados de aproximadamente 2 cm. 

 

2.2 Secagem das folhas de C. longa L. 

 

Após o preparo, as folhas foram distribuídas nas bandejas de aço inox perfuradas e 

submetidas à secagem convectiva à 40 °C (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018) em estufa de 

circulação de ar (TE-394/3, Tecnal, Piracicaba, Brasil) por 72 horas.  

Ao término da secagem, as folhas foram retiradas da estufa, ficaram em repouso até 

atingir a temperatura ambiente e após foram empacotadas em sacos plásticos à vácuo, 

etiquetados e guardados em local fresco, arejado e protegido da luz até o momento das análises. 

 

 

2.3 Caracterização da folha da C. longa L. 

 

2.3.1 Composição proximal 

 

A composição proximal da amostra foi determinada conforme preconizado pela 

AOAC (2012). O teor de umidade foi quantificado pelo método de secagem em estufa a 105 ºC 

(Quimis, 0319V2) e calculado com base na perda de massa até peso constante. O conteúdo de 
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proteínas foi calculado utilizando um fator de conversão 6,25 após determinação do conteúdo 

de nitrogênio total pelo método de micro-Kjeldahl utilizando destilador de nitrogênio (Tecnal, 

TE-036/1). O teor de lipídeos foi quantificado por extrato etéreo utilizando extrator de lipídeos 

(Tecnal TE/044). O resíduo mineral fixo (cinzas) foi determinado pela completa carbonização 

da amostra em forno mufla a 550ºC (Quimis, Q-318D21) e calculado com base na massa após 

peso constante. Os carboidratos foram determinados por diferença considerando-se os outros 

componentes anteriores determinados. A fibra alimentar solúvel e insolúvel foi determinada 

segundo método enzímico-gravimétrico, a fibra total foi obtida pelo somatório das duas 

anteriores. Os ensaios foram feitos em triplicata e expressos em base seca. O valor energético 

total foi calculado por meio dos coeficientes de Atwater e Woods (1896).  

 

2.3.2 Determinação de minerais 

 

As folhas previamente secas foram digeridas utilizando digestor de micro-ondas 

(Provecto Analítica, modelo DGT100 Plus). O digestor foi operado na potência de 330 W por 

5 minutos, logo aumentou-se a 800 W por 8 minutos e após foi resfriado por 7 minutos a 0 W.  

A quantificação dos metais foi realizada em ICP-OES (Thermo Fisher Scientific, modelo iCAP 

6300 Duo), com os seguintes acessórios: tubos de tygon, nebulizador concêntrico, câmara de 

nebulização ciclônica e tubo central de 2 mm. As leituras foram realizadas utilizando a 

configuração axial. Os parâmetros utilizados foram: rotação da bomba de 50 RPM, vazão do 

gás argônio auxiliar de 0,5 L.min-1, pressão do gás argônio de nebulização de 0,16 Mpa e 

potência na fonte de 1250 W. Após a atomização, os limites de quantificação foram calculados 

multiplicando-se por 10 o desvio padrão dos resultados de 10 análises em branco e dividindo-

se pelo coeficiente angular da respectiva curva de calibração. Os resultados de minerais foram 

dados em mg.g-1 de folha seca (BEZERRA et al., 2018). 

 

2.4 Determinação de carotenoides totais 

 

O teor de carotenoides totais foi determinado de acordo com o método de Higby (1962) 

com modificações. Para o ensaio, em erlenmeyer adicionou-se 1 g de folha desidratada e moída, 

30 mL de álcool isopropílico e 10 mL de hexano, agitou-se por 1 minuto e transferiu-se para 

funil de separação envolvido em papel alumínio, contendo cerca de 30 mL de água destilada. 

Adicionou-se 70 mL água ao funil (total 100 mL) e agitou-se por rotação. Deixou-se em repouso 
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por 30 minutos, após desprezou-se a camada inferior e lavou-se o funil de separação por mais 

três vezes com água destilada, repetindo-se o procedimento anterior até que a camada inferior 

(aquosa) ficasse incolor. Filtrou-se a camada superior (hexano) em algodão com sulfato de 

sódio para um balão volumétrico de 50 mL, lavando-se o funil de separação com hexano. 

Adicionou-se 5 mL de acetona ao balão e completou-se o volume com hexano. Preparou-se um 

branco com 5 mL de acetona em balão de 50 mL e completou-se o volume com hexano. Fez-

se a leitura em espectrofotômetro (BEL, SP 2000 UV Photonics) a 450 nm. Os ensaios foram 

feitos em triplicata e o teor de carotenoides totais foi calculado pela Equação 1. 

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 (𝑚𝑔/100𝑔) =  
𝐴 𝑥 100

250 𝑥 𝐿 𝑥 𝑤
     (1)   

 

Sendo: A = absorbância da amostra; L = comprimento da célula (1 cm); w = quantidade de 

amostra no volume final da diluição (mL). 

 

 

2.5 Determinação de cor 

 

A cor foi avaliada nas folhas frescas e após secagem pela determinação dos parâmetros 

CieLab (L*, a* e b*) utilizando colorímetro Color Quest II (Hunter-Lab, Reston, Virginia, 

EUA) segundo método descrito por Paucar-Menacho et al. (2008). Foram determinadas as 

coordenadas de cor L*, a* e b* e, a partir destas, a tonalidade angular (h°) e o índice de 

saturação ou croma (C*) e pelas seguintes equações 2 e 3. 

ℎ𝑜 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑏∗

𝑎∗
)                 ( 2) 

 

𝐶∗ =  √(𝑎∗2 +  𝑏∗2)              ( 3) 

 

2.6 Obtenção dos extratos 

 Foram elaborados extratos com diferentes solventes para a avaliação da capacidade 

antioxidante e compostos fenólicos, conforme a metodologia de Tabart et al. (2007) adaptada 

por Michiels, et al. (2012) com modificações. Pesou-se 1g da amostra (balança analítica Marte 
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AY220) previamente desidratada e moída e transferiu-se para tubos rosqueados. Em cada tubo 

adicionou-se 20 mL de um dos seguintes solventes ou combinações de solventes apresentados 

na Tabela 1. Utilizou-se água ultrapura para o preparo dos extratos, os quais foram feitos em 

triplicata. 

 

Tabela 1. Combinações e proporções dos solventes utilizados nas preparações dos extratos das 

folhas de C. longa L. 

Solvente Sigla Proporção (v/v) 

Água A 100 

Etanol E 100 

Metanol M 100 

Etanol/Água EA 70:30 

Metanol/Água MA 70:30 

Metanol/Ácido acético MAC 99,5: 0,5 

Acetona/Água/Ácido acético AAA 70: 28: 2 

 

As amostras foram agitadas em agitador magnético (Tecnal, TE-089, Piracicaba, 

Brasil) à temperatura ambiente (25 ºC ± 2 ºC) por 1 hora. Após, os extratos foram filtrados em 

papel de filtro qualitativo de 12 cm de diâmetro e transferidos para um balão volumétrico de 

50mL coberto com papel alumínio. O resíduo restante no papel, foi raspado e devolvido ao 

tubo. Extraiu-se novamente com 20 mL de solvente sob agitação por 1 hora, nas mesmas 

condições anteriores. O volume da segunda extração foi filtrado e completou-se o volume do 

balão volumétrico com o solvente respectivo. Os extratos foram transferidos para frascos âmbar 

(capacidade 50 mL), identificados e congelados a – 20 ºC até o momento das análises.  

 

2.7 Determinação de conteúdo de fenólicos totais e atividade antioxidante 

O conteúdo de fenólicos totais foi determinado de acordo com o método proposto por 

Chan et al. (2007),  com modificações. Para a reação colorimétrica, 300 µL da solução 

intermediária dos extratos (triplicata) foram adicionados a tubos de ensaio contendo 1,5 mL do 

reagente de Folin-Ciocalteu (10 % v/v) e 1,2 mL de solução de bicarbonato de sódio (7,5% p/v). 

Após repouso por 30 minutos, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro (BEL SP 2000 UV Photonics, Monza, Itália), no comprimento de onda de 

765 nm. Uma curva padrão de ácido gálico (Apêndice A) foi construída (y = 0,0049x + 0,3478, 
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R2 = 0,9991) e o resultado de CFT foi expresso em mg de equivalente de ácido gálico (EAG) 

por 100 gramas de material seco. 

A atividade antioxidante foi determinada pelo método do DPPH (capacidade 

sequestrante do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil), segundo Chan et al. (2007), com 

modificações. Em tubos de ensaio, adicionou-se 1 mL dos extratos das folhas a 2 mL de solução 

DPPH (0,059 mg.mL-1 em metanol), deixando-se reagir por 30 minutos. Após, foi efetuada a 

leitura da absorbância em espectrofotômetro (BEL SP 2000 UV Photonics, Monza, Itália), no 

comprimento de onda 517 nm, utilizando-se metanol para zerar o equipamento. A habilidade 

de eliminação de radicais foi calculada como IC50 e expressa como equivalente de Trolox (TE), 

em mg de Trolox por 100 g de material seco, de acordo com a Equação 4. 

𝑇𝐸 (𝑚𝑔 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥. 100−1. 𝑔−1) =  
𝐼𝐶50(𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥)

𝐼𝐶50(𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)
 𝑥 105        (4) 

 

Onde: IC50 = concentração de antioxidante necessária para reduzir a concentração de íons 

DPPH a 50%. O valor de IC50 do Trolox utilizado para o cálculo foi de 0,0516 mg.mL-1. 

Todas as análises foram feitas em triplicata, para cada tipo de extrato. 

 

A avaliação do poder antioxidante redutor do íon férrico (FRAP) foi realizada de 

acordo com o método proposto por com Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000) com 

modificações. Em tubos de ensaio foram adicionados 90 μL de cada diluição do extrato, 270 

μL de água destilada e 2,7 mL do reagente FRAP. Os tubos foram homogeneizados e incubados 

por 30 minutos a 37º C ± 1ºC. A leitura foi feita a 595 nm e foi utilizado o reagente de FRAP 

como branco para calibrar o equipamento. Uma curva padrão de sulfato ferroso (Apêndice A) 

foi construída (y = 0,001x + 0,0373; R2 = 0,973) e a avaliação do poder redutor do íon férrico 

foi expressa em μMol de sulfato ferroso.100g -1 de amostra. 

 

 

2.8 Análise estatística 

 

Os dados experimentais foram verificados estatisticamente por ANOVA. A significância 

das diferenças entre tratamentos foi determinada por one-way ANOVA com o teste de Tukey 

(p<0,05). Os cálculos foram realizados utilizando o software Action Stat, Versão: 3.6.331.450 

build 7.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição Proximal da Folha de C. longa L.  

 

Os resultados da composição proximal da folha de C. longa L. são apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição proximal e valor energético total da folha de C. longa  L.  

Componente g.100g-1 (base seca) 

Umidade 10,29 ± 0,07 

Cinzas 13,12 ± 0,02 

Lipídeos 2,45 ± 0,16 

Proteínas 18,53 ± 0,16 

Fibra alimentar solúvel 0,39 ± 0,26 

Fibra alimentar insolúvel 66,39 ± 0,64 

Fibra alimentar total 66,78 ± 0,92 

Carboidratos totais 61,68 ± 0,29 

Valor calórico total (kcal. 100g-1) 345,41 

Valores constituem média da triplicata ± desvio padrão. 

 

Conforme os dados apresentados, os resultados foram apresentados em base seca 

considerando-se uma umidade de 10,29 ± 0,07 g.100g-1. Observa-se que a folha de C. longa L., 

apresentou teor de carboidratos totais 27,46% superior ao encontrado para as folhas da mesma 

espécie (44,74 ± 1,04 g.100g-1) (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018) e 25,22% superior ao 

descrito para folhas de batata crem Tropaeolum pentaphyllum Lam.  (46,12 ± 0,45 g.100g-1) 

(BRAGA; VIEIRA; BARROS, 2018). Além de ser um teor maior de carboidratos totais que o 

encontrado por  (2013) et al. em folhas de cenoura Daucus carota L., couve-flor Brassica 

oleracea var. botritys, brócolis Brassica oleracea L. var. italica Plenck e beterraba Beta 

vulgaris L. (52,75 g.100g-1; 36,52 g.100g-1; 36,17 g.100g-1 e 27,65 g.100g-1, respectivamente). 

