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FORMA COM ADIÇÃO DE SOURDOUGH 
 

 

RESUMO 

A utilização de matéria-prima de baixo valor comercial, como as folhas de Curcuma 
longa L. e Curcuma caesia Roxb., ambas resíduos das operações de pós-colheita, pode ser 
benéfico, devido constituírem valiosas fonte de nutrientes e por seu potencial antioxidante 
natural, importantes para a saúde e qualidade de vida da população, além da possível 
contribuição sócio-econômica-ambiental, relacionada a geração de renda e redução da 
quantidade de resíduos gerados no campo. Além disso, o uso de antioxidantes naturais em 
produtos alimentícios também pode ser uma alternativa de desenvolvimento sustentável com 
possível agregação de valor nutricional aos produtos. Nesse contexto, o objetivo do presente 
estudo foi desenvolver e avaliar as características nutricionais, físico-químicas, sensoriais de 
pães com adição de sourdough incorporados com diferentes doses de folhas ou de extratos 
selecionados, e a estabilidade oxidativa dos pães com incorporação de extrato selecionados. 
Cinco ensaios foram realizados, todos utilizando delineamento inteiramente ao acaso,com três 
repetições originais de cada tratamento, mas com diferentes arranjos fatoriais: 1) 
Caracterização das farinhas de folhas de duas espécies vegetais, 2) Extratos obtidos com 
diferentes tipos de solventes, com arranjo fatorial 2x7 (duas espécies de folhas de curcuma e 7 
solventes); 3) ensaio de substituição da farinha de trigo por farinhas elaboradas com os dois 
tipos de folhas de cúrcuma em pães com adição de sourdough, com arranjo fatorial 2X4 (dois 
tipos de folhas de curcuma e 4 percentuais de substituição); 4) o ensaio de incorporação de 
diferentes doses dos extratos selecionados de cada tipo de folha de cúrcuma em pães com 
adição de sourdough, com arranjo fatorial 2X2 (dois extratos e 2 doses); 5) ensaio de 
estabilidade oxidativano armazenamento com os 2 pães com adição de sourdough 
selecionados no ensaio anterior além de 2 controles, com arranjo fatorial 4x5 (4 pães (2 
espécies e 2 controles),e cinco períodos de avaliação. No ensaio 1, pode-se verificar que as 
farinhas de folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. tem potencial de utilização em alimentos 
como ingrediente enriquecedor de alimentos devido seu alto teor de proteína e minerais, 
principalmente potássio, além de valor funcional por sua composição nutricional rica em 
fibras alimentares solúveis e insolúveis e carotenoides (antioxidante natural). As farinhas não 
apresentaram cianogênicos e baixíssima toxicicidade apresentada no teste com Artêmia 
salina. No ensaio 2, conclui-se que diferentes solventes e suas misturas impactaram 
significativamente na extração de compostos fenólicos e na determinação da capacidade 
antioxidante do extrato das folhas estudadas. As misturas de solventes foram mais efetivas no 
processo de extração do que solventes isolados. No entanto, dentre os solventes testados, a 
solução etanol: água (70:30, v:v) foi considerada mais adequada, por estar entre os 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. Os extratos 
de folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. tem potencial de utilização em alimentos como 
antioxidante natural. No ensaio 3, pode-se verificar que os pães de forma com adição de 
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sourdough formulados com farinhas de folhas de C. caesia Roxb. ou C. longa L. foram 
enriquecidos nutricionalmente, em termos de proteínas, cinzas e teor de fibra alimentar. Além 
de apresentarem superiores teores de compostos fenólicos e capacidade antioxidante em 
comparação ao pão controle, indicando um potencial produto natural com a propriedades 
antioxidantes. Sendo possível afirmar que é uma ótima alternativa a utilização das farinhas de 
C. caesia Roxb. e C. longa L. para substituir parcialmente a farinha de trigo na produção de 
pão de forma com adição de sourdough com características físicas, químicas e sensoriais 
aceitáveis. No ensaio 4, pode-se verificar que a utilização de extratos de C. caesia Roxb. e C. 
longa L. na produção de pão de forma com adição de sourdough é viável, pois os mesmos 
apresentaram características físicas, químicas e sensoriais aceitáveis, além de característica 
antioxidante marcante, indicando um potencial produto natural com a propriedades 
antioxidantes. Os pães com adição de 18% de extrato de ambas as folhas estudadas foram os 
que apresentaram os maiores teores de CFT e melhor capacidade antioxidante (DPPH e 
FRAP), além de menores valores de IP e TBARS,No ensaio 5, pode-se concluir que a adição 
de extrato de C. longa L. ou C. caesia Roxb. na produção de pães com adição de sourdough, é 
uma ótima alternativa para diminuir a oxidação de pães, além de manter as suas características 
físico-quimicas e tecnológicas aceitáveis por 8 dias, no entanto o CT apresentou sinais de 
mofo (contaminação microbiana) no dia 5 e o CS no dia 7. 
 
 

Palavras-chave: antioxidante natural, panificação, sourdough, oxidação lipídica, análise 

sensorial. 
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EXTRACTS AND FLOURS OF Curcuma longa L. AND Curcuma caesia 
Roxb.: OBTAINING AND APPLICATION IN LOAF BREADS WITH 

SOURDOUGH 
 
 

ABSTRACT 
 

The use of raw materials of low commercial value, such as the leaves of Curcuma 
longa L. and Curcuma caesia Roxb., both residues of post-harvest operations, may be 
beneficial, because they constitute a valuable source of nutrients and for their natural 
antioxidant potential, important for the health and quality of life of the population, besides the 
possible socio-economic-environmental contribution, related to the generation of income and 
reduction of the amount of waste generated in the field. Moreover, the use of natural 
antioxidants in food products can also be an alternative of sustainable development with 
possible addition of nutritional value to the products. In this context, the objective of the 
present study was to develop and evaluate the nutritional, physicochemical, sensorial 
characteristics of sourdough breads incorporated with different doses of leaves or selected 
extracts, and the oxidative stability of breads with selected extract incorporation. Five trials 
were conducted, all using entirely randomized design, with three original repetitions of each 
treatment, but with different factorial arrangements: 1) Characterization of the leaf flours of 
two plant species, 2) Extracts obtained with different types of solvents, with 2x7 factorial 
arrangement (two turmeric leaf species and 7 solvents); 3) substitution trial of wheat flour by 
flours made with the two types of turmeric leaves in breads with sourdough addition, with 
2X4 factorial arrangement (two types of turmeric leaves and 4 substitution percentages); 4) 
the trial of incorporation of different doses of the selected extracts of each type of turmeric 
leaf in breads with sourdough addition, with factorial arrangement 2X2 (two extracts and 2 
doses); 5) trial of oxidative stability in storage with the 2 breads with sourdough addition 
selected in the previous trial plus 2 controls, with factorial arrangement 4x5 (4 breads (2 
species and 2 controls), and five periods of evaluation. In test 1, it can be verified that the leaf 
flours of C. longa L. and C. caesia Roxb. have potential use in foods as an enriching 
ingredient due to their high content of protein and minerals, especially potassium, besides 
their functional value due to their nutritional composition rich in soluble and insoluble dietary 
fibers and carotenoids (natural antioxidant). The flours were cyanogen free and presented very 
low toxicity in the Artemia salina test. In trial 2, it is concluded that different solvents and 
their mixtures significantly impacted the extraction of phenolic compounds and the 
determination of antioxidant capacity of the studied leaf extract. Solvent mixtures were more 
effective in the extraction process than solvents alone. However, among the solvents tested, 
the ethanol: water solution (70:30, v:v) was considered more adequate, because it was among 
the solvents with the best responses, and because it is a desirable solvent for the industrial 
food processing perspective, due to safety and compatibility aspects. The leaf extracts of C. 
longa L. and C. caesiaRoxb. have potential for use in food as a natural antioxidant. In 
experiment 3, it could be verified that the sourdough breads formulated with leaf flours of C. 
caesiaRoxb. or C. longa L. were nutritionally enriched, in terms of protein, ash and dietary 
fiber content. Besides presenting higher contents of phenolic compounds and antioxidant 
capacity compared to the control bread, indicating a potential natural product with antioxidant 
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properties. Being possible to affirm that it is viable the use of the flours of C. caesiaRoxb. and 
C. longa L. to substitute partially the wheat flour in the production of bread of form with 
addition of sourdough with acceptable physical, chemical and sensorial characteristics. In the 
assay 4, it can be verified that it is viable the use of extracts of C. caesiaRoxb. and C. longa 
L. extracts in the production of sourdough bread, because they presented acceptable physical, 
chemical and sensorial characteristics, besides a remarkable antioxidant characteristic, 
indicating a potential natural product with antioxidant properties. The breads with addition of 
18% of extract of both studied leaves were the ones that presented the highest levels of CFT 
and better antioxidant capacity (DPPH and FRAP), besides lower values of IP and TBARS. In 
trial 5, it can be concluded that the addition of C. longa L. or C. caesia Roxb. in the 
production of sourdough breads, is an excellent alternative to prevent the oxidation of breads, 
besides keeping their physicochemical and technological characteristics acceptable for 8 days, 
however the CT showed signs of mold (microbial contamination) on day 5 and the CS on day 
7. 
 
Keywords: natural antioxidant, baking, sourdough, lipid oxidation, sensory analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x 

LISTAS DE TABELAS 
 

CAPITULO 2 
Tabela 1. Parâmetros instrumentais de cor das folhas frescas e desidratadas e os carotenoides 
totais das folhas secas de C. longa L. e de C. caesia Roxb......................................................58 
Tabela 2. Composição proximal e valor energético total de farinhas de Curcuma longa L. e 
de Curcuma caesia Roxb..........................................................................................................60 
Tabela 3. Perfil mineral das farinhas de Curcuma longa L. e Curcuma caesia Roxb.............63 
CAPITULO 3 
Tabela 1. Solventes ou misturas de solventes utilizados nas preparações dos extratos das 
folhas de Curcuma longa L. e Curcuma Caesia Roxb..............................................................76 
Tabela 2. Compostos de fenólicos (CF), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e poder 
antioxidante ferro redutor (FRAP) de extratos de folhas de Curcuma longa L. e Curcuma 
caesia Roxb. elaborados com sete solventes ou mistura de solventes......................................78 
CAPÍTULO 4 
Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough (delineamento 
experimental)............................................................................................................................96 
Tabela 2. Composição proximal, fibra alimentar (b.s.) e valor energético total de pães com 
adição de sourdough eelaboradoscom farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou 
Curcuma longa L. (CL) em diferentes concentrações (%).....................................................103 
Tabela 3. Compostos de fenólicos (CF), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e poder 
antioxidante ferro redutor (FRAP) de pães com adição de sourdough e elaborados com 
farinha de follhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) em diferentes 
concentrações (%)...................................................................................................................105 
Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor do miolo e da crosta de pães com adição de 
sourdough e elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma 
longa L. (CL) em função do nível de substituição de farinha de trigo por farinha de folhas 
(%)...........................................................................................................................................107 
Tabela 5. Volume específico e perfil de textura de pães com adição de sourdough e 
elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) 
em diferentes concentrações (%)............................................................................................110 
Tabela 6. pH, acidez total (AT) e atividade de água (Aw) de pães com adição de sourdough e 
elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) 
em diferentes concentrações (%)............................................................................................112 
Tabela 7. Notas dos atributos sensoriais e intenção de compra (n= 100) de pães com adição 
de sourdough e elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou 
Curcuma longa L. (CL) em diferentes concentrações (%).....................................................114 
CAPITULO 5 
Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas 
de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem 
extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough)..............................................................................................................................124 
Tabela 2. Composição proximal (base seca) de pães de forma com adição de sourdough e 
com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 
sourdough (Cs) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough)..............................................................................................................................129 



 xi 

Tabela 3. Parâmetros instrumentais de cor do miolo de pães de forma com adição de 
sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 
(CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem 
extrato de folhas e sourdough)................................................................................................130 
Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor da crosta de pães de forma com adição de 
sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou CurcumacaesiaRoxb. (CC), 
controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e ontrole tradicional (CT) (sem extrato de 
folhas e sourdough).................................................................................................................131 
Tabela 5. Compostos de fenólicos totais (CFT), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e 
poder antioxidante ferro redutor (FRAP), Índice de peróxido e TBARS de pães de forma com 
adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia 
Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem 
extrato de folhas e sourdough)................................................................................................133 
Tabela 6. Perfil de textura de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de 
folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) 
(sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough)..............................................................................................................................136 
Tabela 7. pH, acidez total (AT), atividade de água (Aw) e volume específico (VE) de pães de 
forma e com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 
Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas), controle 
tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough)............................................................138 
Tabela 8. Notas médias dos atributos sensoriais e intenção de compra (n= 100) de pães de 
forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 
Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) sem extrato de folhas), Controle 
tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de 
armazenamento.......................................................................................................................141 
CAPITULO 6 
Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas 
de Curcuma longa L. (CL 18 %) ou Curcuma caesia Roxb. (CC 18 %), controle sourdough 
(CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough)..............................................................................................................................153 
Tabela 2. Modelos ajustados das características físicoquímicas de pães de forma com adição 
de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 
(CC), Controle sourdough (CS) e controle tradicional (CT) em função do tempo de 
armazenamento.......................................................................................................................158 
Tabela 3. Umidade, pH, acidez titulável e volume específico (média ± desvio-padrão) de pães 
de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 
Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 
tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de 
armazenamento.......................................................................................................................162 
Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor do miolo (média ± desvio-padrão) de pães de 
forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 
Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 
tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 
.................................................................................................................................................163 