Os carboidratos fornecem energia e ajudam na digestão e  assimilação de outros nutrientes 

(EHIABHI et al., 2012) e podem ser correlacionados  com o conteúdo de fibra alimentar total. 

Fibra alimentar consiste em um ou mais dos seguintes aspectos: polímeros de 

carboidratos comestíveis de ocorrência natural ou sintética e podem ser extraídos do material 
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bruto alimentar por processos físico, enzimáticos e químicos. Apresentam as seguintes 

propriedades: diminuição do tempo de trânsito intestinal e aumento do bolo fecal; fermentação 

pela microbiota colônica; redução dos níveis sanguíneos de colesterol total ou LDL-colesterol; 

redução dos níveis sanguíneos pós-prandiais de glicose e/ou insulina. Além de conhecer a 

quantidade de fibra presente no alimento ingrido, é importante saber de que forma ela se 

apresenta. São classificadas em solúveis e insolúveis de acordo com a solubilidade nas soluções 

utilizadas no processo de quantificação (FILISETTI; LOBO; COLI, 2016). 

As folhas de C. longa L. apresentaram alto teor de fibra alimentar total, principalmente 

fibras insolúveis, superior ao teor de fibra alimentar total apresentado por Braga, Vieira e 

Oliveira (2018) para a mesma espécie (34,47 ± 0,98 g.100g-1). Devido ao alto teor de fibras as 

folhas de C. longa L. podem ser consideradas como fonte de fibras pela legislação brasileira 

(mínimo de 6g de fibra por 100g de produto) (BRASIL, 2012). 

Em relação ao teor proteínas, a folha de C. longa L. apresentou resultado 19,21% 

superior às folhas de batata crem Tropaeolum pentaphyllum Lam.  (14,97 ± 0,30 g.100g-1) 

(BRAGA; VIEIRA; BARROS, 2018) e 1,62% às das folhas de cenoura Dacus carota L. com 

100 dias de desenvolvimento (18,23 ± 0,07 g.100g-1) (LEITE et al., 2011). Além de apresentar 

maior quantidade de proteínas que as cinco variedades de folhas de oliveira analisadas por 

Cavalheiro e colaboradores (2014) (12,24 ± 0,23; 7,61 ± 0,27; 5,04 ± 0,15; 6,68 ± 0,28; 7,10 ± 

0,23 g.100g-1). No entanto, o presente estudo apresentou 113,16% menos proteínas que as 

folhas da mesma espécie avaliadas por Braga, Vieira e Oliveira (2018). 

Essa grande variação no teor de proteínas presentes nas folhas de C. longa L. 

provenientes de diferentes colheitas e avaliadas em diferentes períodos pelas autoras e no 

presente estudo, podem ser atribuídas aos diversos fatores que afetam o metabolismo das 

plantas, como variações no tipo de solo (pH), nutrientes presentes no solo, como potássio, 

nitrogênio e fósforo, luminosidade, irrigação, variações climáticas, dentre outros 

(SIVARAMAN, 2007; SRINIVASAN et al., 2016).  

As folhas de C. longa L. apresentaram teor de lipídeos semelhante ao encontrado em 

outro estudo com as folhas da mesma espécie (2,47 ± 0,12 g.100g-1) (BRAGA; VIEIRA; 

OLIVEIRA, 2018). Esse valor foi superior 18,36% aos lipídeos das folhas de erva mate (2,0 

g.100g-1) (VALDUGA et al., 2016); em média 51,63% superior a variedades de folhas de 

oliveira Olea europaea L. avaliadas por Cavalheiro et al. (2014), mas 232, 24% (8,14 ± 0,24 

g.100g-1) inferior à variedade Arbequina dessa mesma espécie, e 224,5% (7,95 ± 0,33 g.100g-
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1)  menos lipídeos que o encontrado por Aguiar e colaboradores (2010) para folhas de linho 

Linum usitatissimum L. com 120 dias de desenvolvimento.   

O conteúdo de cinzas das folhas de C. longa L. foi 81,70 % superior às folhas de erva 

mate (2,4 g.100g-1) (VALDUGA et al., 2016); e 10,14% superior ao das folhas de linho com 

40 dias de desenvolvimento (11,79 ± 1,00 g.100g-1) (AGUIAR et al., 2010). No entanto, foi 

5,26% inferior que das folhas de C. longa L. avaliadas no estudo de Braga, Vieira e Oliveira 

(2018) (13,81 ± 1,05 g.100g-1).  Foi 62,12% menor que as folhas de acelga (21,27 ± 0,2 g.100g-

1) (COSTA et al., 2003) e 16,77% menor que as folhas de cenoura com 100 dias de 

desenvolvimentos (15,32  ± 0,04 g.100g-1) (LEITE et al., 2011). Segundo Nworie e 

colaboradores (2019) o fator de bioacumulação de minerais é altamente variável de espécie para 

espécie.  

Observa-se que a quantidade expressiva de cinzas que correspondem ao resíduo 

mineral fixo da amostra, correlaciona-se com a grande quantidade e diversidade de minerais 

encontrados nas folhas de C. longa L., conforme descrito no item abaixo. 

 

 

3.2 Composição de minerais 

 

A composição de minerais da folha de C. longa L. é apresentada na Tabela 3. 

Conforme os dados apresentados, observa-se que os minerais predominantes foram potássio 

(K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P). Alguns elementos apresentaram quantidades 

menores, sendo os principais: manganês (Mn), sódio (Na), estrôncio (Sr), zinco (Zn), ferro (Fe), 

bário (Ba), boro (B) e cobre (Cu). Vários apresentaram-se abaixo do limite de quantificação, 

como o chumbo (Pb) e mercúrio (Hg).  

Em seu trabalho, Braga e colaboradores (2018) avaliaram a composição proximal e 

mineral das folhas de C. longa L., frescas e secas por diferentes métodos de secagem, as autoras 

verificaram que as folhas frescas e secas tiveram maiores valores de Na (12,21 ± 0,12 mg.g-1), 

Mg (11,23 ± 0,00 mg.g-1) , Ca (9,06 ± 0,00 mg.g-1), K (6,43 ± 0,02 mg.g-1) , P (5,49 ± 0,00 

mg.g-1)  e Mn (2,25 ± 0,00 mg.g-1), valores superiores ao presente estudo, exceto para potássio.  
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Tabela 3. Composição de minerais das folhas de C. longa L. 

Mineral C. onda LQ Amostra (mg.g-1 b.s.) 

B 249,77 0,0025 0,009 ± 0,0002 

Ba 455,40 0,0002 0,009 ± 0,0001 

Ca 315,89 0,0594 2,18 ± 0,0234 

Cd 226,50 0,0004 0,072 ± 0,0000 

Cu 324,75 0,0022 0,036 ± 0,0000 

Fe 259,94 0,0017 0,018 ± 0,0003 

K 766,49 0,0253 8,03 ± 0,1266 

Li 670,78 0,0001 0,00018 ± 0,0000 

Mg 280,27 0,0043 0,56 ± 0,0062 

Mn 257,61 0,0003 0,036 ± 0,0003 

Na 588,99 0,0880 0,036 ± 0,0039 

Ni 221,65 0,0165 0,0018 ± 0,04 

P 213,62 0,0211 0,32 ± 0,0047 

Sn 189,99 0,0024 0,00036 ± 0,0000 

Sr 407,77 0,0003 0,018 ± 0,0001 

Ti 337,28 0,0018 0,00054 ± 0,0000 

Zn 213,86 0,0019 0,018 ± 0,0003 

Valores das médias ± desvio padrão. Legenda: C. onda: comprimento de onda; LQ: limite de quantificação; b.s.: 

base seca. Elementos abaixo do limite de quantificação ocultados na tabela. 

 

Oliveira e colaboradores (2013) avaliaram N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, 

nas PANC taioba Xanthosoma sagittifolium , ora-pro-nobis Pereskia aculiata, bertalha Basella 

rubra e beldroega Portulaca oleracea. Os minerais presentes em maiores quantidades nessas 

espécies foram K, Ca, P, valores próximos aos das folhas de Curcuma longa L, exceto para 

potássio que foi maior na espécie avaliada no presente estudo. 

Enquanto que no estudo de Cavalheiro e colaboradores (2014), os minerais presentes 

em maior concentração em folhas de oliveira Olea europaea L. variedade Aberquina foram: Al 

(0,92 mg.g-1), Ca (10,78 mg.g-1) , K (11,448 mg.g-1), P (2,288 mg.g-1), Mg (1,153 mg.g-1) e Fe 

(0,121 mg.g-1). Esses valores foram superiores ao encontrado para os minerais das folhas de C. 

longa L. avaliadas nesse estudo, exceto para o Al que ficou abaixo do limite de quantificação. 
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Os minerais desempenham um papel vital no bem-estar físico e mental do organismo, 

por isso tem havido um interesse crescente nas concentrações de minerais em alimentos, como 

fonte desses elementos para a dieta humana (BERTIN et al., 2016). 

Dentre os principais minerais detectados no presente estudo, estão alguns dos minerais 

essenciais na alimentação humana. O Na é essencial para retenção de fluido corporal, em 

conjunto com o K, geram impulsos nervosos que permitem a contração muscular. Participam 

também na facilitação da absorção de nutrientes tais como glicose e aminoácidos no intestino 

delgado. Os Ca juntamente com o P são necessários para a formação e manutenção dos ossos e 

dentes, coagulação do sangue e contração muscular. O Mg é importante para a atividade de 

mais de 300 enzimas. O Zn é importante para a função de mais de 200 enzimas e no crescimento 

e desenvolvimento sexual no homem. O Fe atua na função imunológica, desenvolvimento 

cognitivo, regulação da temperatura e metabolismo energético (WARDLAW et al., 2004; 

KAWADE, 2012; ASUK et al., 2015; BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA., 2018). Portanto, a 

presença desses minerais nas folhas de C. longa L. é importante do ponto de vista nutricional. 

Além disso, El-Hawaz e colaboradores (2016) demonstraram que a concentração de 

minerais no solo durante o desenvolvimento da C. longa L., como os íons Mg2+ e Ca2+ 

associados a íons fosfato em diferentes concentrações e combinações, está intimamente 

relacionada com o acúmulo de curcumina e outros curcuminoides no rizoma. Dessa forma, a 

concentração de minerais encontradas nas folhas por exemplo, podem ser indicativos da 

presença e concentração de compostos bioativos de interesse. 

Outro aspecto observado foi que a concentração de elementos traço como arsênio (As), 

alumínio (Al) e cromo (Cr) ficaram abaixo do limite de detecção ou foram detectados em 

pequenas quantidades. Além disso, metais pesados como Pb e Hg não foram detectados.   

No entanto, foram identificadas quantidades de cádmio e lítio (0,072 e mg.g-1 

respectivamente) nas folhas analisadas, os quais podem ser indicativos de contaminação do solo 

por lixo eletrônico, como pilhas e baterias descartadas de forma indevida.  

Esse fator é importante, pois os metais pesados não são biodegradáveis e a sua 

acumulação excessiva em solos agrícolas podem gerar contaminação das plantas cultivadas 

nesses locais. Considerando-se que os alimentos são a principal via de contaminação por esses 

elementos, essa questão pode representar um risco para a saúde pública,  causando potencias 

problemas de saúde, como danos nos pulmões, fígado e rins (AWASTHI; ZENG; LI, 2016; 

LIU et al., 2012). Nesse sentido, seriam necessárias maiores investigações da composição do 
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solo da região para determinar os níveis desses metais e propor medidas preventivas e corretivas 

para essa possível contaminação. 

 

 

3.3 Carotenoides totais 

 

No presente estudo, o teor de carotenoides totais foi avaliado para investigar um dos 

fatores que influenciam na capacidade antioxidante das folhas de C. longa L., considerando-se 

que os carotenoides são relatados como um dos principais antioxidantes nas células foliares das 

plantas juntamente com ascorbato, glutationa, poliaminas e tocoferol (SCANDALIOS, 2005; 

SHEN et al., 2018). São eliminadores eficientes de radicais peroxil, reagindo com eles para 

formar radicais estabilizados por ressonância e sua capacidade de eliminar radicais peroxil pode 

interromper a sequência de reação da oxidação lipídica (OSWELL; THIPPAREDDI; PEGG, 

2018). Além de os carotenoides serem compostos essenciais para a fotossíntese e fotoproteção 

de plantas e para a nutrição humana (JI et al., 2009; WANG et al., 2015). 

O teor de carotenoides totais na folha seca de C. longa L. foi de 0,15 ± 0,02 mg.100g-

1. O valor encontrado foi inferior ao encontrado por Shen e colaboradores (2018), os autores 

avaliaram a influência de poluentes ambientais, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

no aumento do teor de carotenoides e obtiveram uma média de 2,5 mg.100g-1 de carotenoides 

totais  nas folhas de trigo antes e 4,0 mg.100-1 após  da exposição aos poluentes. Foi também 

inferior ao relatado por Wang e colaboradores (2015), no estudo sobre os genes que influenciam 

a síntese de carotenoides, os autores encontraram um teor de 1, 085 mg.100g-1 de carotenoides 

totais nas folhas de wolfberry ou goji berry (Lycium chinese Mill.). 

Portanto, observou-se um baixo teor de carotenoides totais na folha seca em relação às 

demais folhas citadas acima. Pode ter ocorrido uma redução desses compostos em relação à 

folha fresca, pois os carotenos, sofrem degradação durante o processo de secagem (BRAGA; 

VIEIRA; OLIVIERA, 2018) o que pode gerar variações nesse parâmetro em relação à folha 

fresca.  

 

3.4 Cor 

Os parâmetros de cor avaliados na folha de C. longa L. fresca e submetida a diferentes 

métodos de secagem são mostrados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Avaliação de cor (L*, a*, b*, c* e h°) de folhas de C. longa L. fresca e seca. 

Cor Fresca Seca 

L* 37,71 ± 1,25 45,98 ± 0,00 

a* 9,12 ±0,74 -1,43 ± 0,01 

b* 23,33 ± 1,7 7,99 ± 0,03 

C* 25,21 ± 2,11 8,11 ± 0,03 

h° 68,65 ± 0,73 -79,89 ± 0,07 

*Dados expresso média ± DP. Luminosidade a* e b* representam as coordenadas de cromaticidade (c*). Os 

parâmetros de cor foram convertidos em ângulo de cor, H=tan-1b/a, indicando o ângulo Hue (h°) da amostra (0° 

ou 360=vermelho; 90°=amarelo; 180°=verde; 270°=azul). 

 

O valor de L* indica a luminosidade que vai de 0 (escuro) à 100 (claro). A 

luminosidade apresentou-se maior nas folhas secas do que nas frescas. A secagem das folhas 

provocou aumento da luminosidade  devido à diferença da reflexão da luz entre a água e outros 

componentes das folhas de Curcuma longa L (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

O valor da coordenada cromática a* foi menor nas folhas secas em relação às folhas 

frescas, o que indica maior intensificação da cor verde nas folhas após a secagem. Quanto à 

coordenada cromática b*, as folhas secas apresentaram menores valores que as folhas frescas, 

o que indica que as folhas se tornaram menos amarelas após a secagem. Isso ocorre, 

provavelmente, porque os carotenos, um dos componentes lipossolúveis responsáveis pela cor 

amarela e laranja nas folhas in natura, sofrem degradação durante o processo de secagem 

contribuindo para a variação desse parâmetro (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Os valores de chroma (C*) foram maiores para as folhas frescas, isto é, apresentaram 

maior saturação da cor verde do que nas folhas secas. A variação da cor em vegetais durante a 

secagem deve-se à degradação de pigmentos e à formação de novos compostos coloridos 

através de reações não enzimáticas, como a reação de Maillard. A variação da cor de um vegetal 

durante o processo de secagem pode indicar a degradação de nutrientes como carotenoides, 

flavonoides, fenólicos, clorofilas, entre outros (ARAL; BESE, 2016). 

O ângulo hue (h°) foi menor nas folhas secas, indicando diminuição na tonalidade da 

amostra, quanto menor o valor de h°, mais clara a cor correspondente (TEO et al., 2010). Esses 
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dados são condizentes com os resultados de Braga, Vieira e Oliveira (2018) que avaliaram 

variações na cor das folhas de C. longa L. por diferentes tipos de secagem.  

Gasparin et al. (2014), ao avaliar a qualidade das folhas de hortelã pimenta Mentha 

piperita L. submetidas a processos de secagem, relataram que na folha fresca a coordenada a* 

apresentou coloração esverdeada, na coordenada b* os valores encontrados indicaram cor 

amarela (clara), sendo o maior valor observado para as folhas frescas. Não observaram 

diferença significativa entre a luminosidade (L*) das folhas frescas e secas, no ângulo de matiz 

(h°) o maior valor apresentado foi para as folhas frescas e no chroma (C*) o valor das folhas 

frescas também foi maior. Segundo os autores, aumenta o impacto sobre a coloração das folhas 

e maior será a distinção da cor entre as folhas frescas e a cor das folhas secas. 

 

 

3.5 Conteúdo de fenólicos totais e atividade antioxidante 

 

Os resultados da quantificação de conteúdo de fenólicos totais (CFT) no extrato de 

folhas C. longa L. obtido por diferentes tipos de solventes são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Conteúdo de fenólicos totais dos extratos de folhas de C. longa L. obtidos por 

diferentes solventes. 

Solvente Fenólicos totais (mg EAG.100g-1) 

Água (A) 273,63 ± 39,69e 

Etanol (E) 1042,09 ± 65,05d 

Metanol (M) 2148,31 ± 166,42c 

Etanol/Água (EA) 2422,04 ± 141,16bc 

Metanol/Água (MA) 2723,93 ± 81,62ab 

Metanol/Ácido acético (MAC) 2346,13 ± 206,58bc 

Acetona/Água/Ácido acético (AAA) 2813,77 ± 142,65a 

*Dados expressos em média ± DP. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) 

medidas pelo teste de Tukey HSD. Legenda: EAG: Equivalente de ácido gálico. 

 

A composição dos solventes extratores afetou significativamente (p<0,05) o conteúdo 

de fenólicos totais medido. Dentre os solventes isolados, o metanol (M) foi o que mais extraiu 

compostos fenólicos, sendo 87% superior à água (A) que foi a que menos extraiu. 
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Quanto aos solventes combinados, acetona/água/ácido acético (AAA) e metanol/água 

(MA) foram os que mais extraíram e não apresentaram diferença significativa entre si. Em 

seguida, na sequência de extração, tem-se os demais solventes combinados etanol/água (EA) e 

metanol/ácido acético (MAC), os quais não apresentam diferença estatística entre si e nem com 

o MA. Os solventes combinados com melhor resposta extraíram 16,62% mais CFT que os com 

menor resposta. Comparando-se os solventes isolados aos combinados observa-se que os 

solventes combinados extraíram em média 23,65% mais CFT que os solventes isolados.  

Michiels et al. (2012) e Złotek et al. (2016) identificaram que as misturas à base de 

acetona foram melhores do que as misturas à base de metanol para extrair compostos fenólicos 

de maçã, laranja, alho-poró, brócolis no primeiro estudo e de folhas de manjericão no segundo. 

No presente estudo, ambos os solventes apresentaram respostas estatisticamente semelhantes 

na extração. 

Michiels et al. (2012) afirmaram ainda que as propriedades dos solventes extratores 

afetaram significativamente o conteúdo de fenólicos totais (CFT) medido (variação de ± 25%) 

e a capacidade antioxidante (variação de até 30%) e que a seleção do solvente mais eficiente 

para a extração de compostos fenólicos depende das matrizes alimentares analisadas. 

Semelhante ao presente estudo, Pedro et al. (2018), conseguiram os melhores 

resultados na extração de compostos fenólicos de goji berry com solventes orgânicos 

combinados com água, em uma proporção acima de 1:1. Sendo os mais eficazes:  metanol/água 

(70/30 v/v); etanol/água (70/30 v/v); etanol:água (50/50 v/v); acetona/água (70/30 v/v) e 

acetona/água/ácido acético (70/28/2 v/v/v). Os solventes extratores com melhor resposta foram 

os mesmos do presente estudo, exceto o AAA que no trabalho dos autores não foi a melhor 

condição de extração. 

Os dados obtidos demonstram ainda que, os solventes com menor polaridade extraíram 

mais CFT, considerando-se que a água é o solvente mais polar e foi o de menor resposta. 

Entretanto, as combinações de solventes menos polares com água obtiveram melhores 

resultados que os mesmos solventes isolados. 

O tipo de solvente e a polaridade desempenham um papel fundamental no aumento da 

solubilidade fenólica por afetar a transferência única de elétron (SET) e a transferência de átomo 

de hidrogênio (HAT), que são aspectos-chave nas medições da capacidade antioxidante 

(PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA-CALIXTO, 2006).  

Diferenças na estrutura dos compostos fenólicos também determinam sua solubilidade 

em solventes de polaridades diferentes. Portanto, o tipo de solvente de extração, bem como os 
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procedimentos de isolamento, podem ter um impacto significativo no rendimento dos polifenóis 

extraídos do material vegetal (ZŁOTEK et al., 2016). 

A mistura de solventes orgânicos e água é mais eficiente que o sistema monossolvente, 

uma vez que os compostos fenólicos glicosilados são mais solúveis em água. Nos solventes 

combinados metanol/água e etanol/água, além de apresentar um comportamento seletivo na 

extração de compostos glicosilados, o metanol e o etanol também são capazes de extrair 

compostos não glicosilados devido à alta disponibilidade do elétrons livres (PEDRO et al., 

2018; PHILIP; CHRISTINA, 2000).  

Considerando-se que as misturas de acetona/água são bons sistemas de solventes para 

a extração de antioxidantes polares (NACZK; SHAHIDI, 2006; ALOTHMAN; BLATH; 

KARIM, 2009; ZŁOTEK et al., 2016), provavelmente a maioria dos compostos fenólicos 

presentes nas folhas de C. longa L. são polares, pois a combinação acetona/água/ácido acético 

foi uma das que mais extraiu CFT. 

O extrato aquoso foi o que menos extraiu compostos fenólicos, pois a água é um 

solvente abundante, mas não é adequada para extrair compostos apolares (BALBOA, et al. 

2014), logo, esses compostos não foram eficientemente extraídos por um solvente composto 

apenas por água. 

Quanto CFT, Chan, Lim e Lim (2007), avaliaram extratos metanólicos de folhas 

espécies da família Zingiberaceae, sendo cinco selvagens e seis cultivadas. Os resultados de 

CFT encontrados para todas as espécies foram menores que os apresentados para todos os 

extratos testados das folhas de C. longa L. nesse estudo (exceto o aquoso). Os valores de CFT 

das espécies selvagens em mg de EAG100.g-1 de amostra foram:  Alpinia malaccensis var. 

nobilis (744 ± 61); Elettariopsis slahmong (346 ± 45); Etlingera maingayi (1110 ± 93); 

Scaphochlamys kunstleri (203 ± 21); Zingiber spectabile (242 ± 7). Para as espécies cultivadas, 

os valores de CFT (mg de EAG.100g-1) foram: Alpinia galanga (366 ± 15); Boesenbergia 

rotunda (260 ± 8); Curcuma longa (230 ± 19); Curcuma zanthorrhiza (503 ± 57); Etlingera 

elatior (2390 ± 329) e Zingiber officinale (291 ± 18). 