 
 



 xii 

LISTA DE FIGURAS 
 

CAPÍTULO 1  
Figura 1. Aspecto geral da Curcuma longa L. (A), com detalhes da inflorescência (B), do 
sistema subterrâneo constituído por rizomas e raízes adventícias (C) e dos rizomas (D)..........8 
Figura 2. Planta(A) e flor (B) de C. caesiaRoxb......................................................................10 
Figura 3. Mecanismo de ação de antioxidantes primários.......................................................15 
 Figura 4. Estrutura química geral das principais classes de compostos fenólicos alimentares: 
a) flavonoides; b) tocoferóis; c) ácidos hidrobenzóicos; d) ácidos hidroxicinâmicos; e) e f) 
taninos condensáveis.................................................................................................................17 
CAPÍTULO 2  
Figura 1. Exsicatas das plantas de Curcuma longa L. (A) e Curcuma caesia Roxb. (B)........54 
Figura 2. Folhas de Curcuma caesia Roxb. (A) e Curcuma Longa L. (B)..............................54 
Figura 3. Farinha das folhas de Curcuma longa L. (A) e Curcuma caesia Roxb. (B)............55 
Figura 4. Sobrevivência de Artêmia salina em função da concentração do extrato aquoso da 
farinha de C. longa L e C. caesia Roxb....................................................................................66 
CAPÍTULO 4 
Figura 1. Farinha das folhas de Curcuma longa L. (A) e Curcuma caesia Roxb. (B)............92 
Figura 2. Fluxograma de processamento dos pães com sourdough........................................94 
 Figura 3. Pães com adição de sourdough e substituição de farinha de trigo por 2 %, 1 %, 0,5 
%, 0,2 % e 0 % de farinha de Curcuma caesia Roxb. (A); Pães com adição de sourdough e 
substituição de farinha de trigo por 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,2 % e 0 % de farinha de Curcuma 
longa L. (B).............................................................................................................................106 
CAPÍTULO 5 
Figura 1. Mapa de calor dos parâmetros de cor instrumental de pães de forma com adição de 
sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 
(CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas), controle tradicional (CT) (sem extrato 
de folhas e sourdough). Vermelho indica maior valor médio enquanto o azul representa os 
menores valores. CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão 
tradicional...............................................................................................................................132 
Figura 2. Mapa de calor dos pães de pães de forma com adição de sourdough e com extrato 
de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough 
(CS) (sem extrato de folhas), controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough).  
Vermelho indica maior valor médio enquanto o azul representar os menores valores. CS: 
controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional. CFT: compostos 
fenólicos, FRAP e DPPH: atividade antioxidante, TBARS e IP: oxidação lipídica...............140 
Figura 3. Intenção de compra de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de 
folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) 
(sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough)..............................................................................................................................142 
CAPÍTULO 6   
Figura 1. (A) Atividade de água e (B) Compostos fenólicos totais de pães de forma com  



 xiii 

adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia 
Roxb. (CC), controle sourdough (sem extrato de folhas) e controle tradicional (sem extrato de 
folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento................................................159 
Figura 2. Análise de componentes principais de pães de forma com adição de sourdough e 
com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 
sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough): pH, atividade de água (Aw), umidade (Mo), compostos fenólicos totais (TPC) e 
dos parâmetros de cor instrumental de cor do miolo (cb) e crosta (ct) dos pães 
avaliados.................................................................................................................................160 

 

Figura 3. (A) capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e (B) poder antioxidante ferro redutor 
(FRAP); (C) Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), (D) Índice de peróxido 
de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. 
(CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e 
controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de 
armazenamento.......................................................................................................................164 

 

Figura 4. Análise de componentes principais de pães de forma com adição de sourdough e 
com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 
sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough): EV (volume específico), Sp (elasticidade), C (coesividade), Ch 
(mastigabilidade), Hard (dureza), DPPH e FRAP (atividade antioxidante), TBARS e IP 
(oxidação lipídica)..................................................................................................................165 

 

Figura 5. Parâmetros de textura (A) Dureza; (B) Elasticidade; (C) Coesividade; (D) 
Mastigabilidade de pães de com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma 
longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de 
folhas) e cntrole tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de 
armazenamento.......................................................................................................................168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

LISTA DE EQUAÇÕES 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................. 
Equação 1. Tonalidade angular (H°).......................................................................................55 
Equação 2. Indice de saturação ou croma (C*).......................................................................56 
Equação 3. Valor energético total (VET)................................................................................56 
Equação 4. Teor de carotenoides.............................................................................................57 
CAPÍTULO 4  
Equação 1. Valor energético total (VET)................................................................................97 
Equação 2. Tonalidade angular (H°).......................................................................................97 
Equação 3. Indice de saturação ou croma (C*).......................................................................97 
Equação 4. Acidez total...........................................................................................................98 
CAPÍTULO 5 
Equação 1. Índice de peróxido...............................................................................................132 
Equação 2. Tonalidade angular (H°).....................................................................................140 
Equação 3. Indice de saturação ou croma (C*).....................................................................142 
CAPÍTULO 6 
Equação 1. Tonalidade angular (H°).....................................................................................154 
Equação 2. Indice de saturação ou croma (C*).....................................................................154  
Equação 3. Índice de peróxido...............................................................................................157  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

% Porcentagem 
A Água 
AAA Acetona + água + ácido acético 
a* Coordenada de Cromaticidade A*  
ACP Análise dos Componentes Principais 
 AT Acidez Titulável 
Aw Atividade de Água 
b* Coordenada de Cromaticidade B* 
b. u. Base Úmida 
b. s. Base Seca 
C* Croma 
ºC Graus Celsius 
CC Curcuma caesia Roxb. 
CFT Compostos Fenólicos Totais  
cm Centímetros  
CL Curcuma longa L. 
CS Controle sourdough 
CT Controle tradicional 
DP Desvio Relativo Médio 
DPPH  atividade sequestradora do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil 
E Etanol 
EA Etanol + água 
Eq. EAG  Equivalente a Ácido Gálico  
FAT Fibra Alimentar Total 
FAI Fibra Alimentar Insolúvel 
FAS Fibra Alimentar Solúvel 
FeCl3.6H2O cloreto férrico  
FeSO Sulfato Ferroso 
FRAP Poder ferro redutor 
g Gramas 
g mL-1 Gramas por Mililitros  
h Horas 
Hº Graus Hue 
HAT Transferência de átomo de Hidrogênio 
H2O2  Peróxido de Hidrogênio 
HCl ácido clorídrico  
IC50 Concentração necessária para inibir 50% da concentração 

inicial de DPPH  
IP Indice de Peróxido 
Kcal Quilocalorias  
Kg Quilogramas  
Kj Quilojoules 
L* Luminosidade 
L min-1 Litro por minuto 
LQ Limite de quantificação 
M Metanol 
MA Mentanol + água 



 xvi 

MAC  Metanol + ácido acético 
m Minutos 
mg Miligrama 
mg mL-1 Miligrama por Mililitros 
μm Micromol 
mm Milímetros  
mL Mililitros 
μL Microlitros 
mM Milimol 
N Nitrogênio 
NaOH Hidróxido de Sódio 
nm Nanômetros  
O2 Oxigênio 
p Nível de Significância 
R2  Coeficiente de Determinação  
rpm Rotações por Minuto 
s Segundo 
SET Transferência de elétron 
TBARS Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico 
TPA Texture Profile Analysis  
TPTZ 2,4,6-tripiridil-s-triazina  
UFC  Unidade Formadora de Colônias  
v volume 
VD Valor Diário 
VE Volume Específico 
W Watt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvii 

 

SUMÁRIO 
 

CAPÍTULO 1 ...........................................................................................................................1 

1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................................1 
2 JUSTIFICATIVAS ...............................................................................................................3 
3 HIPÓTESE ............................................................................................................................5 
4 OBJETIVOS ..........................................................................................................................6 
4.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................................6 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..............................................................................................6 
5 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................7 
5.1 Curcuma longa L. E Curcuma caesia Roxb. .......................................................................7 
5.2 ANTIOXIDANTES ...........................................................................................................13 
5.3 ANTIOXIDANTES NATURAIS E APLICAÇÃES EM ALIMENTOS ..........................17 
5.4 ANÁLISE DE PODER ANTIOXIDANTE: FATORES INTERFERENTES ..................21 
5.4.1 Folin-Ciocalteau ..............................................................................................................22 
5.4.2 Frap .................................................................................................................................23 
5.4.3 Dpph ................................................................................................................................23 
5.5 PANIFICAÇÃO E FERMENTO NATURAL (SOURDOUGH) ......................................24 
5.6 QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E SENSORIAL DE PÃES .......................................28 
REFERÊNCIAS .....................................................................................................................30 

CAPÍTULO 2 .........................................................................................................................51 
COR, CAROTENOIDES, COMPOSIÇÃO PROXIMAL E PERFIL MINERAL DE 

FARINHAS DE FOLHAS DE Curcuma longa L. E Curcuma caesia Roxb. 

RESUMO ................................................................................................................................51 
1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................52 
2 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................................53 
2.1 MATERIAL........................................................................................................................53 
2.2 PREPARO DO MATERIAL..............................................................................................53 
2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FARINHAS..........................................................................55 
2.3.1 Cor...................................................................................................................................55  
2.3.2 Composição proximal e valor energético........................................................................56 
2.3.3 Carotenoides totais...........................................................................................................56 
2.3.4 Perfil de minerais.............................................................................................................57 
2.3.5 Fatores antinutricionais....................................................................................................57 
2.3.6 Ensaio de toxicidade com Artêmia salina........................................................................58  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................58 
3.1 COR INSTRUMENTAL E CAROTENOIDES TOTAIS..................................................58 
3.2 COMPOSIÇÃO PROXIMAL............................................................................................60 



 xviii 

3.3 PERFIL MINERAL............................................................................................................62 
3.4 FATORES ANTINUTRICIONAIS E TOXICIDADE.......................................................65  
4. CONCLUSÃO......................................................................................................................66 
REFERÊNCIAS .....................................................................................................................67 

CAPÍTULO 3 .........................................................................................................................73 
 

EXTRATOS DE FOLHAS DE Curcuma caesia Roxb. E Curcuma longa L.: 
COMPOSTOS FENÓLICOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM FUNÇÃO DO 

TIPO DE SOLVENTE 

 

RESUMO ................................................................................................................................73 
 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................74  
2 MATERIAL E MÉTODOS ...............................................................................................75  
2.1 OBTENÇÃO E PREPARO DAS FOLHAS.......................................................................75   
2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS COM DIFERENTES SOLVENTES........................75  
2.3 CARACTERÍSTICAS DOS EXTRATOS.........................................................................76  
2.3.1 Compostos fenólicos totais (CFT)...................................................................................76  
2.3.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH.....................................................................77  
2.3.3 Poder antioxidante ferro redutor......................................................................................77  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................77  
4 CONCLUSÃO .....................................................................................................................84  
REFERÊNCIAS .....................................................................................................................85  
CAPÍTULO 4 .........................................................................................................................89  

FARINHA DE FOLHAS DE Curcuma longa L. OU Curcuma caesia Roxb. nas 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E ACEITAÇÃO SENSORIAL DE PÃES 

DE FORMA COM ADIÇÃO DE SOURDOUGH 

 

RESUMO ................................................................................................................................89 
 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................90  
2 MATERIAL E MÉTODOS ...............................................................................................91  
2.1 MATERIAL........................................................................................................................91  
2.2 PREPARO DO SOURDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES...............................92  
2.3 COMPOSTO FENÓLICOS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE.......................95  
2.3.1 Compostos fenólicos totais..............................................................................................95  
2.3.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH.....................................................................95  
2.3.3 Poder antioxidante ferro redutor......................................................................................96  
2.4 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E VALOR ENERGÉTICO TOTAL.............................96  
2.5 VOLUME ESPECÍFICO E COR DA CROSTA E DO MIOLO.......................................97  
2.6 PERFIL DE TEXTURA(TPA)...........................................................................................97   
2.7 ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw), pH E ACIDEZ TOTAL..................................................98  
2.8 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS...................................................................................98  
2.9 ACEITAÇÃO SENSORIAL..............................................................................................99  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................99  



 xix 

3.1 COMPOSIÇÃO PROXIMAL..........................................................................................100  
3.2 COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE............................103   
3.3 PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR...............................................................104   
3.4 VOLUME ESPECIFICO E PERFIL TEXTURAL..........................................................107  
3.5 pH, ACIDEZ TOTAL E ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw)................................................109  
3.6 ACEITAÇÃO SENSORIAL............................................................................................110  
4 CONCLUSÃO ...................................................................................................................112  
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................113  

CAPÍTULO 5 .......................................................................................................................120 
 

EXTRATOS DE FOLHAS DE CURCUMA E CURCUMA PRETA EM PÃES 
ADICIONADOS DE SOURDOUGH 

 

RESUMO ..............................................................................................................................120  
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................121  
2 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................122  
2.1 MATERIAL......................................................................................................................122  
2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS PARA ELABORAÇÃO DOS PÃES.....................123  

2.3 PREPARO DO SOURDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES.............................123  

2.4 COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS 
PÃES.......................................................................................................................................124 

 

2.4.1 Compostos fenólicos totais (CFT).................................................................................125  
2.4.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH...................................................................125  
2.5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (IP)..........................................................................................125  
2.6 SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (TBARS)...................126  
2.7 COMPOSIÇÃO PROXIMAL..........................................................................................127  
2.8. PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR DA CROSTA E DO MIOLO..............127  
2.9. PERFIL DE TEXTURA(TPA)........................................................................................127  
2.10 ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw), pH, ACIDEZ TOTAL E VOLUME ESPECÍFICO...128  
2.11 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS...............................................................................128  
2.12 ACEITAÇÃO SENSORIAL..........................................................................................128  
2.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA.............................................................................................129  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................129  
3.1 COMPOSIÇÃO PROXIMAL..........................................................................................129  
3.2 PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR...............................................................130   
3.3 COMPOSTOS DE FENÓLICOS TOTAIS (CFT), CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E 
OXIDAÇÃO LIPÍDICA.......................................................................................................................133 

 

3.4 PERFIL TEXTURAL (TPA)............................................................................................136  
3.5 VOLUME ESPECÍFICO (VE), pH, ACIDEZ TOTAL (AT) E ATIVIDADE DE ÁGUA 
(Aw)........................................................................................................................................137 

 

3.6 ACEITAÇÃO SENSORIAL............................................................................................140  
4 CONCLUSÃO ...................................................................................................................142  
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................143  



 xx 

CAPÍTULO 6 .......................................................................................................................149 
 

ALTERAÇÕES EM PÃES DE FORMA ADICIONADOS DE SOURDOUGH E 
EXTRATOS DE FOLHAS DE Curcuma caesia Roxb. OU Curcuma longa L. DURANTE 

O ARMAZENAMENTO 

 

RESUMO ..............................................................................................................................149  
1 INTRODUÇÃO .................................................................... ............................................150  
2 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................151  
2.1 MATERIAL......................................................................................................................151  
2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS PARA ELABORAÇÃO DOS PÃES.....................152  
2.3 PREPARO DO SOURDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES.............................152  
2.4 ESTABILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO................................................154  
2.4.1 Volume específico e parâmetros instrumentais de cor da crosta e do miolo.................154  
2.4.2 Perfil de textura (TPA)..................................................................................................154  
2.4.3 Atividade de água (Aw), pH e acidez total (AT)...........................................................154  
2.4.4 Compostos fenólicos totais (CFT).................................................................................155  
2.4.5 Atividade sequestradora de radicais DPPH...................................................................155  
2.4.6 Poder antioxidante ferro redutor....................................................................................156  
2.5 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA.......................................................156  
2.5.1 Índice de Peróxido (IP)..................................................................................................156  
2.5.2 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)..............................................157  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................158  
3.1 ATIVIDADE DE ÁGUA (AW), COMPOSTOS FENÓLOCOS TOTAIS (CFT) E 
PARÂMETROS DE COR INSTRUMENTAL......................................................................159 

 

3.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E OXIDAÇÃO LIPÍDICA.........................................164  
3.3 PERFIL DE TEXTURA DOS PÃES...............................................................................167  
4 CONCLUSÃO ...................................................................................................................169  
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................169  
APÊNDICE A........................................................................................................................176  
APÊNDICE B........................................................................................................................177  
APÊNDICE C........................................................................................................................178  
APÊNDICE D........................................................................................................................179  
APÊNDICE E........................................................................................................................181  
CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................188  

 



 1 

 

 

CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 
 Globalmente, o pão é considerado o alimento básico na maioria das dietas desde a 

antiguidade. Ele é consumido em grande quantidade no mundo, nos diferentes tipos e formas, 

dependendo dos hábitos culturais, sendo o pão branco o mais consumido (DUROVIĆ et al., 

2020). O fermento natural (sourdough) é o exemplo mais antigo de tecnologia de alimentos 

fermentados, tendo sido usado tradicionalmente para produzir produtos de panificação com 

fermento por mais de 5000 anos. Leveduras e bactérias de ácido láctico constituem a 

microbiota de fermento, que produz uma variedade de ácidos orgânicos e substâncias 

aromatizantes especiais, como álcoois, aldeídos e ésteres durante o processo de fermentação, 

dando ao pão de fermento seu sabor único (RIPARI; CECCHI; BERARDI, 2016). 