Ressalta-se a quantidade consideravelmente superior (834%) de CFT no extrato 

metanólico das folhas de Curcuma longa relatado no presente estudo (2148,31 ± 166,42 mg de 

GAE/100 g), em relação ao encontrado pelos autores para a mesma espécie. Observa-se ainda 

o destaque para o CFT das folhas de Etlingera elatior, com valor próximo aos dos extratos EA 

e MAC (2422,04 ± 141,16 e 2346,13 ± 206,58 mg de EAG.100g-1) analisados nesse estudo 

(CHAN; LIM; LIM, 2007).  
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Segundo os mesmos autores, a fotossíntese a e respiração são processos fisiológicos 

com vários intermediários de radicais livres, os quais também podem ser aumentados pela 

exposição à luz solar. As folhas, portanto, exigem muito mais sequestradores de radicais livres 

do que outras partes da planta, e, segundo Frankel e Berenbaum (1999), folhagens de plantas 

de florestas tropicais produziram mais antioxidantes quando expostas a condições de luz 

elevadas (CHAN; LIM; LIM., 2007). Essa explicação justificaria o alto conteúdo de fenólicos 

totais encontrado na espécie de C. longa L. analisada nesse estudo, considerando-se que o 

território brasileiro recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação (INPE, 2019). 

Já em seu trabalho, Chan, Lim e Omar (2007), analisaram extratos metanólicos de 

folhas de cinco espécies do gênero Etlingera da família Zingiberaceae e obtiveram 3550 ± 304; 

3480 ± 390 mg; 2810 ± 242; 2540 ± 91 e 1110 ± 93 mg de EAG.100g-1) para E. elatior, E. 

rubrostriata e E. litoralis, E. fulgens e E. maingayi, respectivamente. Nesse estudo, o extrato 

metanólico (100% de metanol) de folhas de C. longa L. apresentou conteúdo de fenólicos totais 

(2148,31 ± 166,42 mg de EAG.100g-1) inferior às quatro primeiras espécies, mas superior à 

última. No entanto, esse solvente não foi o que melhor extraiu, sendo que o AAA, MA, EA, 

MAC extraíram quantidades semelhantes à E. litoralis e E. fulgens, 2813,77 ± 142,65; 2723,93 

± 81,62; 2422,04 ± 141,16 e 2346,13 ± 206,58 mg de EAG.100g-1, respectivamente. 

Em comparação com outros vegetais, o CFT das folhas de C. longa L. foi maior que o 

de goji berry Lycium barbarum L. (extrato metanólico e etanólico, 1736.36 ± 3.99 e 1351.45 ± 

25.06 mg de EAG.100g-1, respectivamente) (PEDRO et al., 2018); brócolis variedade Italica e 

alho-poró cultivar Blue Liege  (extrato AAA, 120 mg de EAG.100g-1 e 80 mg de EAG.100g-1, 

respectivamente) (MICHIELS et al., 2012). No entanto foi menor que o de folha liofilizada de 

manjericão Ocimum basilicum L. (extrato AAA, 15000 mg de EAG.100g-1) (ZŁOTEK et al., 

2016). 

Em relação aos compostos fenólicos presentes nas folhas de C. longa L., não foram 

encontrados estudos que identificassem quimicamente esses compostos nos extratos líquidos 

das folhas. Muitos estudos relatam a composição química de extratos do rizoma, cujos 

principais componentes relatados são: os compostos fenólicos curcumina, desmetoxicurcumina 

e bisdemetoxicurcumina (AMALRAJ et al., 2017; OSORIO-TOBÓN et al., 2016); alfa-

turmerona, beta-turmerona e turmerona aromática (DOSOKY; SETZER, 2018; SINGH et al., 

2010) e turmerona aromática (ZHANG et al., 2017). 

A curcumina, o principal curcuminoide encontrado nos rizomas de C. longa L. é 

sintetizada nas folhas e depois translocada para os rizomas (DIXIT; SRIVASTAVA, 2000), 
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mas os níveis de expressão dos genes enzimáticos envolvidos na síntese da curcumina são 

maiores no rizoma do que na folha e com o aumento da maturidade, o conteúdo de curcumina 

da folha diminui enquanto o rizoma aumenta (FERREIRA et al., 2016; RAVINDRAN; BABU; 

SHIVA, 2007).  

Os resultados de atividade antioxidante dos extratos de folhas de C. longa L. 

considerando-se os diferentes solventes estudados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Capacidade antioxidante de folhas de C. longa L.  

Solvente DPPH (mg TE.100g-1) FRAP (µMol de FeSO4.100g-1) 

Água (A) 3337,70 ± 341,41b 65,23 ± 20,64d 

Etanol (E) 8587,29 ± 341,41a 119,67 ± 5,61d 

Metanol (M) 777,717 ± 0b 200,95 ± 13,81bc 

Etanol/Água (EA) 1847,08 ± 1306,08b 217,99 ± 6,43abc 

Metanol/Água (MA) 7274,89 ± 1204,77a 263,27 ± 12,32a 

Metanol/Ácido acético (MAC) 1433,92 ± 584,30b 192,01 ± 18,72c 

Acetona/Água/Ácido acético (AAA) 1506,83 ± 0b 255,20 ± 17,69ab 

*Dados expressos em média ± DP. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) 

medidas pelo teste de Tukey HSD. Legenda: Capacidade antioxidante equivalente a Trolox. 

 

Os ensaios de DPPH e FRAP diferiram estatisticamente conforme a alteração do 

solvente (p<0,05). Quanto à capacidade sequestrante do radical DPPH, os extratos com o 

solvente isolado etanol (E) e o combinado metanol/água (MA) foram os que apresentaram 

melhor resposta nos ensaios, em média 90% superiores ao solvente isolado metanol (M) que 

foi o de menor resposta. Os extratos com os demais solventes não apresentaram diferença 

significativa entre si.  

Já para FRAP, o extrato metanol/água (MA) juntamente com etanol/água (EA) e 

acetona/água/ácido acético (AAA), apresentaram maior capacidade antioxidante, mas sem 

diferença estatística entre si. O ensaio FRAP desses extratos elaborados com solventes 

combinados foi em média 75% superior ao da água (A) como solvente isolado. Os resultados 

dos extratos para o ensaio FRAP foram condizentes com os dos solventes que melhor extraíram 

fenólicos totais. 

Assim como para CFT, os dados de FRAP demonstram ainda que, os extratos com 

solventes com menor polaridade apresentaram melhor resposta, considerando-se que a água é 

o solvente mais polar e foi o de menor resposta. Também, as combinações de solventes menos 
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polares com água obtiveram melhores resultados que os mesmos solventes isolados. Para 

DPPH, o extrato aquoso isolado (A) não apresentou diferença estatística dos extratos com 

solvente isolados M e combinados EA, MAC e AAA. 

A capacidade antioxidante medida, sofre grandes impactos de parâmetros como: 

solvente, temperatura, tempo de extração, proporção solvente-sólido e condições de 

armazenamento. No estudo de Michiels et al. (2012) o solvente e a temperatura tiveram mais 

impacto na capacidade antioxidante detectada que o tempo de extração (MICHIELS et al., 

2012).  

Złotek et al. (2016) identificou que a quantidade de etapas da extração é relevante. Os 

autores avaliaram que a capacidade antioxidante de folhas de manjericão medida pelo ensaio 

de DPPH, foi maior para extrações com agitação em três etapas do que com apenas uma 

agitação. Considerando-se que o ensaio de DPPH envolve tanto uma reação rápida de 

transferência de elétrons (SET), quanto uma reação lenta de transferência de átomos de 

hidrogênio (HAT), principalmente em solventes fortes que aceitam hidrogênio, como metanol 

e etanol (HUANG; BOXIN; PRIOR, 2005), extrações em mais de uma etapa são recomendáveis 

para garantir uma otimização na extração de compostos antioxidantes. No presente trabalho 

foram utilizadas duas extrações com agitação a temperatura ambiente de 1 hora cada. 

Em relação aos solventes, os mais utilizados são etanol e metanol, pois em meios 

alcoólicos há uma maior facilidade da doação de um átomo de hidrogênio do próprio álcool 

(etanol ou metanol), que aumenta a solubilidade e a taxa constante de transferência de 

hidrogênio para o radical DPPH. No entanto, em meios aquosos a solubilidade é bem menor e 

pode interferir na avaliação da capacidade antioxidante, tornando o radical DPPH estericamente 

pouco acessível para a reação com as amostras avaliadas (OLIVEIRA, 2015).   

Chan, Lim e Lim (2007) relataram uma capacidade antioxidante sequestrante do 

radical DPPH de  113 ± 18 mg AA/100 g (equivalente de ácido ascórbico) para extrato 

metanólico de folhas de C. longa L. da Malásia, enquanto Braga, Vieira e Oliveira (2018) 

apresentaram um valor de 1522,15 ± 1,41 mg AA/100 g para a mesma espécie cultivada no 

Brasil. Essa grande diferença pode resultar de variações climáticas, de componentes do solo e 

entre cultivares. 

No presente estudo, a capacidade antioxidante dos solventes com resposta 

intermediária (EA, AAA e MAC) tem valores próximos ao apresentado por Braga, Vieira e 

Oliveira (2018), ressaltando-se que utilizou-se como equivalente o Trolox (análogo de vitamina 

E) enquanto as autoras utilizaram ácido ascórbico como padrão. 
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Priya et al. (2012), avaliaram a capacidade sequestrante de radical DPPH no óleo 

essencial de folhas de C. longa L. e  encontraram um IC50 de 3,227 mg.mL-1 com um percentual 

de inibição médio de 65% para uma concentração de óleo essencial de 4 mg.mL-1. 

Considerando-se que o efeito dos antioxidantes no DPPH se deve à sua capacidade de doação 

de hidrogênio, os mesmos concluíram que o óleo essencial de folhas de C. longa L. pode atuar 

como doador de prótons e antioxidante. 

O DDPH nos extratos acetona/água/ácido acético de folhas de C. longa L. foi superior 

a alho-poró cultivar Blue Liege (6,25 mg TE. 100 g-1) e brócolis variedade Italica (30 mg TE. 

100 g-1) (MICHIELS et al., 2012);  e inferior ao de folhas de manjericão Ocimum basilicum L. 

(450,5.103 mg TE. 100 g-1) (ZŁOTEK et al., 2016) e goji berry Lycium barbarum L. (583 mg 

TE. 100 g-1) (PEDRO et al., 2018). 

Diferentes espécies do gênero Etlingera da família Zingiberaceae, a mesma da C. 

longa L. apresentaram os seguintes valores de FRAP em mg EAG 100.g-1 no extrato metanólico 

das folhas: Etlingera elatior (1960 ± 2,1);  E. rubrostriata (1660 ± 2,4); E. littoralis (1160 ± 

1,0); E. fulgens (940 ± 0,4) e E. maingayi (490 ± 0,8) (CHAN; LIM; OMAR, 2007). 

Priya et al. (2012) encontraram uma capacidade antioxidante de redução do íon férrico 

inferior a 100 mg EAG.100.g-1 para um extrato de 800 mg.mL-1 de óleo essencial das folhas de 

C. longa L. cultivada na Índia.  

Somogyi e colaboradores (2015), encontraram os seguintes valores de FRAP para na 

concentração de 7% p/p de ervas imersas em óleos vegetais:  500; 580 e 600  µMol de 

FeSO4.100g-1 para folhas secas de sálvia (Salvia officinalis L) e 300; 310 e 380 µMol de 

FeSO4.100g-1    para folhas secas de orégano (Oreganum vulgare L.). Valores maiores que os 

resultados no presente estudo, no entanto os autores utilizaram as folhas secas diretamente, sem 

processo prévio de extração. 

Balboa e colaboradres (2014), ao avaliarem extratos de algas marinhas, fontes naturais 

e de baixo custo, obtiveram boas respostas de capacidade antioxidante in vitro, medida como 

atividade de eliminação radical DPPH e poder redutor do íon férrico (FRAP utilizando 

processos ambientalmente benignos e água e etanol por serem solventes não tóxicos. 

Embora os extratos contendo acetona e metanol tenham apresentado bons resultados 

para compostos fenólicos e capacidade antioxidante, sob o ponto de vista toxicológico, o etanol 

e a água são solventes mais seguros que acetona, metanol e outros solventes orgânicos, e 

portanto, mais aceitáveis para a indústria de alimentos (BALBOA et al., 2014; OKTAY; 

GÜLÇIN; KÜFREVIOǦLU, 2003). 
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Por estar entre as misturas de solventes com melhores respostas tanto para conteúdo 

de fenólicos totais quanto para a capacidade antioxidante, e por ser um solvente seguro e 

compatível com alimentos, considerou-se o extrato etanol/água (EA) mais adequado para 

aplicação em alimento. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As folhas de C. longa L. apresentaram quantidades expressivas de proteínas, fibras e 

minerais. O conteúdo de carotenoides totais e cor foram possivelmente afetados pelo 

processamento de secagem. Além disso, apresentaram alto conteúdo de fenólicos totais e alta 

atividade antioxidante expressa por DPPH e FRAP, sendo portanto, uma potencial fonte de 

antioxidantes naturais para utilização em alimentos. 

Diferentes solventes e suas misturas impactam significativamente na extração de 

compostos fenólicos e na determinação da atividade antioxidante do extrato. Misturas de 

solventes com acetona, metanol e etanol foram as mais efetivas no processo de extração do que 

solventes isolados. 

No entanto, dentre os solventes testados, a solução etanol/água (70%/30%) foi 

considerada a mais adequada, por estar entre as misturas de solventes com as melhores 

respostas, e por ser um solvente desejável para a perspectiva industrial de processamento de 

alimentos, devido a aspectos de segurança e  compatibilidade. 
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EFEITO DO EXTRATO DE FOLHAS DE Curcuma longa L. NA 

PREVENÇÃO DA DETERIORAÇÃO OXIDATIVA DO ÓLEO DE SOJA 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a estabilidade oxidativa do óleo de soja com adição de 

extrato etanólico de folhas de C. longa L. em comparação com antioxidante sintético. O melhor 

solvente para obtenção do extrato foi definido em estudo prévio. O teste acelerado em estufa 

foi realizado com óleo de soja refinado, branqueado e degomado sem adição de antioxidante 

natural ou sintético.  Ao óleo, adicionou-se o extrato etanólico de folhas de C. longa L. nas 

seguintes concentrações 0,5%, 1,0%, 1,5%, e foram submetidos a aquecimento a 50ºC ± 2, 60ºC 

± 2 e 70ºC ± 2. Os ensaios foram realizados por 12 dias e foram feitas análises a cada 3 dias 

para avaliação dos seguintes parâmetros da estabilidade oxidativa: índice de peróxido, 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), dienos e trienos conjugados. Também 

foram feitos um ensaio branco (óleo sem adição de antioxidante sintético ou de extrato 

etanólico) e um ensaio controle positivo (óleo com adição de antioxidante sintético BHT 0,02 

g.100g-1) para cada temperatura, nas mesmas condições anteriores. Foi realizado um 

delineamento fatorial completo 22, inluindo 3 repetições no ponto central, totalizando 7 ensaios 

e os dados foram analisados por ANOVA com o teste de Tukey (p<0,05). Os óleos com extrato 

de folha de C. longa L. apresentaram redução de todos os parâmetros indicativos de 

deterioração oxidativa, com forte influência da concentração e da temperatura do ensaio. A 

concentração 0,5% foi menos efetiva e na temperatura de 50ºC os parâmetros não sofreram 

grandes variações. No óleo com extrato 1,0% a 60ºC o índice de peróxido foi 289,62% menor 

que o branco (dia 6) e 80,2% menor que o controle (dia 9). Quanto ao TBARS essa redução foi 

de foi 100% e 120% (dia 3), respectivamente. Para a mesma concentração, os dienos 

conjugados variaram de 1,16 a 8,62 e os trienos de 0,32 a 1,89. A melhor condição experimental 

testada foi o extrato a 1,0% nos ensaios a 60ºC. O extrato de folha de C. longa L. apresentou 

respostas semelhantes ou até mesmo inferiores ao antioxidante sintético BHT na formação de 

compostos de oxidação, contribuindo para melhorar a estabilidade oxidativa do óleo de soja. 

Portanto, as folhas de C. longa L. podem ser uma fonte potencial de antioxidantes naturais a 

serem explorados na indústria alimentícia. 

 

Palavras-chave: estabilidade oxidativa, teste acelerado em estufa, índice de peróxido, TBARS, 

dienos e trienos conjugados. 
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EFFECT OF Curcuma longa L. LEAF EXTRACT IN PREVENTING 

OXIDATIVE DETERIORATION OF SOYBEAN OIL 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the oxidative stability of soybean oil with the 

addition of ethanolic extract of leaves of C. longa L. in comparison with synthetic antioxidant. 

The best solvent for obtaining the extract was defined in a previous study. The accelerated 

greenhouse test was performed with refined, bleached and degummed soybean oil without the 

addition of natural or synthetic antioxidants. To the oil, the ethanol extract of leaves of C. longa 

L. was added in the following concentrations 0.5%, 1.0%, 1.5%, and were subjected to heating 

at 50ºC ± 2, 60ºC ± 2 and 70ºC ± 2. The tests were performed for 12 days and analyzes were 

performed every 3 days to evaluate the following parameters of oxidative stability: peroxide 

index, substances reactive to thiobarbituric acid (TBARS), dienes and conjugated triennes. A 

white test (oil without addition of synthetic antioxidant or ethanolic extract) and a positive 

control test (oil with addition of synthetic antioxidant BHT 0.02 g.100g-1) were also performed 

for each temperature, under the same previous conditions. A complete factorial design 22 was 

carried out, including 3 repetitions at the central point, totaling 7 tests and the data were 

analyzed by ANOVA with the Tukey test (p <0.05). The oils with leaf extract of C. longa L. 

showed a reduction in all parameters indicative of oxidative deterioration, with a strong 

influence of the concentration and temperature of the test. The 0.5% concentration was less 

effective and at a temperature of 50ºC the parameters did not suffer great variations. In oil with 

1.0% extract at 60ºC the peroxide index was 289.62% lower than white (day 6) and 80.2% 

lower than the control (day 9). As for TBARS, this reduction was 100% and 120% (day 3), 

respectively. For the same concentration, the conjugated dienes varied from 1.16 to 8.62 and 

the triennials from 0.32 to 1.89. The best experimental condition tested was the 1.0% extract in 

the tests at 60ºC. The leaf extract of C. longa L. showed similar or even inferior responses to 

the synthetic antioxidant BHT in the formation of oxidation compounds, contributing to 

improve the oxidative stability of soybean oil. Therefore, the leaves of C. longa L. can be a 

potential source of natural antioxidants to be exploited in the food industry. 

 

Keywords: oxidative stability, accelerated greenhouse test, peroxide index, TBARS, dienes 

and conjugated triennes. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O óleo de soja é um dos óleos vegetais mais produzidos e consumidos mundialmente, 

com grande importância econômica. Dados da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE) mostram que o Brasil produziu 8.600 toneladas de óleo de soja até 

novembro de 2019, com 7.600 toneladas para uso doméstico e 1000 toneladas para exportação 

(ABIOVE, 2019). 

A constituição rica em lipídeos, em sua maioria ácidos graxos insaturados, torna esse 

produto muito propenso ao processos oxidativos, principalmente por meio da autoxidação 

(BREWER, 2011; MCCLEMENTS; DECKER, 2010; REGITANO-D’ARCE, 2006). Esse 

processo é responsável pela geração de sabores e odores desagradáveis (off flavors), alterações 

na cor e textura, redução dos valores nutricionais e também formação de compostos tóxicos, 

como alguns dos produtos finais da oxidação: alcanos, epóxidos, cetonas e malonaldeídos 

(AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014; TAGHVAEI et al., 2014; CAROCHO; MORALES; 

FERREIRA, 2018). 

Dada a importância nutricional e econômica do óleo de soja, para garantir a 

conservação e qualidade desse produto, a indústria de alimentos utiliza-se da adição de 

compostos antioxidantes (CAROCHO; MORALES; FERREIRA, 2018). Os antioxidantes 

sintéticos são os mais utilizados (TAGHVAEI; JAFARI, 2015), no entanto seu uso é fortemente 

regulado quanto à dosagem e à aplicação devido aos efeitos colaterais e toxicidade potencial 

(DAMAYANTI; PERMANA; TJAHJONO, 2015). 

Frente a isso, o uso de antioxidantes naturais para aplicação em alimentos tem sido 

uma abordagem alternativa amplamente estudada (ALIZADEH et al., 2019; GANIARI; 

CHOULITOUDI; OREOPOULOU, 2017; MEZZA et al., 2018). Nesse sentido, a C. longa L., 

planta de origem asiática, popularmente conhecida como açafrão-da-terra, apresenta-se como 

uma potencial fonte alternativa de antioxidantes naturais (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 

2018). 

Entretanto, o rizoma dessa espécie é muito estudado e valorizado, mas folhas de C. 

longa L. não tem uso muito difundido. Geralmente são um produto residual durante as 

operações pós-colheita, cujos dados sobre sua composição e potencial antioxidante são 

escassos. Porém, alguns estudos relataram um alto conteúdo de compostos fenólicos nessas 

folhas  (LIU; NAIR, 2012; PRIYA et al., 2012; BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018), os quais 

conferem propriedades antioxidantes passíveis de serem aproveitadas na indústria de alimentos 

para a prevenção da deterioração oxidativa de óleos (MOHD NOR et al., 2009). 
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Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a estabilidade oxidativa do 

óleo de soja com adição de extrato etanólico de folhas de C. longa L. em comparação com 

antioxidante sintético. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

  A coleta, preparo das amostras e obtenção dos extratos foram realizados conforme 

metodologia descrita no Capítulo 2. 

 

 

2.1 Teste acelerado em estufa  

 

O teste acelerado em estufa foi realizado conforme a metodologia de Mohd Nor  et al. 

(2009) com modificações. Para o ensaio utilizou-se óleo de soja refinado, branqueado e 

degomado sem adição de antioxidante sintético. Foram pesados 100g de óleo em béquers de 

vidro transparente com capacidade para 150 mL. O extrato etanólico de folhas de C. longa L. 

foi adicionado ao óleo nas seguintes concentrações: 0,5%, 1,0%, 1,5%. Os frascos foram 

agitados e os recipientes foram colocados, sem tampa, em estufa (Quimis, Q-317B232, Brasil). 

As amostras permaneceram sobre aquecimento nas temperaturas de 50 ºC ± 2, 60 ºC 

± 2 e 70 ºC ± 2 por 12 dias consecutivos. A cada 3 dias foram retiradas alíquotas para avaliação 

dos parâmetros de estabilidade oxidativa. Adicionalmente, foram feitos um ensaio Branco (óleo 

sem adição de antioxidante sintético ou de extrato etanólico) e um ensaio Controle positivo 

(óleo com adição de antioxidante sintético BHT 0,02 g.100g-1) para cada temperatura avaliada, 

nas mesmas condições.  

 

2.1.1 Planejamento experimental 

 

Os ensaios foram realizados conforme um delineamento fatorial completo 22, inluindo 

3 repetições no ponto central, totalizando 7 ensaios para o teste acelerado em estufa, conforme 

apresentado nas Tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1. Valores utilizados no delineamento fatorial completo para dois fatores. 

Variáveis Código -1 0 + 1 

*Concentração do extrato (%) x1 0,5 1,0 1,5 

Temperatura (°C) x2 50 60 70 

 

Tabela 2. Valores codificados e valores reais para os ensaios. 

Ensaios x1 x2 Concentração (%) Temperatura (°C) 

1 -1 -1 0,5 50 

2 -1 1 0,5 70 

3 1 -1 1,5 50 

4 1  1 1,5 70 

5 0 0 1,0 60 

6 0 0 1,0 60 

7 0 0 1,0 60 

 

 

2.2 Avaliação da estabilidade oxidativa 

 

2.2.1 Índice de Peróxido (IP) 

 

O ensaio de índice de peróxido foi realizado segundo o método da A.O.C.S. (2003). 