 O consumo de produtos de cereais fortificados com fibra dietética e outros compostos 

bioativos está crescendo nos últimos anos devido aos benefícios de saúde relatados para 

diminuir o risco de várias doenças crônicas, como diabetes, fatores de risco para doenças 

cardíacas, derrame, hipertensão e certos tipos de câncer (IRAKLI et al., 2019). 

Dentre as potenciais fonte de compostos bioativos, tem-se a Curcuma longa L., 

popularmente conhecida como açafrão-da-terra ou simplesmente cúrcuma, e a Curcuma 

caesia Roxb., conhecida como cúrcuma preta. A C. longa L., é uma planta nativa do Sudeste 

da Ásia, amplamente cultivada produzindo rizomas pungentes, que quando processados 

resultam em uma especiaria dourada, a cúrcuma, muito utilizada como condimento e na 

medicina tradicional asiática (CHOUDHARY; RAHI, 2018).  

A C. caesia Roxb. é uma erva perene, distribuída ao longo da região do Himalaia, 

parte central e nordeste da Índia. Possui rizomas de polpa cor preto-azulada, e seu aroma é 

canforado e amargo, comcurcuminóides, fenólicos, flavonoides, proteínas, aminoácidos, óleo 

essencial e alcalóides (SARANGTHEM; HAOKIP, 2010), e ainda atividade antifúngica, 

antiasmática, ansiolítica, depressora do sistema nervoso central, antibacteriana e 

anticancerígena (BEHAR; TIWARI; JADHAV, 2014). 

 As folhas de ambas espécies são resíduos com grande potencial nutricional, 

descartados durante as operações de pós-colheita, e cujos dados sobre composição e potencial 

antioxidante são escassos. Alguns poucos estudos indicaram a capacidade antioxidante dessas 
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folhas eo alto conteúdo de compostos fenólicos (LIU; NAIR, 2012; PRIYA et al., 2012; 

BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a composição proximal, fibras alimentares, 

carotenoides e minerais das farinhas das folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb., assim como 

a capacidade antioxidante e o teor de compostos fenólicos totais de extratos das mesmas 

obtidos com diferentes tipos e misturas de solventes; desenvolver e avaliar as características 

nutricionais, físico-químicas, sensoriais de pães de forma com adição de sourdough 

incorporados com diferentes doses de farinhas de folhas ou de extratos selecionados, e a 

estabilidade oxidativa dos pães com incorporação de extrato selecionado. 
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2) JUSTIFICATIVAS 

 

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

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

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 ha 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 daC. 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. Essa substância foi extraída e isolada dos rizomas de C. longa L. no século XIX, 

possui coloração amarela e é responsável pelas ações biológicas (MARMITT et al., 2016). 

Curcuma caesiaRoxb. uma erva perene, dirtribuída em várias regiões da Índia. É uma espécie 
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que possui diversas aplicações medicinais. Possui rizomas de polpa cor preto-azulada e de 

aroma canforado e amargo (KUMAR et al. 1998; SARANGTHEM; HAOKIP, 2010).  

As folhas dessas espéciesde cúrcuma são resíduos com grande potencial nutricional, 

descartados durante as operações pós-colheita, cujos dados sobre composição e potencial 

antioxidante são escassos(BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). E poderiam ser utilizadas 

em novos alimentos. 

O desenvolvimento de alimentos funcionais é resultado do crescente interesse nos 

aspectospromotores de saúde, expressos pela aplicação de novos componentes que 

melhorariam o valor nutritivo dos alimentos e, ao mesmo tempo, não causariam deterioração 

de suas propriedades sensoriais, mas criariam alimentos com características inovadoras que 

seriam atraentes para o consumidor. Pesquisas demonstraram que as propriedades promotoras 

da saúde de alimentos funcionais derivam do conteúdo de substâncias bioativas, como 

polifenóis, fibras alimentares, vitaminas, probióticos, prebióticos, vitaminas, ácidos graxos e 

minerais (DUROVIĆ et al.; 2020; FAKHFAKH et al.,2017; IRAKLI et al., 2019; MAU et al., 

2020; SWIECA et al. 2014). 

O pão têm um papel importante na nutrição humana. É estimado que seu consumo 

ultrapassa 9 bilhões de quilos anuais de diferentes tipos de pães ao redor do mundo (LOPES; 

CAVALEIRO; RAMOS, 2017). Geralmente, o pão de trigo é considerado uma boa fonte de 

energia e nutrientes insubstituíveis para o corpo humano. No entanto, o pão feito com farinha 

branca é um alimento com baixa capacidade antioxidante, e é muito interessante e desejável o 

seu enriquecimento com matérias-primas naturais ricas em antioxidantes fenólicos, como 

ervas e partes de plantas verdes. Ademais, a adição de sourdough na elaboração de pães pode 

modificar as propriedades nutricionais dos cereais de várias maneiras, melhorando a textura e 

a palatabilidade de grãos, estabilizando ou aumentando os níveis de vários compostos 

bioativos, retardando a biodisponibilidade do amido (baixo índiceglicêmico) e aumentando a 

biodisponibilidade de minerais, pela inativação de ácidofítico e antinutrientes (KATINA, 

2005). Dessa forma, pães com adição de sourdough elaborados com a adição de extratos ou 

farinhas de folhas de C. longa L. ou C. caesia Roxb., que apresentem capacidade 

antioxidante, poderiam agregar nutrição e sensorialidade diferenciada, com viabilidade 

tecnológica, nutricional e funcional. 
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3. HIPÓTESE  

 

 A adição de extrato ou farinha das folhas de C. longa L. ou C. caesia Roxb. poderá 

alterar as características nutricionais, sensoriais e a capacidade antioxidante de pães com 

adição de sourdough, além de melhorar a estabilidade oxidativa dos mesmos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Desenvolver e avaliar as características nutricionais, físico-químicas, sensoriais de pães 

com adição de sourdough incorporados com diferentes doses de folhas ou de extratos 

selecionados, e a estabilidade oxidativa dos pães com incorporação de extrato selecionados. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a composição proximal, valor energético total, fibra alimentar solúvel e 

insolúvel, perfil de minerais, teor de carotenoides e cor instrumental das farinhas de C. 

longa L. ou C. caesia Roxb. cultivadas em Goiás; 

• Determinar os compostos fenólicos e a capacidade antioxidante (por dois diferentes 

métodos) de extratos obtidos das folhas das duas espécies em função dos sete 

solventes empregados na extração; 

• Selecionar os extratos obtidos com maior capacidade antioxidante para cada folha e 

utilizá-los em pão com adição de sourdough em duas dosagens; 

• Processar a farinha de folhas das duas espécies, e substituir a farinha de trigo por 

farinhas de folhas de ambas espécies em pães com adição de sourdough, nos níveis de 

0; 0,2; 0,5; 1 e 2%; 

• Determinar a composição proximal, a cor do miolo e da casca, o volume específico, o 

perfil de textura, o risco microbiológico, a aceitação sensorial e a intenção de compra 

dos pães com adição de sourdough elaborados com farinha ou extrato das folhas; 

• Avaliar as mudanças ocorridas durante o armazenamento de pães com adição de 

sourdough incorporados com extratos das folhas selecionadosem função das análises 

físico-químicas (incluindo a oxidação) e capacidade antioxidante, e, quando 

armazenados em condição de armazenamento similar à dos pães comerciais (sem 

controle ambiental). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Curcuma longa L. E Curcuma caesia Roxb. 

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, 

possui outros nomes regionais, comoaçafroeira, batatinha amarela, gengibre dourada, 

mangarataia e cúrcuma. É uma planta 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 grandes de coloração verde, 

oblongo-lanceoladas e oblíquo-nervadas, que exalam um odor agradável quando contusas. 

Essas folhas se apresentam em tufos, decíduas no inverno, laminares e cartáceas, de superfície 

marcada pelas 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 (Figura1) (BERNI et al., 2014; KINUPP; LORENZI, 2014). 

A planta é amplamente cultivada produzindo rizomas pungentes que quando 

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

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).  
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Figura 1. Aspecto geral da Curcuma longa L. (A), com detalhes da inflorescência (B), do sistema subterrâneo 
constituído por rizomas e raízes adventícias (C) e dos rizomas (D). 
Fonte: Grasso; Ayoama; Furlan (2017) – Adaptada.   
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A Índia é o maior produtor e exportador mundial dessa espécie, com uma produção 

anual de cerca de 25 milhões de toneladas (ILANGOVAN et al., 2018), cultivada por seus 

rizomas tuberosos ou caules subterrâneos. O cultivo do açafrão no Brasil é mais expressivo na 

região Centro-Oeste, em Mara Rosa-Goiás, município do norte goiano (356 km da capital 

Goiânia), onde destaca-se a importância socioeconômica do cultivo da C. longa L. para a 

agricultura familiar do Estado de Goiás (BERNI et al., 2014; MILHOMEM; TEIXEIRA, 

1999). 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 de sua propriedade antioxidante, por meio da presença de compostos fenólicos, os 

curcuminoides, dentre os quais destaca-se a curcumina, o principal composto ativo da 

cúrcuma. 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 e antiviral, dentre outras 

ações terapêuticas. Segundo alguns estudos, essas atividades estão relacionadas 

essencialmente às propriedades anti-inflamatória e antioxidante 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).  

 Embora uma quantidade considerável de açafrão (nome brasileiro para cúrcuma) seja 

produzida, o rendimento do componente mais valioso da curcumina é de cerca de 6 - 7 %, 

dependendo da variedade e das condições durante o crescimento (HOSSAIN; YUKIO, 2005). 

Como a cúrcuma é um rizoma, o caule e as folhas acima do solo não são considerados úteis e 

geralmente são descartados como lixo. Infelizmente, a quantidade de resíduos gerados é 

consideravelmente maior do que a cúrcuma colhida. A curcumina é considerada um 

biocomposto novo e altamente valioso. No entanto, uma vez que a curcumina constitui apenas 

uma pequena parte da cultura, seria altamente prático usar outras partes da planta para outras 
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aplicações de forma a aumentar o valor agregado. Esses esforços não só agregam valor às 

safras, mas também reduzem a quantidade de resíduos gerados (ILANGOVAN et al., 2018). 

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

países asiáticos e são aromáticas. 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 (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018; LIU; NAIR, 2012; 

PRIYA et al., 2012). 

A Curcuma caesia Roxb. é uma erva perene, conhecida como cúrcuma preta 

pertence à família Zingiberaceae. Ela é comumente distribuída ao longo da região do 

Himalaia, parte central e nordeste da Índia e cultivada por meio de propagação vegetativa por 

rizomas (Figura 2). É uma espécie que está ameaçada de extinção, tendo diversas aplicações 

medicinais e cosméticas de importância econômica nativa do Nordeste e Central da 

Índia(KUMAR et al. 1998; SARANGTHEM e HAOKIP, 2010). 

 

Figura 2. Planta(A) e flor (B) de C. caesiaRoxb. 
Fonte: Jose e Thomas (2014)-adaptada.   
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A C. caesia Roxb. possui rizomas de polpa cor preto-azulada, e seu aroma é 

canforado e amargo, mostra a riqueza da cânfora além de curcuminóides, fenólicos, 

flavonóides, proteínas, aminoácidos, óleo essencial e alcaloides (SARANGTHEM e 

HAOKIP, 2010; SYAMKUMAR; SASIKUMAR, 2007).  

Os rizomas são usados tradicionalmente pelos povos tribais para curar suas doenças. 

Tratamento contra feridas, febre, vômitos, dor de dente, entorses e contusões, bronquite, 

disenteria, diarréia, tumores, hemorróidas, lepra, leucoderma, asma, epilepsia, relaxante 

muscular, hemorróidas, câncer, distúrbio menstrual, anti-helmético, afrodisíaco, inflamação e 

secreções gonorréicas estão bem documentados (AMALRAJ; VELAYUDHAN; 

MURALIDHARAN, 1989; ARULMOZHI et al., 2006; CHOPRA et al., 1958; CRAKER; 

SIMON, 1996; KHARE, 2007; MANGALY; SABU, 1990; SASIKUMAR, 2005). 

Existem vários estudos e relatórios sobre os benefícios terapêuticos do óleo essencial 

de rizoma de C. caesia Roxb. (MAHANTA et al., 2020; PANDEY; CHOWDHURY, 2003; 

SARANGTHEM; HAOKIP, 2010). O constituinte fitoquímico do rizoma contém óleo 

essencial com grande contribuição de cânfora, ar-turmerona, z-oci-mene, ar-curcumeno 

(PANDEY; CHOWDHURY, 2003). 

 A folha de C. caesia Roxb. apresenta uma mancha violeta profunda que percorre 

toda a lâmina foliar. As folhas são utilizadas como emplastros em linfangite, furunculose e 

adenite (DONIPATI; SREERAMULU, 2015). Além disso, também é utilizado na cura de 

leucodermias, hemorróidas e tumores (DAS et al., 2013). O óleo essencial das folhas de C. 

caesia Roxb. possui composição química de diversa importância biológica. Borahet al. (2019) 

reportaram que o óleo essencial das folhas de C. caesia Roxb. possui elevada capacidade 

antioxidante, que deve-se ao seu alto teor de fenólicos e flavonóides.  

Sabe-se que várias folhas das plantas pertencentes a família Zingiberaceae como 

Alpinia zerumbet, Zingiber mioga, Kaempferia galanga, C. longa L. e C. caesia Roxb., 

geralmente não estão incluídas na dieta habitual ocidental, mas são utilizadas como 

condimento e na medicina tradicional asiática (CHAN, LIM, WONG, 2011).  

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

das espécies de Curcuma são resíduos das operações de pós-colheita, ou seja, não são 

aproveitadas, gerando expressiva quantidade de resíduos orgânicos que são dispostos 

diretamente no meio ambiente. Estes resíduos desprezados poderiam ter finalidade muito mais 

benéfica e serem usados como fontes valiosas de nutrientes, além de evitar o desperdício dos 

antioxidantes naturais (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018; ILANGOVAN et al.,2018; 

LIU; NAIR, 2012; PRIYA et al., 2012).  
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A propriedade antioxidante das folhas de C. longa L. foi aproveitada para a aplicação 

em óleo de palma por Mohd Nor et al.(2009). O extrato etanólico das folhas de C. longa L. 

conferiu proteção antioxidante ao óleo por retardar sua oxidação e deterioração, apresentou 

ainda boa estabilidade ao calor e não alterou significativamente as características sensoriais, 

como sabor e textura, de batatas submetidas à fritura em óleo adicionado com extrato 

etanólico de folha de C. longa L. Esses autores consideraram que o extrato de folhas de C. 

longa L. apresentou-se como boa alternativa para substituição de antioxidantes sintéticos 

rotineiramente utilizados na indústria alimentícia. 

No entanto, os vegetais podem acumular altas concentrações de substâncias 

antinutricionais em suas folhas, podendo originar reações tóxicas e/ou interferir na 

biodisponibilidade e digestibilidade de alguns nutrientes (SILVA, et al., 2013; NIKMARAM 

et al., 2017). Tais fatores podem ser toxinas, como os compostos cianogênicos, ou 

antinutrientes, como os taninos, nitratos, inibidores de tripsina, entre outros. O nível de de 

cada composto varia no vegetal dependendo da variedade, cultivar, tipo e solo entre outros 

fatores (KAUSHAL, KUMAR, & SHARMA, 2012).  

O consumo de substâncias tóxicas ao ser humano, na ingestão de partes não 

convencionais, como doses significativas de cianeto, advindas de alimentos ricos em 

glicosídeos cianogênicos e pobremente processados, podem resultar em intoxicações crônicas 

e agudas, causando anomalias tais como a doença de Konzo (YEN et al., 1995). 

Os nitratos estão presentes em todas as plantas e são fontes de nitrogênio para o 

crescimento normal da planta. O acúmulo excessivo de nitrato em vegetais torna-se um fator 

antinutricional, uma vez que o nitrato apresenta efeitos tóxicos em decorrência da formação 

de metahemoglobina, que se constitui em um complexo estável da hemoglobina das hemácias 

do sangue com o nitrito (NO2−), originado a partir da redução do NO3− absorvido dos 

alimentos pelo organismo, e que é incapaz de transportar oxigênio para as células. Além 

disso, o nitrato favorece o aparecimento de nitrosaminas, complexos de aminas secundárias 

com o nitrito, que são potencialmente cancerígenos (STEINER et al., 2017). 

Braga et al. (2018) em seu estudo de caracterização das folhas de C. longa L. concluiram 

que ela não apresentou compostos cianogênicos em sua composição e encontrou baixos teores 

de nitrato variando de (0,46 - 0,47 mg g-1), o que está dentro do preconizado pela Organização 

Mundial para Agricultura e Alimentação (OMAA) e pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que estabeleceram como admissível a dose diária de 3,65 mg do íon nitrato por 

quilograma de peso corporal. No entanto, há estudos que relatam que os nitratos em 
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quantidades pequenas podem apresentar benefícios à saúde (BEDALE; SINDELAR; 

MILKOWSKI, 2016; BONDONNO et al., 2017; GHASEMI; JEDDI, 2017). 

5.2 ANTIOXIDANTES 

 Antioxidante é qualquer substânciasintética ou natural que em baixas concentrações, 

em contato com substratos oxidáveis, como por exemplo, lipídeos, é capaz de impedir, inibir 

ou retardar sua deterioração principalmente por ação do oxigênio (O2) atmosférico, 

controlando assim o processo oxidativo (APAK et al., 2007; BECKER; NISSEN; 

SKIBSTED, 2004; HUANG; OU; PRIOR, 2005). Desta forma, o uso de compostos 

antioxidantes em alimentos tem como objetivo reduzir ou inibir a ocorrência dos processos 

oxidativos principalmente quando estes produtos sãoconstituídos por óleos e gorduras 

(ABOU-ARAB; ABU-SALEM, 2010; ANDREO; JORGE, 2006). Neste caso, o tempo de 

vida útilserá ampliado e em consequênciaocorrerá melhor conservação (ORDÓÑEZ et al., 

2005).  

 Os radicais livres são moléculas instáveis, geradas no organismo por reações de 

óxidoredução, e apresentam um número ímpar de elétrons pareados na última camada 

eletrônica, o que lhes confere alta reatividade. Dentre os radicais livres e demais espécies 

reativas, destacam-se o oxigênio singlete, o superóxido, o radical hidroxila, o peróxido de 

hidrogênio, o radical peroxila e o óxido nítrico. A formação desses radicais é determinada por 

fatores ambientais e biológicos, como exposição à luz ultravioleta, raios-X e raios gama, 

tabagismo, poluição, medicamentos e produtos químicos (CERQUEIRA; MEDEIROS; 

AUGUSTO, 2007; WANG et al., 2011). 

Os radicais livres podem ocorrer em vários tipos de moléculas, mas as de maior 

interesse biológicosão as originadas do O2 e do óxidonítrico (NO•) (ROVER JUNIOR; 

HÖEHR; VELLASCO, 2001). Dentre as espécies reativas, as do oxigênio (ERO) são 

consideradas as mais relevantes, já que envolvem a maior parte dos danos celulares. Vale 

acrescentar que a produção desses radicais é um processo natural, mas podem danificar vários 

tipos de macromoléculas celulares como lipídeos, proteínas e DNA, que poderiam causar 

algumas doenças degenerativas, cardiovasculares e certos tipos de câncer (SANTOS et al., 

2007). As descobertas dos efeitos deletérios dos radicais livres sobre as células e sua relação 

com certas doenças impulsionaram a busca por novas substâncias capazes de prevenir ou 

minimizar os danos oxidativos às células (ALVES et al., 2010).  
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O estresse oxidativo decorre da existência de um desequilíbrio entre a produção de 

compostos oxidantes e a ação do sistema de defesa antioxidante, em favor da geração 

excessiva de radicais livres, ou em detrimento da velocidade de remoção desses (BARBOSA 

et al., 2010). Ânion superóxido (O2·-), radical hidroperoxil (HO2·), radical hidroxil (OH·), 

oriundo de peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlete (1O2) e radical alcoxil (RO·), são 

alguns exemplos de espécies reativas derivadas do metabolismo do O2 molecular (BOREK, 

1997; MEIRELLES, 2009).  

 O sistema de defesa antioxidante é constituído por várias substâncias, que retardam 

significativamente ou inibem os danos provocados pela oxidação nas células vegetais e 

animais (PRIOR, 2003; SOUSA et al., 2007; VASCONCELOS et al., 2007). Tais substâncias 

podem ter origem endógena, como as enzimas glutationaperoxidase, catalase e superóxido 

dismutase, ou alimentar, como algumas vitaminas e minerais, e os compostos fenólicos 

(CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2007).  

 Os antioxidantes apresentam um dos sete mecanismos citados 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). A eficiência de um sistema antioxidante depende da energia 

de ativação, do metabolismo de acordo com a estrutura química, do grau de absorção, 

potencial de óxido-redução, solubilidade e volatilidade (BALASUNDRAM; SUNDRAM; 

SAMMAN, 2006; BREWER, 2011). 

 Os antioxidantes podem ser classificados principalmente de acordo com o mecanismo 

de ação na cadeia de reação ou segundo sua origem (PIEDADE, 2007). Desta maneira, de 

acordo com a forma de atuação na cadeia oxidativa, podem ser divididos em primários ou 

promotores de quebra de cadeia, e secundários ou preventivos (ANGELO; JORGE, 2007; 

APAK et al., 2007). 

 Os antioxidantes primários são compostos fenólicos que promovem a inibição ou 

eliminaçãodos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação, através 

da doação de elétrons ou 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•) 



 15 

procedente do antioxidante. Este radical, estabilizado por ressonância, não tem a capacidade 

de iniciar ou propagar as reações oxidativas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Mecanismo de ação de antioxidantes primários. 
Fonte: Adaptado de Huang, Ou e Prior (2005). 

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

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

propilgalato (PG), que são sintéticos; e os tocoferóis, que são naturais (BREWER, 2011; 

LUZIA; JORGE, 2009; RAMALHO; JORGE, 2006). Já os secundários agem de diversas 

formas retardando a taxa de oxidaçãoatravés da complexação de metais, principalmente ferro 

e cobre que catalisam oxidação; reposição de hidrogênio para antioxidantes primários; 

sequestro de oxigênio e desativação de oxigêniosinglete, através de inúmeras enzimas dentre 

elas, glicose oxidase, superóxido dismutase e catalase; absorção de radiação UV e 

decomposição de hidroperóxidos (ANGELO; JORGE, 2007; REISCHE; LILLARD; 

EITENMILLER, 2008; WANASUNDARA; SHAHIDI, 2005).  

 Quanto à origem, os antioxidantes podem ser classificados em sintéticos e naturais, 

sendo os primeiros os mais amplamente utilizados na indústriaalimentícia atualmente. 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 regulamentado quanto à dosagem e 

aplicação. De acordo com Damayanti, Permana e Tjahjono (2015), ensaios com os 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).  

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 
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fatores, incluindo legislação, custo e preferência do consumidor por antioxidantes naturais 

(BAILEY, 1996; RAFECAS et al., 1998; RAMALHO; JORGE, 2006).  

 Os antioxidantes naturais de origem vegetal sãoconstituídos por compostos 

fitoquímicos, como por exemplo, compostos fenólicos e nitrogenados, carotenoides, 

ácidoascórbico e tocoferóis, de grande importância quanto à atividade antioxidante, já que 

estudos comprovam a redução da incidência de doenças com o consumo destes alimentos 

(DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).  

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

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

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). 

 Independente da natureza, todos os antioxidantes favorecem a interrupção do processo 

de oxidação, conforme já descrito anteriormente. Neste caso, os compostos fenólicos, se 

transformam em radicais livres, porém estes não promovem nenhum tipo de reação oxidante, 

já que sãoestáveis devido à ressonância do anel aromático presente na estrutura destas 

substâncias (HASLAM, 1996; RAMALHO; JORGE, 2006; SOARES, 2002). 

 Devido a diversos fatores, o metabolismo dos compostos fenólicos resulta de 

substâncias chamadas polifenóis que são compostos aromáticoshidroxilados que comumente 

compõem os vegetais. Os compostos fenólicos apresentam pelo menos um anel aromático e 

um ou mais grupos hidroxilas, sendo dividido em 15 classes de acordo com sua estrutura, 

podendo estar dispostos na forma livre ou associados aos açúcares ou proteínas. Com isto, a 

eficiência dos antioxidantes depende da diversidade estrutural, ou seja, do grupo funcional 

presente, da posição no anel aromático e tamanho da cadeia (ANGELO; JORGE, 2007; 

APAK et al., 2007).  

 Dentre os fenólicos, os flavonóides, ácidosfenólicos, taninos e tocoferóismais se 

destacam e são considerados os antioxidantes mais comuns oriundos de fontes naturais 

(ANGELO; JORGE, 2007; KARAKAYA, 2004; PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA-CALIXTO, 

2006), correspondendo à mais da metade dos compostos fenólicos encontrados 

(BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006). 

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 vegetais e seus extratos, como alecrim, orégano e 
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tomilho ou de subprodutos agrícolas apresentam propriedades antioxidantes interessantes para 

aplicação em alimentos (ALIZADEH et al., 2019; GANIARI; CHOULITOUDI; 

OREOPOULOU, 2017; MEZZA et al., 2018; PEÑALVO et al., 2016). 

5.3 ANTIOXIDANTES NATURAIS E APLICAÇÕES EM ALIMENTOS 

Antioxidantes naturais 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 (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; c) ácidos hidrobenzóicos; d) ácidos hidroxicinâmicos; e) e f) 
taninos condensáveis. Fonte: Angelo; Jorge (2007) – Adaptada. 
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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 

(REISCHE; LILLARD; EITENMILLER, 2008).  

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; OSZMIANSKI; CZEMERYS, 2007; CHAN; GAN; CORKE, 2016). 

Atualmente, existe uma maior procura por alimentos saudáveis e devido às 

propriedades funcionais, os antioxidantes naturais são bastante estudados quanto ao seu 

potencial ativo. Muitos trabalhos citam a eficiência de compostos obtidos de plantas, vegetais 

e frutas tanto na inibição do processo de rancidezoxidativa, quanto aos efeitos satisfatórios 

que podem promover ao organismo. Por outro lado, alguns autores afirmam que o uso de 

antioxidantes sintéticos pode estar associado ao maior risco de desencadeamento de doenças, 

e com isso estudos relacionados às fontes naturais são muito importantes para uma 

possívelsubstituição dos antioxidantes sintéticos (AGUIRREZÁBAL et al., 2000; DHIBI et 

al., 2012; MELO; GUERRA, 2002; VIUDA-MARTOS et al., 2011; YILDIRIM; MAVI; 

KARA, 2001; ZHENG; WANG, 2001).  

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 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).  

Desde antigamente, as ervas e plantas aromáticas já eram utilizadas no preparo de 

alimentos, contribuindo com suas características sensoriais. Além de atribuir ou ressaltar 

sabor e aroma, estes ingredientes também possuem propriedades antioxidantes (CHAN; 
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GAN; CORKE, 2016), que trazem inúmeros benefícios à saúde (MICHIELS et al., 2012). 

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). 

Alimentos de origem vegetal são considerados as principais fontes de antioxidantes 

naturais, cuja atividade está associada diretamente à presença de compostos fenólicos. O teor 

destes depende da espécie, gênero, cultivar, condições de manejo, processamento e 

armazenamento (BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006; RAMALHO; JORGE, 

2006).  

A aplicação e eficiência dos compostos naturais em sistemas alimentícios dependem 

da estrutura e reatividade química de seus constituintes e, além disto, da interação com 

componentes dos alimentos, devendo sempre ser avaliada a harmonização sensorial com o 

produto a ser elaborado (MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2009).  

Os produtos alimentícios estão sujeitos às constantes alterações resultantes da ação 

de espécies reativas, porém o aumento do consumo de substâncias com potencial antioxidante 

provavelmente vai reduzir a ocorrência dos processos oxidativos e consequentemente 

diminuir a ocorrência de várias doenças (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).  

Existem numerosos trabalhos na literatura que relatam o efeito dos antioxidantes 

naturais, 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). 

De acordo com a Resolução nº 104, de 14 de maio de 1999 (BRASIL, 1999), 

extratos são produtos obtidos de esgotamento a frio ou a quente de produtos de origem animal 

ou vegetal utilizando solventes permitidos, podendo ou não ser eliminados posteriormente. 

Devem conter princípios sápidos e aromáticos voláteis e fixos correspondentes ao respectivo 

produto natural. E podem se apresentar na forma de extratos líquidos ou secos, sendo os 

primeiros originados sem ou com parcial eliminação do solvente, e os segundos originados 

apóseliminação total do solvente. Estes podem ser classificados em concretos, resinoides ou 

purificados absolutos, sendo estes procedentes de extração de vegetais frescos, secos ou secos 

por dissolução em etanol, respectivamente.  

Ultimamente, muitos estudos relacionados às fontes de antioxidantes naturais, 

sobretudo com farinhas ou extratos de plantas aromáticas e subprodutos de plantas são 

comuns, principalmente devido aos resultados bastante satisfatórios destes compostos ao 

serem aplicados, por exemplo, nos alimentos. Neste caso, os estudos são de extrema 
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importância, já que apresentam novas possibilidades para a indústriaalimentícia em geral 

(CANADANOVIC-BRUNET et al., 2008).  