Em um erlenmeyer, pesou-se 1 g de amostra de óleo de soja (branco, controle ou com adição 

de extrato etanólico da folha de C. longa L. nas diferentes concentrações) e dissolveu-se em 50 

mL de solução de ácido acético/iso-octano 3:2 (v/v). Agitou-se o frasco para melhor dissolução 

da amostra. Adicionou-se 0,5 mL de uma solução saturada de iodeto de potássio (KI) recém 

preparada. A solução ficou em repouso dentro da capela, sem a incidência direta da luz, com 

agitação ocasional, exatamente por 1 minuto. Após, adicionou-se 30 mL de água destilada ao 

frasco e homogeneizou-se com agitação vigorosa. Adicionou-se 0,5 mL de solução de amido 

1% como indicador e titulou-se a amostra, sob agitação em agitador magnético (Tecnal, TE-

089) com solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,01N até o completo desaparecimento da 
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cor azul. Anotou-se o volume gasto na titulação. Foi feita uma prova em branco. O ensaio foi 

feito em duplicata. O cálculo foi realizado conforme a Equação 1: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑞
𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑘𝑔
) =  

(𝑆 − 𝐵)𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑃𝐴
         (1) 

 

Onde: S = mL de solução de tiossulfato de sódio 0,01N gasto na titulação da amostra; B = mL 

da solução de tiossulfato de sódio 0,01N gasto na titulação do branco; N = Normalidade da 

solução de tiossulfato de sódio; PA = peso da amostra (g).  O resultado foi expresso em 

miliequivalente (mEq) de peróxido por kg da amostra analisada. 

 

2.2.2 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O ensaio de TBARS foi realizado conforme a metodologia de Tarladgis et al. (1960). 

Em um béquer de 150 mL, pesou-se 10g de amostra previamente homogeneizada, acrescentou-

se 50 mL de água destilada e agitou-se por 2 minutos. A mistura foi transferida para um tubo 

de destilação do tipo Kjeldahl com auxílio de 47,5 mL de água destilada. Adicionou-se 2,5 mL 

de HCl 4 N para corrigir o pH para 1,5 (aferido com potenciômetro Tecnal, Piracicaba, Brasil). 

Conectou-se o tubo ao destilador de nitrogênio (Tecnal, TE-0363, Piracicaba, Brasil) e iniciou-

se a destilação. Após 10 minutos do início da ebulição, recolheu-se 50 mL do destilado. Em 

tubo de ensaio, foram adicionados 5 mL do destilado, 5 mL da solução de TBA (0,5766g de 

ácido tiobarbitúrico diluído em 20 mL de água destilada e 180 mL de ácido acético P.A.) e 

agitou-se. Os tubos foram incubados em banho de água fervente (aproximadamente 95°C) por 

35 minutos e fez-se um teste branco. A leitura da absorbância da amostra em espectrofotômetro 

(Rayleigh, modelo UV 800) a 538 nm. O cálculo foi feito pela multiplicação do valor 

encontrado na leitura da absorbância por 7,8 (valor determinado experimentalmente). O 

resultado foi expresso em mg de malonaldeído (MAD) por 1000g da amostra analisada. O 

ensaio foi feito em duplicata. 

 

2.2.3 Dienos (DC) e trienos conjugados (TC) 

 

Os dienos e trienos conjugados foram analisados conforme o método da A.O.C.S. 

(1990). Pesou-se, em balão volumétrico de 10 mL, 0,01 g de amostra e completou-se o volume 

com iso-octano P.A. Agitou-se para completa dissolução da amostra. Usou-se o solvente puro 
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(branco) para zerar o espectrofotômetro (Rayleigh, modelo UV 800). Mediu-se a absorbância, 

utilizando cubeta de quartzo, a 233 nm (dienos) e 270 nm (trienos). Fez-se as diluições 

necessárias para que os valores de absorbância estivessem compreendidos entre 0,1 e 0,8. O 

cálculo foi feito conforme a Equação 2: 

 

𝐴ʎ

𝑐. 𝑙
= 𝐾ʎ                     (2) 

 

Onde: Kʎ = E1% 1 cm = extinção específica no comprimento de onda ʎ; Aʎ= absorbância medida 

no comprimento de onda ʎ; c = concentração da solução em g.100mL-1; l = caminho óptico da 

cubeta em cm. 

 

 

2.3 Análise estatística 

 

Os dados experimentais foram verificados estatisticamente por ANOVA. A 

significância das diferenças entre tratamentos foi determinada por one-way ANOVA com o 

teste de Tukey (p<0,05). Os cálculos foram realizados utilizando Statistica 7 (StatSoft Inc., 

Tulsa, EUA).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto à aplicação do extrato de folhas de C. longa L. no óleo de soja, notou-se que 

imediatamente após a adição do extrato, o óleo adquiriu uma coloração verde escura devido à 

cor de base do extrato, esverdeada devido à presença de clorofila. Durante o aquecimento no 

teste acelerado em estufa houve escurecimento do óleo, o qual também foi relatado por Mohd 

Nor et al. (2009). Os autores relataram que a coloração do óleo não foi grandemente afetada 

pelo tempo de fritura para as amostras controle e BHT, mas que o escurecimento do óleo foi 

significativamente maior na presença do extrato de folhas de C. longa L., devido à presença de 

pigmentos e compostos fenólicos e seus produtos de decomposição formados durante o 

aquecimento. 

Os ensaios de oxidação acelerada em estufa foram conduzidos por 12 dias, pois 

segundo Sadeghi e colaboradores (2017), 24 horas de armazenamento a 65 ºC correspondem a 
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estocagem de um mês à temperatura ambiente, logo o período do estudo corresponderia a 12 

meses de armazenamento do produto em condições normais. 

Além disso, para a avaliação dos parâmetros de estabilidade oxidativa, foi levado em 

consideração que  os peróxidos são primeiros compostos formados durante o processo de 

oxidação e são relativamente estáveis, desde que a amostra não esteja em estado oxidativo 

avançado (SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015), seus valores diminuem após o aquecimento 

prolongado (MOHD NOR et al., 2009) e sofrem rearranjos gerando os dienos conjugados, que 

podem não ser estáveis após 30 dias de armazenamento. Esses sofrem decomposição para 

outros produtos, dentre eles os aldeídos, que podem ter sua medição melhor garantida em 

tempos de armazenamento mais longos (MATUMOTO-PINTRO et al., 2017). 

Foram analisados diversos trabalhos que utilizaram teste acelerado em estufa com 

diferentes tempos para avaliação da estabilidade lipídica. Oliveira (2003), observou diferenças 

significativas do IP somente após 5 dias de análise. Shimano (2012), fez testes por 8 dias 

consecutivos e constatou que IP e DC tiveram diferença significativa após 6 dias de testes. 

Casemiro (2016), em 9 dias de ensaios, observou um aumento de hidroperóxidos a partir do dia 

3, com diminuição a partir do dia 6 e formação de compostos secundários. Enquanto Taghvaei, 

et al. (2014), em 20 dias, relataram um aumento lento do IP nos primeiros 12 dias e  TBARS 

com pico entre 12 e 16 dias, diminuindo após esse período. 

Diante dos dados acima, com o intuito de realizar ensaios que conseguissem 

quantificar os principais compostos de oxidação (primários e secundários), além de otimizar o 

tempo de análise e quantidade de reagentes empregados, foram realizados testes por 12 dias 

consecutivos, com análises dos parâmetros de oxidação a cada 3 dias. 

Quanto à aplicação do extrato das folhas de C. longa L. em um produto alimentício, 

Braga e colaboradores (2018) testaram a toxicidade da folha por meio da avaliação de fatores 

antinutricionais e constataram que as folhas apresentaram baixos níveis de nitrato e não 

apresentaram compostos cianogênicos em sua composição. 

 

 

3.1 Estudo cinético da estabilidade oxidativa 

 

3.1.1 Índice de Peróxido (IP) 

 

Os valores de índice de peróxido expressos em mEq de peróxido.kg-1, estão 

representados na Tabela 3 e Figura 1: 
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Tabela 3. Índice de peróxido em mEq de peróxido.kg-1 do óleo de soja submetido ao teste 

acelerado em estufa por 12 dias. 

Ensaios 
x1         

   (C %) 

x2       

     (T ºC) 

Tempo (dias) 

0 3 6 9 12 

1 0,5 50 4,98±0,02 9,45±2,14 11,90±3,5 9,69±0,33 8,97±0,04 

2 0,5 70 4,98±0,02 19,96±0,67 48,94±0,96 82,34±2,93 109,88±0,52 

3 1,5 50 5,48±0,69 11,67±2,48 14,19±0,3 14,02±0,48 8,40±0,77 

4 1,5 70 5,48±0,69 8,45±3,53 41,90±3,53 71,67±0,59 92,05±4,43 

5 1,0 60 6,69±0,32 4,47±0,04 8,88±0,08 32,97±1,72 121,20±0,20 

6 1,0 60 6,69±0,32 6,18±0,33 16,33±0,73 27,11±3,13 74,56±3,23 

7 1,0 60 6,69±0,32 4,67±0,31 7,19±0,31 47,67±0,16 62,01±6,43 

Branco 

- 50 2,73±0,33 4,49±0,71 7,46±3,52 5,42±0,62 8,43±0,66 

- 60 2,73±0,33 2,95±0,01 42,08±2,55 96,51±0,82 163,60±6,52 

- 70 2,73±0,33 23,36±0,66 55,70±0,08 120,94±0,39 166,04±1,81 

Controle 

(BHT) 

- 50 4,48±0,69 5,73±2,46 6,97±0,72 7,15±1,12 7,99±1,43 

- 60 4,48±0,69 1,24±0,36 15,62±0,33 66,86±3,22 102,33±1,17 

- 70 4,48±0,69 23,11±5,36 52,24±0,23 84,73±2,41 114,05±1,18 
Valores da média das duplicatas ± desvio padrão. Legenda: C – concentração. T – temperatura. 

 

 

 

Figura 1. Cinéticas de evolução do Índice de Peróxido (mEq peróxido. kg-1) em função do 

tempo, nas seguintes condições experimentais: C1 (●) 0,5% a 50ºC; C2 (▲) 0,5% a 70ºC; C3 

(▲) 1,5% a 50ºC; C4 (♦) 1,5% a 70ºC; C5 (○) 1,0% a 60ºC (sendo C5 a média dos experimentos 

C5, C6 e C7).  
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O índice de peróxido em é um indicador do estado oxidativo nas etapas iniciais da 

oxidação lipídica e mede os compostos primários, os hidroperóxidos lipídicos nas amostras de 

óleo (ZAMUZ et al., 2018; ZHANG et al., 2010). 

Ao se analisar os resultados, observa-se que dentre as amostras de óleo com extratos 

de folha de C. longa L., o extrato na concentração de 1,0% nos ensaios a 60 ºC, teve resposta 

semelhante ao antioxidante sintético BHT até o tempo 6 e maior redução de IP que as demais 

condições, nas quais esse parâmetro aumentou a partir do dia 3.  

O IP no óleo com extrato 1,5% foi menor que com antioxidante sintético BHT no 

ensaio a 70ºC, enquanto que no óleo com concentração 0,5% teve resposta semelhante ao 

controle e ambas menores que o branco. Nota-se ainda que a temperatura influenciou 

positivamente na formação de peróxidos, com aumento diretamente proporcional desse 

parâmetro. Isso pode ser visualizado ao se analisar a mesma concentração 0.5%, na qual o IP 

aumenta ao variar a temperatura de 50 ºC para 70 ºC. Considerando-se que quanto menor o IP, 

menor a taxa de oxidação da amostra e maior sua estabilidade oxidativa, os extratos de folhas 

de C. longa L. contribuíram para a estabilidade oxidativa ao óleo de soja. 

Esses dados, são comparáveis ao de Mohd Nor e colaboradores (2009) que em teste 

acelerado em estufa para óleo de palma aquecido a 60ºC, identificaram que os valores de 

peróxido foram significativamente reduzidos pelo extrato etanólico de folhas de C. longa L. de 

maneira dose dependente, com a concentração ótima em 0,4%. Os autores consideraram que 

esse extrato exibiu boa atividade antioxidante e pode ser outra fonte potencial de antioxidantes 

naturais a serem explorados na indústria alimentícia. 