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 capacidade antioxidante (ALZATE-ARBELÁEZ et al., 2019; MALHEIRO et al., 

2013; MOHD NOR et al., 2009; RIBEIRO; JORGE, 2017). 

Chan et al. (2009), estudando folhas da família das Zingiberaceae, como a Alpinia 

zerumbet, Kaempferia galanga, Etlingera elatior e Curcuma longa L., usadas como temperos 

e na medicina tradicional; e Tan e Chan (2014), estudando folhas de Anacardium occidentale 

e Piper betle, que são ervas culinárias, encontraram compostos fenólicos com capacidade 

antioxidante. 

Em estudo com a folha de aspargos, que é um subproduto, em diferentes tempos de 

moagem foram encontrados valores de IC50 (definido como a concentração de extrato 

necessária para eliminar 50% do DPPH) entre 13,8 e 7,6 mg mL-1 (CHITRAKAR et al., 

2020). Takwa et al. (2018), estudando folha de manjericão determinaram bons resultados de 

atividade antioxidante. 

 Devido ao seu consumo generalizado, produtos alimentares à base de cereais (por 

exemplo, pão), que em comunidades desenvolvidas fornecem mais de 50% da ingestão total 

de energia, são considerados o melhor veículo para suplementos funcionais (AKHTAR; 

ANJUM; ANJUM, 2011). O pão branco é preferido pela maioria dos consumidores, enquanto 

muitos compostos bioativos encontrados nos grãos, especialmente antioxidantes (compostos 

fenólicos), estão particularmente concentrados na camada de farelo e aleurona 

(MATEOANSON et al., 2011). 

Estudos também tem sido realizado com o objetivo enriquecer o pão de trigo com 

matérias-primas naturais ricas em antioxidantes fenólicos, como cereais e sementes, 

especiarias, ervas e partes de plantas verdes, frutas ou produtos vegetais e resíduos da 

indústria alimentícia. Atualmente, existem alguns ensaios bem-sucedidos relativos à melhoria 

do potencial nutricional do pão via enriquecimento. Pães com níveis elevados de 

antioxidantes e fibras têm alta demanda por causa de seus papéis na manutenção e melhoria 

da saúde e proteção contra muitas doenças (DUROVIĆ et al.; 2020; FAKHFAKH et al.,2017; 

MAU et al.,2020; MIKULEC et al., 2019; SWIECA et al., 2014). 
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5.4 ANÁLISES DE PODER ANTIOXIDANTE: FATORES INTERFERENTES  

 Devido à grande tendência do uso de fontes naturais de antioxidantes, como uma 

alternativa ao uso dos sintéticos, existem muitos estudos relacionados com o isolamento de 

antioxidantes de suas matrizes. Algumas metodologias, como o uso de solventes orgânicos, de 

fluido supercríticoe sob atmosfera reduzida, são os mais comumente utilizados nos muitos 

trabalhos realizados com este intuito (ANDREO; JORGE, 2006). Além disso, o aumento dos 

estudos relacionados ao uso de antioxidantes em alimentos contribuiu para o desenvolvimento 

de muitos métodos para a determinação da capacidade antioxidante destes compostos 

(PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA-CALIXTO, 2006). Desta forma, a atividade antioxidante de 

extratos vegetais pode ser determinada através de váriosmétodos laboratoriais, cujas respostas 

podem variar de acordo com o princípio do método e quanto à composiçãoquímica das 

amostras (BREWER, 2011).  

 Em relação à quantificação dos compostos fenólicos, diversas análises podem ser 

realizadas, sendo as espectrofotométricas as mais comumente usadas para a determinação de 

um composto específico ou de uma classe de fenólicos (ANGELO; JORGE, 2007), em que a 

solução muda de cor após a redução do agente oxidante (APAK et al., 2007).  

 Vários fatores podem influenciar na extração e na solubilidade dos compostos 

antioxidantes, tais como, a natureza do composto a ser determinado, método de extração, 

tempo de armazenamento da amostra, tempo e temperatura da extração, polaridade do 

solvente, tamanho das partículas, grau de polimerização dos compostos e interação com 

outros constituintes da amostra, sendo que pode ocorrer até mesmo a destruição dos 

compostos antioxidantes se não existir uma adaptação e um controle de todos estes 

parâmetros (ANDREO; JORGE, 2006; ANGELO; JORGE, 2007; SHAHIDI; NACZK, 

1995). Além disto, é importante citar que o processo de extração requer o máximo cuidado, já 

que os compostos antioxidantes têm grande sensibilidade à luz, oxigênio e calor (PIEDADE, 

2007).  

 Quanto ao teor de antioxidantes, também é importante citar que a composição química 

das espécies vegetais varia de acordo com fatores genéticos, a variedade da planta, grau de 

maturação, condições ambientais, principalmente temperatura e umidade relativa, local de 

cultivo, solo, estação do ano, momento de coleta, entre outros, que podem influenciar na 

reprodutividade dos métodos de análise (DE OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2011).  

 O solvente é um dos fatores que pode influenciar diretamente no processo, devido à 

natureza química que faz com que ocorra a extração de quantidades diferenciadas dos 
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compostos bioativos, de acordo com sua concentração existente, que também varia devido à 

possibilidade de interação destes com outros constituintes dos alimentos. Além disto, o 

solvente é extremamente importante porque ele influencia na capacidade de transferência do 

átomo de hidrogênio do substrato para o radical livre, por exemplo, radical hidroxil, até a 

formação de um composto estável e consequentemente, ocorrência da estabilização da espécie 

reativa (ANDREO; JORGE, 2006; BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 2008).  

 No entanto, para a seleção dos antioxidantes, além da eficiência em baixas 

concentrações (0,001 a 0,1 %), devem ser consideradas também as características dos extratos 

obtidos, dentre eles, a compatibilidade com o alimento em que serão aplicados; ausência de 

influência negativa na cor, odor e sabor no produto final; apresentar estabilidade durante o 

processamento e armazenamento; serem atóxicos; aprovados pela legislação, apresentarem 

um baixo custo e boa aceitação pelo consumidor (PIEDADE, 2007).  

5.4.1 Folin-Ciocalteau  

 A quantificação espectrofotométrica utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu é uma 

das metodologias mais utilizadas para medir a capacidade redutora de amostras, que permite 

inferir o teor de compostos fenólicos totais (HUANG; OU; PRIOR, 2005). É um ensaio 

baseado na transferência de elétrons que mede a capacidade de redução de um oxidante que 

muda de cor de acordo com o teor de compostos com atividade redutora (BECKER; NISSEN; 

SKIBSTED, 2004). 

 O reagente de Folin-Ciocalteu é uma mistura dos ácidos fosfomolibídico 

(H3PMo12O40) e fosfotungstico (H3PW12O40), em que o molibdênio (Mo8O23) e o tungstênio 

(W8O23) encontram-se no estado de oxidação VI, apresentando inicialmente coloração 

amarela. Em presença de compostos fenólicos, é formado o complexo molibdênio-tungstênio 

que apresenta coloração azul apósreação, e a média do estado de oxidação dos metais 

permanece entre V e VI, permitindo absorção em onda de 760 nm. Através da coloração 

formada, pode-se determinar a concentração dos compostos redutores (DE OLIVEIRA et al., 

2009; GEORGÉ et al., 2005).  

 A reação ocorre em meio básico através da desprotonação dos compostos fenólicos, 

originando ânions fenolatos, e ocorrendo reação de oxirredução entre estes e o reagente de 

Folin-Ciocalteau, sendo que o molibdênio sofrerá redução e sua coloração sofrerá alteração, 

conforme citado acima (DE OLIVEIRA et al., 2009). O resultado na maioria das vezes é 

expresso em equivalentes de ácido gálico (EAG) A partir dos resultados obtidos, pode-se 

inferir que quanto maior é o poder redutor da amostra, maior é o seu poder antioxidante. 
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5.4.2 Frap 

 O ensaio FRAP (Ferricion Reducing Antioxidant Power) determina a atividade 

antioxidante total de uma amostra através da capacidade de redução férrica. O reagente FRAP 

utilizado no ensaio é preparado através da mistura de tampão acetato de sódio contendo ,4,6-

tripiridil-s-triazina (TPTZ) e solução de cloreto férrico. Neste caso, em meio ácido, há a 

formação do complexo férrico- tripiridiltriazina (Fe.+3 TPTZ) de coloração alaranjada, que em 

presença de compostos redutores é reduzido para a forma ferrosa (Fe+2), pela 

doação/transferência de elétrons, promovendo o desenvolvimento de uma coloração azul 

intensa. A redução do complexo é favorecida pela presença de antioxidantes redutores da 

amostra e o complexo exerce função de agente oxidante (BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 

2008; BENZIE; STRAIN, 1996; HUANG; OU; PRIOR, 2005).  

 As absorbâncias obtidas em comprimento de onda 593 nm são lineares, de acordo com 

as concentrações da amostra que contêm o antioxidante. Os resultados finais geralmente são 

expressos em μM L-1, por meio de curva de calibração a partir de vários compostos padrões, 

descritos pela literatura como, por exemplo, ácido ascórbico, sulfato ferroso, bilirrubina, ácido 

úrico, albumina e alfa-tocoferol (BENZIE; STRAIN, 1996), além do trolox (MAQSOOD; 

BENJAKUL, 2010), catequina e vitamina E (AGBOR et al., 2005).  

5.4.3 Dpph• 

O ensaio DPPH• baseia-se na avaliação de atividade anti-radicalar de substâncias 

antioxidantes. Inicialmente, o radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH•) apresenta 

coloração púrpura, e após reação química é reduzido a 2,2-difenilpicril- hidrazina, resultando 

em descoloração da solução, que passa a possuir coloração amarela. O radical pode ser 

reduzido por um antioxidante, com a doação de um átomo de H•, ou a partir da reação com 

um radical livre (R•), formando um composto estável (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; 

BERSET, 1995; DE OLIVEIRA et al., 2009; KRISHNAIAH; SARBATLY; 

NITHYANANDAM, 2011). A capacidade redutora da amostra é determinada através da 

redução da absorbância (515 - 528 nm) do radical por 30 min 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). 
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5.5 PANIFICAÇÃO E FERMENTO NATURAL (SOURDOUGH) 

 

 Dentre os alimentos mais antigos da civilização, o pão é um alimento com registros de 

sua existência datados de anos antes de Cristo. Além de ser rico em nutrientes, esse produto 

possui um baixo valor comercial, facilitando o seu consumo em todas as partes do mundo 

(DUARTE et al., 2013).  

 Os hábitos culturais influenciam a formulação e o processamento dos produtos 

panificáveis. As técnicas de produção e os produtos de panificação diferem em todo o mundo 

(CHAVAN; CHAVAN, 2011), sendo estes compostos por ingredientes que desempenham 

funções específicas no processo de formação da massa (BORGES et al., 2006). Embora exista 

uma grande variedade de diferentes tipos, o termo pão geralmente se refere a produtos 

fermentados que contenham trigo (HAGER et al., 2012).  

 Os pães são produtos obtidos a partir da farinha de trigo e/ou outras farinhas, 

incorporados de líquidos, consequentes do processo de fermentação ou não, e de cocção, 

podendo conter outros tipos de ingredientes, desde que esses outros ingredientes não 

descaracterizem esse produto (BRASIL, 2005a). O produto hoje conhecido mundialmente é 

um resultado de incrementos e aprimoramentos técnicos intensos decorrentes de milhares de 

anos, dos produtos panificados e fermentados a base de trigo (AQUINO, 2012). 

 A determinação da qualidade da farinha é de grande importância no que se refere ao 

produto final desejado e seu processo de fabricação (DUYVEJONCK et al., 2012). Os 

principais componentes da farinha, como o glúten e o amido, influenciam as propriedades do 

produto final, assim como a presença e manutenção de células de gás dentro do pão (WILDE, 

2003) para formar a textura aerada que é característica da estrutura do produto (SROAN; 

BEAN; MACRITCHIE, 2009).  

 O trigo ainda é o cereal com maior destaque na elaboração de pães (GOESAERT et 

al., 2005). Tendo em vista que a farinha de trigo é o principal ingrediente na massa do pão, e 

as quantidades dos demais ingredientes são calculadas proporcionalmente sobre aquela, que 

corresponde a uma base de 100 % (MONDAL; DATTA, 2008). A farinha de trigo é 

constituída por amido (70 - 75 %), água (12 - 14 %), proteína (8 - 16 %) e outros constituintes 

menores, como polissacarídeos não amiláceos (2 - 3 %), lipídeos (2 %) e cinzas (1 %) 

(MORITA et al., 2002).  

 O amido é o componente em maior quantidade, e a proporção entre amilose e 

amilopectina irá variar de acordo com o a fração do grão de trigo utilizado para o 

processamento da farinha, com significativa importância no assamento, na gelatinização e 
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também no comportamento do alimento no armazenado, onde é a principal causa do 

envelhecimento de pães. Os polissacarídeos não-amiláceos possuem influência significativa 

sobre as propriedades da massa, pois em sua maioria são constituídos de pentosanas que 

absorvem várias vezes seu próprio peso em água, formando misturas viscosas, e assim 

influenciando diretamente nas propriedades viscoelásticas da massa (DUARTE et al., 2013). 

 As proteínas do glúten desempenham um papel fundamental na determinação da 

qualidade do trigo para a panificação, por conferir capacidade de absorção de água, 

viscosidade e elasticidade na massa (WIESIR, 2007). As propriedades da matriz do glúten 

estão relacionadas com a qualidade e quantidade das frações protéicas (Pruska-Kedzior, 

2008). Apesar de suas proporções poderem variar, as proteínas do glúten representam cerca 

de 80 % das proteínas totais do grão, sendo aproximadamente 30 % gliadinas e 50 % 

gluteninas (SHEWRY et al., 2009). Collar, Bollain e Rosell (2007) relataram que a gliadina 

atua na viscosidade da massa e a glutenina sobre a elasticidade. 

 O desenvolvimento de massa é resultado da hidratação dos componentes da farinha e 

das mudanças estruturais induzidas pelo processo mecânico (BELTON, 2005). Durante o 

amassamento, as propriedades do glúten se desenvolvem e ocorre a incorporação de ar à 

massa (DOBRASZCZYK; MORGENSTERN, 2003), formando uma massa viscoelástica 

tridimensional (SONG; ZHENG, 2007; JOYE; LAGRAIN; DELCOUR., 2009), que segura o 

dióxido de carbono (CO2) durante a fermentação e ocasiona a expansão da massa (GIL-

HUMANES et al., 2011).  

 O volume do pão é uma das características mais importantes para se determinar a 

aceitabilidade pelo consumidor (STOJCESKA; BUTLER, 2012) e depende da capacidade da 

massa em reter o gás por um tempo prolongado durante a fermentação e o cozimento 

(DELCOUR; HOSENEY, 2010). A duração da fermentação pode impactar na distribuição 

das células (LE-BAIL et al., 2009).  

 O crescimento da massa é a ação mais evidente decorrente da fermentação. As 

leveduras se alimentam dos açúcares que estão presentes nos ingredientes, fazendo com que 

eles se transformem em gáscarbônico e álcool (STAIL et al., 2013). É uma das etapas mais 

importantes no preparo desses produtos (APLEVICZ et al.; 2013). Ao mesmo tempo em que 

ocorre a fermentação alcoólica, há também a formação de outros compostos voláteis como o 

ácido lático, ácido acético e ácido butírico, seja em grandes ou pequenas proporções.  

 A partir do processo fermentativo é possível obter pães que apresentem características 

agradáveis com formação de aroma e sabor (STAIL et al., 2013). A Saccharomyces cerevisea 

é a levedura responsável pela fermentação do pão, presente no fermento biológico, que tem 
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como objetivo principal de transformar o açúcar existente no seu interior em gás carbônico e 

etanol (SABINO, SOUZA; SANTOS, 2015).  

 A utilização de pré-fermentos também é outra forma de fermentação, que visa 

melhorar as características da massa. Os pré-fermentos podem ser chamados de biga, poolish 

ou massa pré-fermentada, conhecida por patê fermentée, conforme o processamento utilizado. 

Os ingredientes utilizados são farinha de trigo, água e fermento. A quantidade de pré-

fermento irá depender do tempo desejado de fermentação da massa. Para fermentações longas 

é indicado quantidades menores de pré-fermentos, já para fermentações curtas a quantidade é 

maior.  

 Outra técnica conhecida é o uso de fermento natural em pães, que também pode ser 

denominado sourdough ou levain. Este processo consiste em, basicamente, usar uma mistura 

de farinha de cereais com água, que foi fermentada por bactérias láticas (BAL) ou leveduras, 

para preparar uma massa nova, originando um pão com flavour ácido, geralmente com miolo 

irregular e crosta crocante. Apesar da fermentação natural ser uma técnica muito antiga, 

atualmente é valorizada. O ressurgimento na aplicação do fermento natural para a produção 

de pães é impulsionada pelos incontáveis efeitos benéficos que são provenientes deste tipo de 

fermentação, como: melhoria da textura edo sabor, maior vida útil, além das propriedades 

nutritivas presentes no pão e em outros produtos de panificação (RODRIGUES; 

STEINMACHER, 2016). ARENDT; LIAM; DAL BELLO (2007) também relatam outros 

benefícios do fermento natural como a sua potencial influencia na redução dos níveis de 

glicose, além de influenciar na formação de exopolissacarídeos, que apresentam atividade 

prebiótica. Cereais, frutas ou lúpulo podem ser usados como matérias-primas na preparação 

do fermento natural. Os pães feitos com fermento natural de frutas à base de uva e maçã, por 

exemplo, têm sabor único e são apreciados pelos consumidores (YU, et al.; 2018). 

 O impacto positivo da utilização do fermento natural é atribuído à microbiota que 

forma um ecossistema único, consistente em bactérias láticas (BAL) e leveduras 

(PARAMITHIOTIS; TSIASIOTOU; DROSINOS., 2010), sendo as interações entre elas 

importantes para o bom desenvolvimento do fermento natural (POUTANEN; FLANDER; 

KATINA, 2009). As principais atividades metabólicas são: acidificação (BAL), formação de 

sabor (BAL e leveduras) e levedação (leveduras e BAL), resultando na formação de massas 

com baixo pH e pães com textura e sabor desejável (ARENDT LIAM; DAL BELLO, 2007; 

CORSETTI; SETTANNI, 2007; DE VUYST et al., 2009). Alguns microrganismos presentes 

produzem bacteriocinas, que são peptídios antimicrobianos que destroem ou inibem o 
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crescimento de bactérias ou bolores (RYAN; DAL BELLO; ARENDT, 2008; RYAN et al., 

2009; CHAVAN; CHAVAN, 2011). 

 Os níveis de bactérias são maiores com 8 ou 9 log UFC g-1 e para leveduras de 7 log 

UFC g-1. Estudos microbiológicos demonstraram que foram encontradas mais de 50 espécies 

de bactérias láticas, na sua maioria do gênero Lactobacillus, e mais de 20 espécies de 

leveduras, especialmente do gênero Saccharomycese Candida (DEVUYST; NEYSENS, 

2005).  

 Além da microbiota, fatores como temperatura, tempo e pH também influenciam o 

processo de fermentação natural (HANSEN, 2006). As bactérias láticas se desenvolvem em 

temperaturas de 30 ºC a 35 ºC e as leveduras entre 25 ºC e 28 ºC, por essa razão geralmente os 

fermentos naturais se desenvolvem satisfatoriamente em temperatura ambiente. 

Saccharomyces cerevisiae é a levedura mais comum usada no preparo dos pães, sendo a mais 

encontrada nos fermentos naturais (CHAVAN; CHAVAN, 2011). 

 As fermentações espontâneas são aquelas produzidas de maneira natural, ou seja, 

realizadas pelas leveduras provenientes da própria matéria-prima, sem nenhum tipo de 

inoculação externa. A fermentação espontânea surgiu apenas ativando os micro-organismos 

existentes nos grãos de cereais moídos (POUTANEN; FLANDER; KATINA, 2009). Segundo 

Lahtinen et al. (2012), aproximadamente 30 % da Europa utiliza essa técnica no preparo de 

pães. Valmorri et al. (2010) relataram que em algumas regiões da Itália o fermento natural é 

preparado artesanalmente, para manter e desenvolver a microbiota diversificada típica da 

região.  

 A quantidade de fermento usado pode variar entre 10 % e 40 %. Quanto mais 

fermento for adicionado, maior será a quantidade de ácidos orgânicos produzidos. Plessas et 

al. (2008) relataram que existe uma tendência no desenvolvimento de culturas starters que 

otimizem a fermentação do fermento natural, já que tem sido aplicadas visando o aumento da 

vida-de-prateleira do pão e a melhoria das características sensoriais (PLESSAS et al., 2008). 

Starters são microrganismos concentrados para inoculação de massas ácidas, podendo ser 

secas, em pastas ou líquidas (KULP; LORENZ, 2003). Segundo Brandt (2007) as culturas 

starters usadas na produção do fermento natural podem ser ativas ou liofilizadas. 

As culturas starters oferecem vantagens quando comparadas com a fermentação 

espontânea sem adição de starters. Geralmente a fermentação espontânea precisa de um 

tempo longo (aproximadamente 96 h) para se completar, para reduzir o pH para um nível 

suficiente e melhorar a estrutura e as características sensoriais dos produtos. O início do 

processo pode levar um longo tempo (24 - 48 h) e existe o risco de contaminação microbiana 
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competir com microrganismos desejáveis. A adição da cultura starter reduz o tempo da 

fermentação, pela redução rápida do pH, e aumento da acidez. Isto ajuda na redução do risco 

de contaminação microbiana e também contribui para o controle do aroma, textura e flavour 

no produto final (HOLZAPFEL 2002; LEROY; DE VUYST, 2004). 

A levedura S. cerevisiaeé um microrganismo atrativo de se trabalhar por ser não-

patogênico, e devido a sua longa história de aplicação na produção de produtos consumíveis, 

como o etanol e o pão, ela foi classificada como “microrganismo geralmente considerado 

seguro” (GRAS – generally regarded as safe) (OSTERGAARD; OLSSON; NIELSEN, 2000).  

É usada no preparo de pães devido a sua capacidade de formar uma massa com estrutura e de 

reter gás (APLEVICZ; OGLIARI; SANT’ANNA, 2013). 

5.6 QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E SENSORIAL DE PÃES 

 A qualidade final dos pães depende do teor de proteínas, do volume, da qualidade do 

miolo, da textura do pão (UPADHYAY, GHOSAL; MEHRA, 2012) e das características 

sensoriais (ROSELL; SANTOS, 2010).  

 A textura pode ser definida como todos os atributos mecânicos, geométricos e de 

superfície de um produto, perceptível por meios instrumentais e sensoriais (ESTELLER; 

AMARAL; LANNES, 2004). O procedimento para determinação da firmeza e demais 

parâmetros de textura consiste em submeter os pães à compressão, e analisar a curva força-

tempo resultante (ESTELLER et al., 2004). Mondal e Datta (2008) relataram que no preparo 

de pães a água e a farinha são os ingredientes principais que afetam a textura e o miolo. A 

aparência e a textura final do pão dependem das bolhas formadas na massa, que são criadas 

durante os processos de descanso e cozimento (MARTIN, 2004).  

 A aparência superficial e a cor são os primeiros parâmetros de qualidade avaliados 

pelos consumidores e, portanto, são fatores críticos para a aceitação do alimento. Embora a 

visualização humana ainda seja considerada adequada, mudanças na iluminação a tornam 

subjetiva e variável. Desta forma é recomendável que a análise da cor seja feita através do uso 

de um instrumento de medida de cor (LEÓN et al., 2006).  

A cor é uma característica importante nos produtos de panificação, pois junto com a textura e 

o aroma contribui para a preferência do consumidor (ESTELLER et al., 2006). Para Komlenić 

et al. (2010) a adição de fermento natural seco na massa do pão influencia na redução da 

luminosidade da massa.  

 A análise sensorial é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de novos 

produtos, reformulação dos produtos já estabelecidos no mercado, estudo de vida útil, 
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determinação das diferenças e similaridades apresentadas entre produtos concorrentes, 

identificação das preferências dos consumidores por determinado produto, otimização e 

melhoria da qualidade (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2007).  

 Os testes sensoriais utilizam os órgãos dos sentidos humanos como “instrumentos”, e 

devem ser incluídos como garantia de qualidade por expressar uma medida multidimensional 

integrada que possui importantes vantagens como, por exemplo, determinar a aceitação de um 

produto por parte dos consumidores (CARDELLO; CARDELLO, 1998). Aceitação e 

preferênciaestão entre os mais importantes testes para determinar a escolha de alimentos 

(HEIN et al., 2008). A aceitabilidade pode ser feita para um único produto e não requer 

comparação entre produtos. O teste de preferência é aplicado em comparações diretas entre 

um produto e outro com a finalidade de aperfeiçoamento ou com produtos competitivos, 

forçando uma escolha de um dos itens sobre outro ou outros produtos avaliados 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2007). 
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CAPÍTULO 2 

COR, CAROTENOIDES, COMPOSIÇÃO PROXIMAL E PERFIL MINERAL DE 

FARINHAS DE FOLHAS DE Curcuma longa L. E Curcuma caesia Roxb. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar a cor instrumental das folhas, e o teor de 

carotenoides, composição proximal e perfil de minerais de farinhas de folha de Curcuma 

longa L. e Curcuma caesia Roxb., visando verificar seus potenciais para serem utilizadas 

como farinha alternativa para enriquecimento nutricional de alimentos e bebidas. As folhas 

apresentaram intensificação na cor verde e o aumento de luminosidade após a secagem em 

estufa a 40ºC. As folhas frescas apresentaram cores mais intensas que as secas (maiores C*) e 

tonalidades mais verde amareladas, enquanto as secas mais alaranjadas, gerando farinhas 

claras adequadas para a indústria de alimentos. As farinhas de folhas de C. caesia e C. longa 

apresentaram as respectivas quantidades expressivas de proteína (17,99 e 17,45 g 100 g-1), 

fibra alimentar total (54,14 0,10 e 46,80 g 100 g-1), fibra alimentar insolúvel (35,58 e 20,65 g 

100 g-1), fibra alimentar solúvel (18,56 e 16,15 g 100 g-1) e cinzas (12,85 e 10,92 g 100 g-1). 

Em ambas farinhas de folhas os principais minerais presentes foram potássio (50328,48 e 

8954,76 mg kg-1), cálcio (2032,47 e 2433,67 mg kg-1), magnésio (4288,71 e 621,54 mg.kg-1) e 

fósforo (1396,30 e 362,27 mg kg-1), respectivamente para C. caesia e C. longa. O teor de 

carotenoides totais para a farinha das folhas de C. caesia e C. longa foram de 11,57 e 30,89 

mg 100 g-1, respectivamente. As farinhas e folhas de C. longa e C. caesia tem potencial de 

utilização em alimentos como ingrediente enriquecedor devido seu alto teor de proteína e 

minerais, principalmente potássio, além de valor funcional por sua riqueza em fibras 

alimentares e carotenoides (antioxidante natural). 

Palavras-chave: Aproveitamento de subprodutos, farinhas não convencionais, proteína, fibra 

alimentar, potássio, alimento funcional. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A comida sempre teve um papel fundamental na história e nos comportamentos 

sociais da humanidade, e continua em constante evolução. Hoje em dia há mais conhecimento 

sobre o fato de que a escolha dos tipos de alimentos não é relevante apenas em relação à 

preparação e consumo, mas também no que diz respeito ao aproveitamento de alimentos não 

convencionais e seu impacto econômico, ambiental e social, tornando-o apto a ser utilizado 

em outras cadeias produtivas, diminuindo a expressiva quantidade de resíduos orgânicos e 

atingindo camadas sociais de renda mais baixa (NEMETH et al., 2019). 

Segundo Kinupp e Lorenzi (2014), essas plantas não convencionais 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. 

Anos atrás, várias plantas eram consumidas como alimento por falta de fontes alimentares, 

mas também como remédios naturais. Nos tempos modernos, as pessoas desenvolveram uma 

consciência dos hábitos alimentares ativos, de modo que as plantas puderam ser descobertas 

em várias formas em produtos alimentícios (PINELA, CARVALHO, & FERREIRA, 2017). 

As plantas medicinais são o recurso de saúde mais convenientemente acessível disponível 

para muitas comunidades rurais (DAR, SHAHNAWAZ, & QAZI, 2017). A busca do 

aproveitamento dessas plantas não convencionais incentiva o desenvolvimento de pesquisas 

científicas que contribuam para sua utilização como fontes alternativas de nutrientes 

(proteínas, aminoácidos, minerais, vitaminas, lipídeos e fibras), visando obter alimentos de 

boa qualidade e acessível a todos os consumidores.   

A Curcuma longa L., é uma planta nativa do Sudeste da Ásia, amplamente utilizada 

como condimento e na medicina tradicional asiática (TANVIR et al., 2017), e é valorizada 

economicamente por seus rizomas (CHOUDHARY; RAHI, 2018) utilizados desde a 

antiguidade para conferir cor e sabor aos alimentos, e na atualidade tem sido alvo de diversos 

estudos devido sua propriedade antioxidante (DENG et al., 2018; MARTINEZ-CORREA et 

al., 2017; WOJCIK et al., 2018).  

Curcuma caesiaRoxb., conhecida como cúrcuma preta, é comumente distribuída ao 

longo da região do Himalaia, parte central e nordeste da Índia (MAHANTA et al., 2020). O 

rizoma desta planta contém atividade antifúngica, antiasmática, ansiolítica, antibacteriana, 
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antioxidantes e propriedades anticancerígenas (BEHAR et al., 2014), possui aroma é 

canforado e amargo (SARANGTHEM e HAOKIP, 2010). 