Podem ser comparados também com trabalho de Qiu, Jacobsenb e Sørensen (2018) 

que avaliaram o efeito da adição de extrato de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) na 

estabilidade oxidativa de leite de vaca e leite de soja enriquecidos com óleo de peixe. Os autores 

relataram que os valores de IP aumentaram dramaticamente nos dias 3 a 9, nas amostras sem 

adição dos extratos de alecrim, indicando que os lipídeos foram significativamente oxidados e 

que a adição de extrato de alecrim às amostras com óleo reduziu significativamente o valor de 

IP nos dias 3 a 12. Além de que o extrato com maior concentração foi o mais efetivo na redução 

do IP. 

Um outro estudo evidenciou que os valores de IP do óleo de peixe microencapsulado 

na presença de 0,15% de extrato de alecrim foram menores (3,08 mEq peróxido.kg-1 de óleo) 

do que o grupo controle com antioxidante comercial BHT (4,25 mEq peróxido.kg-1 de óleo) nas 

temperaturas testadas (YEŞILSU; ÖZYURT, 2019). Nesse estudo, com o extrato de folhas de 
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C. longa L. na concentração 1,0% o IP também foi menor (10,8 mEq peróxido.kg-1 de óleo) 

que o controle BHT (15,62 mEq peróxido.kg-1 De óleo) na temperatura de 60ºC no 6º dia de 

ensaio. 

Em seu estudo sobre o efeitos de extratos herbais na estabilidade oxidativa em óleo de 

milho, Baştürk et al. (2018) relataram que o IP aumentou linearmente durante a estocagem a 

60ºC, sendo que o efeito inibitório dos peróxidos foi maior para os extratos etanólicos de 

sumagre (Rhus coriaria), hortelã (Mentha arvensis L.) e tomilho (Thymus vulgaris), mas ainda 

inferior ao efeito do BHT que foi mais eficiente. No presente estudo, observou-se que o extrato 

etanólico de folhas de C. longa L. apresentou maior inibição na formação de peróxidos que o 

controle BHT para a concentração 1,0% a 60 ºC principalmente nos dias 6 e 9. 

Segundo a legislação brasileira e a padronização internacional, Segundo a 

padronização internacional, a quantidade máxima de peróxidos para óleos é de até 10 

miliequivalentes de oxigênio ativo.kg-1 de óleo. Observa-se que o óleo com extrato de folhas de 

C. longa L. apresentou um de IP  médio de 10,8 miliequivalentes de oxigênio ativo.kg-1 de óleo 

no dia 6, enquanto no óleo com antioxidante sintético BHT esse valor foi de 15,62 

miliequivalentes de oxigênio ativo.kg-1 de óleo, no mesmo período e para a mesma temperatura 

testada. Demonstrando que o extrato de C. longa L. manteve o IP praticamente dentro da 

recomendação máxima permitida enquanto que no antioxidante sintético esse valor foi maior 

que o permitido (BRASIL, 2005; FAO, 1999).  

Em seu estudo, Mohd Nor et al. (2009) observaram que nos extratos de menor 

concentração, os valores de peróxido diminuíram após aquecimento prolongado, indicando a 

conversão em produtos de oxidação secundária, como cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos e 

epóxidos. Apesar de que nesse estudo não se observa essa redução no IP até o último dia 

avaliado, os resultados de TBARS a seguir indicam formação de compostos secundários. 

Possivelmente, um período maior de estudo seja necessário para verificar essa redução 

significativa no IP e concomitante aumento de TBARS. 

 

3.1.2 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 

Os resultados do ensaio de TBARS expressos em mg de malonaldeído.kg-1 são 

apresentados na Tabela 4 e Figuras 2: 
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Tabela 4.  Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) em mg de malonaldeído.kg-

1 em 12 dias de teste acelerado em estufa. 

Ensaios 
x1         

   (C %) 

x2       

     (T ºC) 

Tempo (dias) 

0 3 6 9 12 

1 0,5 50 0,10±0,01 0,13±0,03 0,19±0,03 0,21±0,02 0,16±0,01 

2 0,5 70 0,10±0,01 0,27±0,02 0,94±0,02 0,70±0,03 1,15±0,01 

3 1,5 50 0,06±0,01 0,22±0,01 0,18±0,01 0,03±0,01 0,16±0,01 

4 1,5 70 0,06±0,01 0,35±0,03 0,59±0,02 0,49±0,02 1,11±0,03 

5 1,0 60 0,14±0,03 0,18±0,05 0,71±0,07 0,73±0,01 1,46±0,11 

6 1,0 60 0,14±0,03 0,18±0,01 0,45±0,00 0,60±0,01 0,83±0,09 

7 1,0 60 0,14±0,03 0,23±0,02 0,48±0,01 0,52±0,01 0,74±0,01 

Branco 

- 50 0,20±0,02 0,10±0,01 0,76±0,2 0,16±0,05 0,19±0,03 

- 60 0,20±0,02 0,43±0,03 1,08±0,07 1,05±0,01 0,19±0,00 

- 70 0,20±0,02 0,26±0,02 0,71±0,04 1,12±0,04 1,60±0,01 

Controle 

(BHT) 

- 50 0,13±0,05 0,07±0,02 0,16±0,02 0,04±0,02 0,24±0,04 

- 60 0,13±0,05 0,47±0,01 0,46±0,02 0,63±0,02 0,94±0,01 

- 70 0,13±0,05 0,29±0,01 0,88±0,01 0,98±0,04 1,27±0,02 
Valores da média das duplicatas ± desvio padrão. Legenda: C – concentração. T – temperatura. 

 

 

Figura 2. Cinéticas de evolução de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) em 

função da temperatura e do tempo, nas seguintes condições experimentais: C1 (●) 0,5% a 50ºC; 

C2 (▲) 0,5% a 70ºC; C3 (▲) 1,5% a 50ºC; C4 (♦) 1,5% a 70ºC; C5 (○) 1,0% a 60ºC (C5 a 

média dos experimentos C5, C6 e C7). 
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Durante o processo de oxidação, os hidroperóxidos são formados, mas podem também 

se decompor em compostos secundários como aldeídos, cetonas e alcoóis, etc., ao mesmo 

tempo. Por isso para melhor entender a oxidação lipídica durante o processo de estocagem, a 

determinação de compostos secundários é necessária (JACOBSEN, 2015; QIU; JACOBSENB; 

SØRENSEN, 2018).  

O 1,1,3,3-tetraetoxipropano conhecido como malonaldeído (MAD), quantificado no 

método de TBARS, é um dos aldeídos mais abundantes gerados durante a oxidação lipídica 

secundária e também, provavelmente, o mais comumente utilizado como marcador de oxidação 

(MEDINA-MEZA; BARNABA; BARBOSA-CÁNOVAS, 2014; SHAHIDI; 

AMBIGAIPALAN, 2015). 

A partir dos resultados, o extrato etanólico da folha de C. longa L. a 1,0% testado a 60 

ºC apresentou resposta semelhante ao antioxidante sintético BHT a partir do tempo 6. O TBARS 

no óleo de soja com extrato 1,5% no ensaio a 70 ºC foi menor que no óleo de soja com 

antioxidante sintético BHT em todo o período avaliado, enquanto que no óleo de soja com 

extrato 0,5% teve resposta semelhante ao controle até tempo 6 e depois menor produção de 

TBARS, demonstrando redução desse parâmetro nos óleos adicionados do extrato semelhante 

ou inferior à promovida pelo antioxidante sintético. 

O tempo de maior formação de compostos secundários da oxidação foi no dia 6, com 

diminuição no dia 9 e posterior aumento até o final do experimento. Em geral, o valor de 

TBARS mostra uma tendência crescente ao aumento durante o período de estocagem do 

alimento, mas não há uma padronização (ASNAASHARI, TAJIK & KHODAPARAST, 2015; 

ZHANG et al., 2017). 

Zhang et al. (2018), relataram que os compostos fenólicos, principalmente o ácido 

caféico, melhoraram a estabilidade oxidativa de óleo de noz pecãn e apresentou melhor resposta 

que BHT evidenciado dentre outros ensaios, pela redução do valor de TBARS em 20 dias de 

estocagem a 60ºC. Da mesma forma, no presente estudo, o extrato de folhas de C. longa L. 

contendo altas quantidades de compostos fenólicos (quantificados em estudo prévio) mostrou 

atividade semelhante e até mesmo superior à do controle com antioxidante sintético BHT na 

conservação do óleo de soja, evidenciado pela diminuição nos valores de TBARS e também IP. 

Segundo Matumoto-Pintro et al. (2017), os aldeídos, compostos secundários da 

oxidação, são produzidos por decomposição dos dienos conjugados, compostos primários de 

oxidação, e podem ter sua medição melhor garantida em tempos de armazenamento mais 

longos. Segundo os autores, a e temperatura de armazenamento influenciou na oxidação lipídica 
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durante o período de armazenamento testado em seu estudo. A influência da temperatura na 

formação de compostos oxidativos também foi evidenciada pelos resultados do presente estudo. 

 

 

3.1.3 Dienos (DC) e Trienos conjugados (TC) 

 

Os resultados de dienos e trienos conjugados são apresentados nas Tabelas 5 e 6, e 

Figuras 3 e 4, respectivamente. A formação de hidroperóxido a partir de ácidos graxos 

insaturados é geralmente acompanhada pela estabilização do estado radical via rearranjo de 

ligação dupla (deslocamento de elétrons), o que dá origem a dienos e trienos conjugados durante 

o estágio de propagação da oxidação (WARDHANI et al., 2013). 

 

Tabela 5.  Dienos conjugados em 12 dias de teste acelerado em estufa. 

Ensaios 
x1         

   (C %) 

x2       

     (T ºC) 

Tempo (dias) 

0 3 6 9 12 

1 0,5 50 4,05±0,01 4,20±0,04 3,41±0,02 4,47±0,10 4,91±0,07 

2 0,5 70 4,05±0,01 5,46±0,01 5,60±0,01 12,43±0,02 14,50±0,05 

3 1,5 50 3,81±0,03 1,78±0,00 4,12±0,04 4,49±0,00 4,34±0,26 

4 1,5 70 3,81±0,01 1,97±0,03 5,32±0,02 11,49±0,02 12,98±0,03 

5 1,0 60 3,04±0,03 3,96±0,00 1,79±0,00 1,57±0,00 13,84±0,67 

6 1,0 60 3,04±0,03 2,06±0,01 0,45±0,02 0,60±0,02 0,83±0,02 

7 1,0 60 3,04±0,03 4,22±0,05 1,23±0,04 8,69±0,01 11,19±0,10 

Branco 

- 50 4,11±0,17 4,42±0,2 3,88±0,09 4,33±0,03 4,74±0,05 

- 60 4,11±0,17 4,37±0,03 8,03±0,00 12,73±0,01 17,35±0,75 

- 70 4,11±0,17 5,52±0,01 8,53±0,06 16,13±0,04 17,35±0,35 

Controle 

(BHT) 

- 50 4,12±0,04 4,35±0,08 3,93±0,05 4,27±0,03 4,42±0,03 

- 60 4,12±0,04 4,49±0,08 5,18±0,03 8,05±0,07 12,43±0,02 

- 70 4,12±0,04 6,42±0,00 7,97±0,31 12,73±0,11 14,24±0,14 
Valores da média das duplicatas ± desvio padrão. Legenda: C – concentração. T – temperatura. 



89 

 

 

Figura 3. Cinéticas de evolução de Dienos Conjugados em função do tempo nas seguintes 

condições experimentais: C1 (●) 0,5% a 50ºC; C2 (▲) 0,5% a 70ºC; C3 (▲) 1,5% a 50ºC; C4 

(♦) 1,5% a 70ºC; C5 (○) 1,0% a 60ºC (sendo C5 a média dos experimentos C5, C6 e C7).  
 

 

Tabela 6.  Trienos conjugados em 12 dias de teste acelerado em estufa. 