 No Brasil, as folhas de Curcuma longa L. e CurcumacaesiaRoxb.são resíduos com 

grande potencial nutricional, descartados durante as operações pós-colheita, cujos dados sobre 

composição são escassos (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). Poucos estudos foram 

realizados sobre o potencial alimentar das folhas C. longa L. e C. caesiaRoxb.considerando 

principalmente a lacuna de informações sobre as farinhas de folhas da C. caesiaRoxb. O 

objetivo deste estudo foi comparar a composição proximal, fibras alimentares, carotenoides e 

minerais das folhas ou farinhas de folhas de CurcumacaesiaRoxb. e de Curcuma longa L. no 

intuito de valorizar as elevadas concentrações de nutrientes, e verificar a viabilidade destes 

produtos serem produzidos para enriquecer alimentos e bebidas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 Folhas de Curcuma longa L. foram coletadas na Cooperativa de Produtores de 

Açafrão (Cooperaçafrão) de Mara Rosa - GO (14°00'10,9"S e 49°07'11,8"O), enquanto as 

folhas de Curcuma caesia Roxb., orgânica, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida em 

Hidrolândia - GO.  

2.2 PREPARO DO MATERIAL 

 As folhas de plantas foram colhidas ao amanhecer, armazenadas em sacos de náilon e 

imediatamente transportadas até a Universidade Federal de Goiás, em Goiânia – GO, sob 

temperatura controlada de 20 °C, para análise. Amostras das plantas com raiz, caules, folhas e 

flores foram coletadas para identificação, criação de exsicata, registro, harborização, 

prensagem, desidratação, montagem e etiquetagem no padrão do Herbário da UFG. A planta 

de Curcuma longa L. foi registrada com a numeração 70466, e a de Curcuma caesia Roxb. 

com 66453, (Figura 1). As folhas foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração 

verde típica e integridade), lavadas em água potável corrente, sanificadas em solução de 

hipoclorito de sódio 0,1 mL L-1 por 15 min, e logo após, enxaguadas em águapotável, e secas 

com papel toalha para a retirada do excesso de umidade superficial (Figura 2 A e B). Em 

seguida, as folhas tiveram os talos removidos. 
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Figura 1. Exsicatas das plantas de Curcuma longa L. (A) e Curcuma caesia Roxb. (B) 

 Parte das folhas frescas foram utilizadas para análise de cor e umidade. E o restante 

foram cortadas em pedaços de 2 cm, e os fragmentos dispostos em bandejas de inox 

perfuradas para serem submetidos a secagem convectiva em estufa de circulação de ar a 40 ºC 

± 2 ºC por aproximadamente 24 h. Após a secagem, os fragmentos de folhas foram embalados 

à vácuo (SelovacMicrovac, São Paulo, SP) em sacos de polietileno de baixa densidade, para 

as subsequentes análises. 

 
 
Figura 2. Folhas de Curcuma caesia Roxb. (A) e Curcuma Longa L. (B). 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FARINHAS 

Para a obtenção da farinha das folhas de cúrcuma desidratadas, estas foram a trituradas 

em moedor de grãos e especiarias elétrico (Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca) e passadas em 

peneiras de 60 mesh (Figura 3). 

 
Figura 3. Farinha das folhas de Curcuma longa L. (A) e CurcumacaesiaRoxb.  (B). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata, exceto para cor (n=10), e as médias 

foram calculadas e submetidas ao teste F para verificar diferenças significativa entre as 

médias (p < 0,05). 

2.3.1 Cor  

 A cor das folhas frescas e desidratadas foi avaliada pela determinação dos parâmetros 

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

EUA). Os parâmetros instrumentais de cor (L* e coordenadas de cromaticidade a* e b*) 

foram determinados, e a partir destes, o índice de saturação ou croma (C*) e a tonalidade 

angular (H°) foram calculados (Equações 1 e 2, respectivamente). Quando a* é negativo e b* 

positivo somou-se 180 a H° para obter o valor H° corrigido. 

 

!°= tan-1 (b*/a*)                                                      (Eq. 1) 
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" ∗= 	&((∗" + *∗")																																																									   (Eq. 2) 

                  	
	

2.3.2 Composição proximal e valor energético 

 A composição proximal da amostra foi determinada conforme preconizado pela 

AOAC (2016). O conteúdo de umidade foi quantificado utilizando o método de secagem em 

estufa e foi calculado com base na perda de massa após peso constante (método 925.45b). Os 

lipídeos foram quantificados pela extração com éter de petróleo com base na massa após 

evaporação do solvente (método 920.39). O teor de nitrogênio foi determinado pela digestão, 

destilação e titulação da amostra desengordurada, e para transformação do N em proteína 

bruta utilizou-se o fator de conversão de 6,25 (método 921.20). O resíduo mineral fixo foi 

determinado pela completa carbonização da amostra desengordurada em mufla e calculado 

com base na massa após carbonização (método 923.03).  

 Os carboidratos foram determinados por diferença levando em consideração os outros 

componentes já determinados (FAO, 2003). A fibra alimentar solúvel (FAS) e insolúvel (FAI) 

foi determinada segundo método enzímico-gravimétrico, também da AOAC (2016) (985.29), 

e a fibra alimentar total (FAT) foi calculada somando-se a fibra alimentar solúvel e insolúvel. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata, e os resultados expressos em base seca (b.s.). 

O valor energético total foi calculado por meio dos coeficientes de Atwater e Woods (1896), 

onde carboidratos digeríveis (carboidratos totais - fibra bruta insolúvel) possuem 4,0 kcal g-1, 

os lipídeos 9,0 kcal g-1 e a proteína 4,0 kcal g-1. O valor energético total (VET) foi calculado 

pela Equação 3. 

VET	(kcal)	=	4	x	(carboidratos	totais	-	FAI)	+	4	x	proteínas	+	9	x	lipídeos   (Eq. 3) 

2.2.3 Carotenoides totais 

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

(1962), com modificações. Em um erlenmeyer adicionou-se 1 g de folha desidratada e moída, 

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

funil de separação envolvido em papel alumínio, contendo cerca de 30 mL de água destilada. 
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Adicionou-se 70 mL água ao funil (total 100 mL) e agitou-se por rotação. Deixou-se em 

repouso por 30 min, 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 4. Na qual: A = absorbância da amostra; L = comprimento da célula (1 cm); w = 

quantidade de amostra no volume final da diluição (mL). 

 

Carotenoides F
mg

100g
K =

A	x	100

250	x	Lxw	
							(PQ. 4) 

2.2.4 Perfil de minerais 

 As folhas secas foram digeridas utilizando digestor de micro-ondas (Provecto 

Analítica, modelo DGT100 Plus). O digestor foi operado na potência de 330 W por 5 min, 

logo aumentou-se a 800 W por 8 min, e após resfriado por 7 min. A quantificação dos metais 

foi realizada por espectrometria de emissão óptica 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).  

2.3.5 Fatores antinutricionais 

A análise de compostos cianogênicos foi realizada pelo teste de Guignard, que é um 

método qualitativo, que baseia-se na formação do composto colorido isopurpurato alcalino, a 
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partir da reação do ácido cianídrico com o picrato de sódio, conforme a metodologia descrita 

por Costa (2001), como controle positivo, utilizou-se a semente de pêssego, e as análises 

foram realizadas em triplicata. 

2.3.6 Ensaio de toxicidade com Artêmia salina  

O ensaio de toxicidade sobre Artêmia salina foi realizado segundo metodologia de 

Meyer et al. (1982), com adaptações. Preparou-se uma solução com sal marinho na 

concentração de 30 g L, e ajustou-se o pH entre 8.0 e 9.0 com solução 0.1 mol L de NaOH. 

Esta solução foi utilizada para eclosão dos ovos de Artêmia salina, ocorrida após 48 h, sob 

iluminação e aeração constante a 25 °C, e no preparo das demais diluições. Dez larvas de 

Artemia salina foram transferidas para cada tubo, contendo a solução salina nas diferentes 

concentrações testadas e a amostra (0,1gmL-1). O ensaio foi realizado em trêsrepetições, 

sendo a contagem dos animais mortos e vivos realizada após 24 h. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 COR INSTRUMENTAL E CAROTENOIDES TOTAIS 

O valor de luminosidade (L*) indica a luminosidade que vai de 0 (escuro) à 100 

(claro). O valor médio de L* foi maior nas folhas secas do que nas frescas (Tabela 1). A 

secagem das folhas provocou aumento de L* devido à diferença da reflexão da luz entre a 

água e os outros componentes das folhas estudadas (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Tabela 1. Parâmetros instrumentais de cor das folhas frescas e desidratadas e os carotenoides 

totais das folhas secas de C. longa L. e de C. caesia Roxb. 

Parâmetro Folhas frescas 

C. longa L. 
Folhas frescas 

C. caesia 

Folhas secas 

C. longa L. 
Folhas secas 

C. caesia 

Lumisosidade1,2 26,08 ± 0,51C 38,50 ± 0,22B 38,24 ± 0,41B 53,74 ±2,81A 

a*2 -14,00 ± 0,29D -12,80 ± 0,21C 9,42 ± 0,55A 4,03 ± 0,72B 

b*2 34,08 ± 2,86B 44,64 ± 1,16A 24,14 ±0,69C 14,42 ±2,60D 

Croma2 36,85 ± 2,73B 46,44 ± 1,07A 25,92 ±0,81C 14,98 ±2,64D 

Ângulo Hue3 112,43 ± 1,41A  106,02 ± 0,60B 68,69 ± 0,79D 74,31 ± 2,10C 

Carotenoides4*   30,89± 0,87A 11,57±0,74B 

1Valores constituem média ± desvio-padrão, e letras diferentes na mesma linha significam que as médias diferem 
(p < 0,05) pelo teste F; 2admensional; 3graus (°);4 mg 100 g-1 
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A variação da cor de um vegetal durante o processo de secagem também pode indicar 

a degradação de nutrientes como carotenoides, flavonoides, fenólicos, clorofilas, entre outros 

(ARAL; BESE, 2016), assim como reações não enzimáticas, como a de Maillard. A cor verde 

natural das plantas se deve à presença das clorofilas a e b, que estão relacionadas ao 

magnésio. Durante o processo de secagem, as moléculas de magnésio são convertidas em 

feofitina (BUCHAILLOT; CAFFIN; BHANDARI, 2009), causando uma diminuição do tom 

verde das amostras. 

 As folhas frescas de C. longa L. avaliadas se apresentaram mais escuras (menor L*), 

mais esverdeadas (a* mais negativo), menos amareladas (+b* menor), com cor menos intensa 

(menos viva), com verde menos amarelado (H° mais próximo de 90° do amarelo puro) que as 

folhas frescas de C. caesia (Tabela 1).  

 Enquanto, as folhas secas de C. longa L. mais escuras (L* menor), mais avermelhadas 

(a* maior), amareladas (b* maior), com cor mais viva (C* maior) e mais alaranjadas, com Ho 

mais longe de 90o (amarelo) e mais perto de 0o (vermelho) que a C. caesia. O que está em 

concordância com o maior teor de caroteoides da folha seca de C. longa L., provavelmente 

devido ao efeito de desmascaramento da clorofila, proporcionando que as cores vermelho e 

amarelo dos carotenoides ficassem mais evidentes.  

 Segundo Pertuzatti et al. (2015), nas folhas os carotenoides são geralmente 

mascarados pelas clorofilas; à medida que a quantidade de clorofila na folha diminui, os 

carotenoides tornam-se visíveis e produzem os amarelos e vermelhos da folhagem. Por outro 

lado, a secagem não só facilita a extração de fenóis, mas também a libertação de outros 

compostos intracelulares, tais como as enzimas oxidantes, o que reduziria o potencial 

antioxidante durante o processo de extração. Além disso, temperaturas mais elevadas podem 

inativar a oxidação enzimática causada pela polifenoloxidase, que se encontra amplamente 

distribuída entre os diferentes tecidos foliares (GARCÍA-PÉREZ et al., 2010; ORTEGA-

GARCÍA et al., 2008).  

 As folhas de cúrcuma foram secas a 40 ºC suficiente para preservar os compostos 

bioativos. Pois, Schafranski et al., (2019) reportaram que temperaturas mais baixas de 

secagem em estufa (50 ºC) de folhas de amoreira preta podem preservar os compostos 

bioativos, pois apresenta forte impacto no conteúdo fenólico total.  

 Os teores de carotenoides totais nas folhas secas de C. longa foram 3,1 vezes maior 

que nas folhas de C. caesia (Tabela 1). Os carotenoides são relacionados como um dos 

principais antioxidantes nas células foliares das plantas juntamente com ascorbato, glutationa, 

poliaminas e tocoferol (SHEN et al., 2018). Tais substâncias são eliminadoras eficientes de 
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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). Os carotenoides no presente estudo 

foram superiores ao determinado por Shen et al. (2018), que avaliaram a influência de 

poluentes ambientais no aumento do teor de carotenoides e obtiveram uma média de 2,5 mg 

100 g-1 de carotenoides totais nas folhas de trigo antes, e 4,0 mg 100-1 após da exposição aos 

poluentes.  

 
3.2 COMPOSIÇÃO PROXIMAL  
 
 
 O teor de umidade das folhas frescas de C. longa L. e C. caesia foi de 86,64 g 100 g-1 

± 0,39 e 81,30 g 100 g-1 ± 0,3, (b.u.), respectivamente. Nas folhas desidratadas, houve 

predomínio da FAI, mas os teores de proteína, FAS, outros carboidratos (carboidratos totais - 

fibra alimentar total), e cinzas também foram expressivos. (Tabela 2).  

Tabela 2. Composição proximal e valor energético total de farinhas de Curcuma longa L. e 

de Curcuma caesia Roxb. 

Componente Curcuma longa L.1,2 Curcuma caesia Roxb. 1,2 

Umidade3 6,51 ± 0,22A 4,39 ± 0,09B 

Lipídeos3 2,15 ± 0,07A 2,13 ± 0,03A 

Cinzas3 12,85 ± 0,18A 10,92 ± 0,12B 

Proteína3 17,99±0,47A 17,45 ± 0,17A 

Carboidratos totais3 60,50 ± 0,87B 65,11 ± 0,16A 

Valor energético total4 (kcal 100 g-1) 210,71 207,09 

Fibra alimentar solúvel3 16,15 ±0,22B 18,56 ± 0,04A 

Fibra alimentar insolúvel3 30,65 ±0,74B 35,58 ± 0,07A 

Fibra alimentar total3 46,80 ± 0,95B 54,14 ± 0,10A 

1 média ± desvio-padrão; 2 letras diferentes na mesma linha significam que as médias diferem (p < 0,05) pelo 
teste F; 3g 100 g-1; 4 kcal 100 g-1 

O processo de secagem diminuiu em 66,33 % e 74,87 % a umidade da farinha das 

folhas de C. caesia e C. longa L., respectivamente, tornando-as mais estáveis ao 

armazenamento em condição sem controle ambiental em relação ao aspecto microbiológico, 

desde que acondicionadas em embalagens impermeáveis ao vapor d'água. As farinhas de 

folhas de C. longa apresentaram maiores teores de umidade e cinzas, menores teores de 

carboidratos totais, fibra alimentar solúvel, fibra alimentar insolúvel e fibra alimentar total 
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que a farinha das folhas de C. caesia (p < 0,05), e elas não diferiram em relação aos teores de 

lipídeos e proteína (Tabela 2). A farinha das folhas de C. longa L. e C. caesia apresentaram 

baixo teor de lipídeos, semelhante ao encontrado em outro estudo com as folhas de C. longa L 

(2,47 ± 0,12 g 100 g-1) (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). Valduga et al. (2016) também 

encontrou valor semelhante de lipídeos das folhas de erva mate (2,0 g 100 g-1).  