Ensaios 
x1         

   (C %) 

x2       

     (T ºC) 

Tempo (dias) 

0 3 6 9 12 

1 0,5 50 1,84±0,02 1,78±0,02 1,23±0,00 1,85±0,01 1,81±0,02 

2 0,5 70 1,84±0,02 1,99±0,01 1,81±0,01 1,97±0,01 2,14±0,01 

3 1,5 50 1,90±0,01 1,69±0,05 1,73±0,00 1,86±0,01 1,79±0,02 

4 1,5 70 1,90±0,01 0,65±0,01 1,48±0,02 1,97±0,00 1,94±0,02 

5 1,0 60 1,34±0,03 1,58±0,00 0,21±0,00 0,32±0,01 2,01±0,00 

6 1,0 60 1,34±0,03 1,58±0,00 0,33±0,00 0,25±0,03 1,88±0,00 

7 1,0 60 1,34±0,03 1,83±0,01 0,41±0,02 1,83±0,02 1,77±0,00 

Branco 

- 50 3,47±0,01 1,93±0,14 1,70±0,06 1,84±0,01 1,81±0,02 

- 60 3,47±0,01 1,73±0,01 1,83±0,00 2,39±0,00 1,95±0,00 

- 70 3,47±0,01 1,82±0,00 1,75±0,00 2,09±0,00 1,95±0,03 

Controle 

(BHT) 

- 50 1,71±0,01 1,79±0,02 1,71±0,02 1,82±0,02 1,79±0,04 

- 60 1,71±0,01 1,84±0,05 1,74±0,00 2,56±0,04 1,93±0,00 

- 70 1,71±0,01 1,98±0,01 1,79±0,00 2,03±0,01 2,16±0,01 

Valores da média das duplicatas ± desvio padrão. Legenda: C – concentração. T – temperatura. 
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Figura 4. Cinéticas de evolução de Trienos Conjugados em função do tempo nas seguintes 

condições experimentais: C1 (●) 0,5% a 50ºC; C2 (▲○) 0,5% a 70ºC; C3 (▲) 1,5% a 50ºC; 

C4 (♦) 1,5% a 70ºC; C5 (○) 1,0% a 60ºC (sendo C5 a média dos experimentos C5, C6 e C7).  

 

Os resultados obtidos revelaram que nos óleos com extrato a 1,0% testados a 60 ºC a 

formação de DC e TC reduziu a partir do dia 3. Em relação ao controle com BHT, os valores 

de DC e TC nos óleos com extrato 1,0% foram inferiores, principalmente no tempo 6. 

Essa proteção contra deterioração oxidativa obtida pela adição de extrato de folhas de 

Curcuma longa L. pode ser devido à capacidade dos compostos fenólicos naturais de ervas 

retardarem a taxa de formação de dienos conjugados e protegerem contra a degradação do ácido 

linoleico. Os fenólicos transferem átomos de hidrogênio para radicais lipídicos peroxílicos de 

modo a extinguir o processo radical (Mohd Nor et al., 2009). 

Zamuz et al. (2018) relataram que a incorporação de extratos de folha de castanha 

(Castanea sativa) ao óleo de soja em diferentes concentrações, afetou todos os índices de 

oxidação lipídica, dentre eles os dienos conjugados. O estudo mostrou que a quantidade desses 

compostos nas amostras com extratos de folhas de castanha nas concentrações de 0,025, 0,05 e 

0,1% foi semelhante ao controle BHT no dia 6. O mesmo pode ser observado no presente 

estudo. 

Wang et al. (2018) verificaram que após a adição de antioxidantes naturais de folhas 

de coentro (Coriandrum sativum L.), o valor dos coeficientes de extinção de dienos e trienos 

conjugados diminuíram no final do armazenamento acelerado para 5,5 e 1,7, respectivamente. 

No presente estudo, valores inferiores aos dos autores citados foram encontrados, os menores 
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valores de TC foram observados no dia 6 para o extrato 1,0% a 60 ºC (0,32) e no dia 3 para 

extrato 1,5% a 70 ºC (0,65). 

Baştürk et al. (2018) relataram que DC mostraram aumento quase linear (1,6 a 7,1) em 

6 semanas de teste acelerado em estufa, enquanto os valores TC fluturaram durante o período 

avaliado (0,233 a 2,18). Comportamento semelhante se observa no presente estudo. DC 

variaram de 1,16 a 8,62 e TC de 0,32 a 1,89 para o extrato 1,0% a 60 ºC. Observa-se que os 

valores variaram mais para os extratos 1,0% e 1,5%, pois maiores concentrações tiveram mais 

influência na inibição da formação desses compostos. 

Segundo os dados apresentados, todas as variáveis resposta, a temperatura de 50 ºC foi 

a melhor condição experimental, por não induzir fortemente a formação de compostos 

primários e secundários da oxidação de IP em nenhuma das condições experimentais. Enquanto 

que a variação na concentração do extrato não teve efeito significativo nas variáveis resposta, 

sendo a temperatura o fator limitante do ensaio. 

Observa-se que no branco, todos os parâmetros IP, TBARS, DC/TC foram maiores 

que nos óleos com adição de extrato ou BHT, como seria esperado por não possuir adição de 

antioxidante natural ou sintético. Observa-se ainda, que o dia 6 dos ensaios de estabilidade 

oxidativa foi o de melhor resposta para os extratos, demonstrado pela redução dos resultados 

de IP, TBARS, DC e TC nesse tempo. Os dados mostraram que após o tempo 6, todos os 

parâmetros aumentaram consideravelmente.  

Considerando-se que, 24 horas de armazenamento a 65 ºC correspondem a estocagem 

de um mês à temperatura ambiente (SADEGHI; KARAMI; ETMINAN, 2017), o período de 

melhor resposta dos extratos corresponderia aproximadamente a 6 meses de armazenamento do 

óleo de soja à temperatura ambiente. Nesse sentido, pode-se inferir que 6 meses seria o tempo 

máximo em que a atividade antioxidante do extrato etanólico de folhas de C. longa L. seria 

mais efetiva nesse produto e nas condições testadas neste estudo. Claramente, outros estudos 

de estabilidade oxidativa precisam ser realizados para melhor avaliar esse parâmetro. 

 

 

3.1.4 Análise estatística  

 

Os efeitos das variáveis independentes, temperatura e concentração, em função do 

tempo, são apresentados na Tabela 7 para cada variável resposta IP, TBARS e DC/TC. 
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Tabela 7. Estimativa do efeito das variáveis em função do tempo. 

Variável 

 

IP TBARS DC TC 

Efeito p Efeito p Efeito p Efeito p 

Concentração 

(%) 

0,499656 0,682 -0,0390 0,443 -0,244 0,083 0,066464 0,878 

Temperatura 

(ºC) 

0,000 0,999 0,000 1,000 0,000 0,084 0,000 1,000 

Nível de significância p<0,05. Legenda: IP – índice de peróxido; TBARS – substâncias reativas do ácido 

tiobarbitúrico; DC – dienos conjugados; TC – trienos conjugados. 

 

De acordo com os dados da Tabela 7, pode-se observar que os efeitos das variáveis 

independentes, concentração e temperatura, não foram significativos ao nível de significância 

5% (p<0,05) sobre as variáveis resposta IP, TBARS, DC e TC. 

A concentração teve efeito positivo para IP e TC, ou seja, gerou aumento dessas 

respostas. Já para o TBARS e DC, a concentração teve efeito negativo, gerando a diminuição 

dessas variáveis resposta. Esse comportamento possivelmente demonstra que a variação da 

concentração do extrato de folhas de C. longa L. tem uma resposta melhor sobre os compostos 

secundários da oxidação, representados pelo TBARS.  

Em relação ao efeito da concentração, Wardhani et al. (2013) observou que adições 

mais altas do antioxidante proveniente de extrato de soja fermentada em emulsões lipídicas e 

óleo de girassol, tiveram um efeito negativo na inibição da oxidação primária, ou seja, os 

extratos com maiores concentrações diminuíram os índices de oxidação lipídica. Segundo os 

autores, a presença do extrato suprimiu a oxidação de maneira dependente da concentração, o 

que não foi evidenciado no presente estudo. 

Quanto à temperatura, observa-se que teve efeito positivo para os quatro parâmetros 

avaliados, isto é, quando se aumentou essa variável independente, houve uma tendência no 

aumento das variáveis resposta, conforme demonstrado em dados anteriores. Sabe-se que 

temperaturas mais altas, dependendo da combinação com o tempo, podem aumentar a atividade 

pró-oxidante nos alimentos, provavelmente como consequência da perda de antioxidantes 

naturais e da formação de novas moléculas oxidativas (MATUMOTO-PINTRO et al., 2017). 

As superfícies de resposta e o diagrama de Pareto são apresentados nas Figuras 8 e 9.  
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

 

(d) 

 

Figura 8. Superfícies de resposta (a) índice de peróxido (mEq peróxido.kg-1); (b) substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (mg de malonaldeído.kg-1); (c) dienos conjugados; (d) trienos 

conjugados. 
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 9. Diagramas de Pareto do efeito padronizado (a) índice de peróxido (mEq peróxido.kg-

1); (b) substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (mg de malonaldeído.kg-1); (c) dienos 

conjugados; (d) trienos conjugados. 

As superfícies resposta acima e diagrama de Pareto acima confirmaram que os efeitos 

das variáveis concentração e temperatura não foram significativos (p<0,05) ou seja, embora os 

resultados tenham indicado uma tendência de a concentração e temperatura provocarem 

aumento ou diminuição das variáveis resposta, os máximos e mínimos estabelecidos não foram 

suficientes para demonstrar uma interação entre eles. De forma que maiores investigações 
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seriam necessárias para se determinar as melhores condições experimentais e otimizar os 

ensaios quanto às combinações de concentração e temperatura utilizadas. 

No presente estudo, houve a diminuição nos valores dos parâmetros TBARS e DC com 

o aumento da concentração do extrato de folhas de C. longa L. adicionado ao óleo de soja, o 

que demonstrou que a eficácia da atividade antioxidante em relação principalmente aos 

derivados de compostos primários (DC) e compostos secundários (TBARS), mas não 

necessariamente em relação aos compostos primários IP e derivados TC. 

É importante ressaltar, que os resultados de testes de estabilidade oxidativa dos óleos 

vegetais submetidos a tratamentos térmicos são altamente variáveis, pois existem muitos fatores 

envolvidos. Dentre eles, os relacionados à natureza do antioxidante, como as espécies vegetais, 

o perfil de polifenóis, os métodos de extração, a concentração do extrato e os antioxidantes 

pobres em constituintes fenólicos lipofílicos. E os relativos à natureza do óleo, como o grau de 

insaturação, a temperatura e o método para determinação  da oxidação dos lipídios (compostos 

polares, valor de peróxido, dienos e trienos conjugados), entre outros (JIMÉNEZ et al., 2017). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Este estudo demonstrou que os extratos de folhas de C. longa L. demonstraram 

tendência em reduzir os valores de IP, TBARS, DC e TC em óleo de soja adicionado do extrato 

natural em relação ao óleo sem adição de antioxidantes. Além disso, a deterioração oxidativa 

dos óleos adicionados dos extratos dessas folhas demonstraram resultados semelhantes ou 

superiores ao antioxidante sintético BHT em determinados períodos de tempo estudados. 

Portanto, as folhas de C. longa L. podem ser uma fonte potencial de antioxidantes 

naturais a serem explorados na indústria alimentícia para aplicação em óleos vegetais. São 

necessários mais estudos quanto às variações de concentração e temperatura aplicadas nesses 

ensaios, de forma a otimizar a condição experimental.Estudos futuros podem se concentrar 

ainda, na identificação dos compostos que conferem a capacidade antioxidante a essas folhas e 

também na avaliação do efeito sinérgico desses antioxidantes naturais em combinação com 

outros potenciais antioxidantes, tanto naturais quanto sintéticos. 
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APÊNDICE A – Curvas de calibração 

 

 

 

 

Figura 1. Curva padrão de ácido gálico – ensaio de Conteúdo de fenólicos totais. 

 

 

 
 

Figura 2. Curva padrão de Sulfato Ferroso – ensaio de Poder redutor do íon férrico (FRAP)  
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