 Em relação as cinzas, os valores obtidos foram mais expressivos e houve diferenças 

entre as farinhas de folhas de C. Longa e C. caesia (12,85± 0,18 e 10,92 ± 0,12 g 100 g-1 

respectivamente). Ambos valores superiores aos relatados para farinha de folhas de espinafre 

de água (9,20 g 100 g-1) (WAFAR & TARIMBUKA, 2016), de oliva Olea europaea L. (4,38 

g 100 g-1) (CAVALHEIRO et al., 2014), e de C. longa e Zingiber officinale R. (1,8 g 100 g-1) 

(BRAGA et al., 2006). Superioridade ainda maior em relação valores de cinzas reportados 

para farinha de arroz (0.47-1.44 g 100 g-1) (SULTAN; WANI; MASOODI, 2018), e amido de 

lírio-do-brejo (Hedychium coronarium J. Koenig) (0,5 g 100 g-1) (BENTO et al., 2019), 

ingredientes recomendados para produtos sem glúten. Altos teores de cinzas em alimentos, 

indicam grandes quantidades de K, P, Fe, Na, Ca, Mg e Zn (RAVINDRAN; BABU; 

SIVARAMAN, 2007), portanto, as farinhas das cúrcumas podem ser classificadas como 

ingredientes alimentícios enriquecedores em minerais. 

 A proteína em ambas farinhas de cúrcuma foram muito expressivas (Tabela 2), e ficou 

dentro da faixa determinada em folhas e raízes comestíveis de Achyranthes aspera L., Eclipta 

alba L., Vitex negundo L., entre (7,08 e 21,56 g 100 g-1) (RANA; ALAM; 

AKHTARUZZAMAN, 2019). Entretanto, apresentaram valor superior ao do farelo de arroz 

cru e torrado (13,97 e 15,44 g 100 g-1 respectivamente) (MARAGNO; KUHN, 2013); ao de 

farinha de cascas de banana maçã e prata (9,97 g 100 g-1 e 7,10 g 100 g-1, respectivamente) 

(CASTILHO; ALCANTARA; CLEMENTE, 2014); e ao de farinha de folhas de batata 

cremTropaeolum pentaphyllum Lam. (14,97 ± 0,30 g 100 g-1) (BRAGA; VIEIRA; BARROS, 

2018). Embora, os teores de proteína em C. longa e C. caesia (17,99 e 17,45 g 100 g-1, 

respectivamente) foram ligeiramente inferiores aos relatados para farinha integral do grão de 

bico (21.4-12.3 g 100 g-1) (PASQUALONE et al., 2019), tradicional pulse (por ser) rica neste 

constituinte; e inferior ao de farinha de folha de espinafre de água (30,0 g 100 g-1) (WAFAR; 

TARIMBUKA, 2016). O que indica a propensão das farinhas de folhas das duas espécies 

como ingredientes para enriquecimento proteico de alimentos e bebidas. 

 O teor de carboidratos nas folhas secas de C. caesia (65,11 g 100 g-1) foi superior ao 

encontrado nas folhas de C. longa (60,50 g 100 g-1) (Tabela 2). Superiores ao reportado para 

folhas secas de batata crem (Tropaeolum pentaphyllum Lam.) (46,12 ± 0,45 g 100 g-1) 
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(BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). E como era de se esperar, bem inferiores aos de 

amidos extraídos de tubérculos de plantas da família Zingiberaceae: 97,6 g 100 g-1 para 

Curcuma aeruginosa, 99,7 g 100 g-1 para Curcuma amada, 96,2 g 100 g-1 para Curcuma 

caesia, 96,2 g 100 g-1 para Curcuma aromática, 98,6 g 100g-1 para Kaempferia parviflora, e 

99,3 g 100 g-1 para Zingiber montanum (JAMI; SESHAGIRIRAO, 2017), que são 

constituídos principalmente de amido, e pobres em proteína, fibras, minerais e pigmentos, o 

inverso das farinhas das duas espécies de cúrcuma em foco. Os carboidratos fornecem energia 

e ajudam na digestão e assimilação de outros nutrientes. E podem ser correlacionados com o 

conteúdo de FAT (EHIABHI et al., 2012), o que se pôde observar neste estudo.  

 A farinha das folhas secas de C. longa L. e C. caesia apresentaram elevados teores de 

FAI e FAS, sendo maiores na farinha de folha de C. caesia (Tabela 2). A FAI apresenta entre 

outras propriedades a diminuição do tempo de trânsito intestinal e aumento do bolo fecal; 

enquanto a FAS sofre fermentação pela microbiota colônica, com consequente redução dos 

níveis sanguíneos de colesterol total ou LDL-colesterol, além de redução dos níveis 

sanguíneos pós-prandiais de glicose e/ou insulina (FILISETTI; LOBO; COLI, 2016). Os 

teores de FAT foram superiores ao reportado por Braga, Vieira e Oliveira (2018) para C. 

longa (34,47 g 100 g-1). A variação de fibras e carboidratos pode atribuída ao período de 

colheita e a fatores como pH e nutrientes presentes no solo, luminosidade, irrigação, variações 

climáticas, dentre outros, que afetam o metabolismo das plantas (SRINIVASAN et al., 2016). 

Devido ao alto conteúdo de FAT as farinhas de folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. podem 

ser consideradas como ingredientes enriquecedores de fibras pela legislação brasileira 

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

 O VET das farinhas de C. longa L. C. caesia Roxb. foibaixos e similares (210,71 e 

207,09 kcal 100 g-1) (Tabela 2), devido ao baixo teor de carboidratos e lipídeos e alto de FAT, 

confirmando a vantagem destes produtos de baixo valor energético em diminuir o riscode 

obesidade e de doenças crônicas relacionadas, como hipertensão, diabetes e doença 

metabólica. 

3.3 PERFIL MINERAL 

 A tabela 3 apresenta o perfil mineraldas farinhas de Curcuma longa L. e 

CurcumacaesiaRoxb.  
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Tabela 3. Perfil mineral das farinhas de Curcuma longa L. e Curcuma caesia Roxb. 

Mineral1 Limite quantificação C. longa L. C. caesia Roxb. 

Alumínio 0,0172 <LQ2 <LQ 

Antimônio 0,0272 <LQ <LQ 

Arsênio 0,0018 <LQ <LQ 

Bário 0,0002 9,83±0,12 36,04 ±0,25 

Berílio 0,0001 <LQ <LQ 

Bismuto 0,0026 <LQ <LQ 

Boro 0,0025 9,53±0,17 15,60 ±0,05 

Cádmio 0,0004 0,08±0,06 0,18±0,08 

Cálcio 0,0594 2433,67 ±23,40 2032,47 ±40,00 

Chumbo 0,0078 <LQ 0,95±0,13 

Cobalto 0,0018 <LQ <LQ 

Cobre 0,0022 4,14 ±0,06 5,52±0,04 

Cromo 0,0026 <LQ <LQ 

Estanho 0,0024 0,37±0,003 0,68±0,02 

Estrôncio 0,0003 18,77±0,114 31,87 ±0,01 

Ferro 0,0017 15,44±0,30 168,41 ± 2,31 

Fósforo 0,0211 362,27 ±4,73 1396,30±10,80 

Lítio 0,0001 0,24±0,02 0,27±0,03 

Magnésio 0,0043 621,54±6,19 4288,71 ±35,30 

Manganês 0,0003 40,53 ±0,30 275,80± 1,00 

Mercúrio 0,0178 <LQ <LQ 

Molibdênio 0,0024 <LQ <LQ 

Níquel 0,0165 1,96±0,04 2,47 ±0,27 

Potássio 0,0253 8954,76±126,59 50328,48 ± 297,51 

Selênio 0,0020 <LQ <LQ 

Sódio 0,0880 37,27±3,91 147,81 ±2,68 

Telúrio 0,0132 <LQ <LQ 

Titânio 0,0018 0,62 ±0,05 5,12 ±0,47 

Tálio 0,0060 <LQ <LQ 

Vanádio 0,0032 <LQ <LQ 

Zinco 0,0019 23,67 ±0,29 59,19 ±0,98 
1 mg kg-1± desvio-padrão; 2 LQ: limite de quantificação 
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A farinha de folha de C. caesia Roxb. foi mais rica em macrominerais que as de C. 

longa L., exceto em relação ao teor de cálcio, que foi 20% maior nas folhas de C. longa L 

(Tabela 3).  As folhas de C. caesia apresentaram aproximadamente 5,6 vezes mais potássio, 

3,9 vezes mais fósforo e 4 vezes mais sódio, 7 vezes mais magnésio que as de C. longa L.  

Os macro-minerais, que aparecem em maior quantidade na farinha de folha de C. 

longa L., em ordem decrescente de importância foram: potássio (K), cálcio (Ca), magnésio 

(Mg), fósforo (P), enquanto na farinha de folha de C. caesia foram K, Mg, Ca e P. Braga, 

Vieira e Oliveira (2018) avaliaram a composição mineral das folhas de C. longa L., por 

diferentes métodos de secagem, e obtiveram maiores valores de Mg (11,23 ± 0,00 mg g-1), Ca 

(9,06 ± 0,00 mg g-1), K (6,43 ± 0,02 mg g-1) e P (5,49 ± 0,00 mg g-1), que o presente estudo, 

exceto para potássio. 

No entanto, o teor de potássio (6,43 ± 0,02 mg g-1) foi 39,25% maior na farinha de 

folha de C. longa e 682% maior na farinha de folha de C. caesia no presente estudo. A farinha 

das folhas de C. longa e C. caesia são ricas em potássio (8954,76 ± 126,59 e 50328,48 ± 

297,51 mg kg-1) (Tabela 3).  

 Valor elevado de K também foi determinado em folhas de amoreira preta (Morus 

nigra L.) (28333 ± 577 mg kg-1) por fotometria de chama (SCHAFRANSKI et al., 2019). 

Estes autores também determinaram teores semelhantes de Mg (692 ± 22 mg kg-1), Zn (22,94 

± 0,13 mg kg-1) em relação as folhas de C. longa deste estudo, e valores superiores de ferro 

(580 ± 1 mg g-1, respectivamente).  

 A farinha de folhas de C. caesia Roxb. é fonte abundante de magnésio e potássio, pois, 

a ingestão diária de magnésio é de 310 a 320 mg para homens e 400 a 420 mg para mulheres 

(FNB, 1997) e a OMS (WHO, 2006) recomenda que a ingestão diária de potássio (K) deve ser 

de, no mínimo, 3,5 g.  

 Em relação aos microminerais das farinhas de folhas de C. longa L., a ordem dos 

maiores teores foi: Mn < Na < Zn<St< Fe < Ba < B < Cu; enquanto para as farinhas de folhas 

de C. caesia foi: Mn < Fe < Na < Zn < Ba <St< Ba < Cu < Ti (Tabela 3).  

 A farinha das folhas de C. caesiatambém foram mais ricas em microminerais que as 

de C. longa L., e apresentaram aproximadamente 6,8 vezes mais Mn, 10,9 vezes mais Fe, 4 

vezes mais Na, 2,5 vezes mais Zn, 3,7 vezes mais Ba, 70% (1,7 vezes) mais Sr, 64% (1,64 

vezes) mais Bo, e 8,26 vezes mais Ti (Tabela 3). Ambas as farinhas apresentaram baixos 

teores de Cd, Li, Ni e Sn. Os minerais abaixo do limite de detecção foram Al, Ar, Be, Bi, Co, 

Cr, Hg, Li, Mo, Sb, Se, Te, Tl e Va.  
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 É importante destacar a ocorrência da concentração bem superior em C. longa e C. 

caesia de manganês (40,53 ± 0,30 e 275,80 ± 1,00 mg g-1, respectivamente) em comparação 

com a concentração de ferro (15,44 ± 0,30 e 168,41 ± 2,31 mg g-1, respectivamente) (Tabela 

3), pois estudos indicam que o ferro e o manganês partilham e competem por muitos 

transportadores sistêmicos (FITSANAKIS et al., 2010).  

 A concentração de ferro das farinhas de folhas de C. caesia foi superior quando 

comparada as de folhas de AchyranthesasperaL. (31,71 ± 0,70 mg kg-1), Eclipta alba L. 

(45,22 ± 1,22 mg kg-1) e Vitexnegundo L. (62,05 ± 1,01 mg kg-1) (RANA; ALAM; 

AKHTARUZZAMAN, 2019).  

 O teor de zinco (Zn) nas farinhas de folhas secas de C. caesia também foi superior em 

relação às farinhas de folhassecas de C. longa (59,19 ± 0,98 e 23,67 ± 0,29 mg kg-1, 

respectivamente) (Tabela 3). E os níveis foram maiores quando comparados aos teores de Zn 

de folhas de amoreira preta (22,94 ± 0,13 mg kg-1) (SCHAFRANSKI et al., 2019); de 

Achyranthesaspera L., Eclipta alba L e de Vitexnegundo (6,03 ± 0,09 mg kg-1, 5,82 ± 0,96 

mg kg-1, 5,88 ± 0,84 mg kg-1, respectivamente) (RANA; ALAM; AKHTARUZZAMAN, 

2019). Pois, o fator de bioacumulação de minerais é altamente variável de espécie para 

espécie, ademais das condições edáficas e geográficas (Nworie et al., 2019).  

 Os minerais desempenham papel vital no bem-estar físico, por isso tem havido um 

crescente interesse em alimentos fonte de minerais para a dieta humana (BERTIN et al., 

2016). O Na é essencial para retenção de fluido corporal, em conjunto com o K, geram 

impulsos nervosos que permitem a contração muscular, e ambos facilitam a absorção de 

nutrientes, tais como glicose e aminoácidos no intestino delgado. O 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 (ASUK et al., 2015; KAWADE, 2012; WARDLAW, 

HAMPL; DISILVESTRO, 2004). A presença desses minerais nas folhas de C. longa L. e C. 

caesia Roxb. é importante do ponto de vista nutricional, pois são fontes desses elementos. 

3.4 FATORES ANTINUTRICIONAIS E TOXICIDADE  

As folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. não apresentaram compostos cianogênicos 

em sua composição, sendo assim, ela é beneficiada, pela ausência de substâncias tóxicas 

oriundas do ácido cianídrico, aumentando a segurança toxicológica ao consumidor. Soluções 
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com diferentes concentrações preparadas a partir da farinha das folhas de C. longa L e C. 

caesia Roxb. apresentaram capacidades distintas de impedir a sobrevivência das Artêmias 

salinas (Figura 4). A partir da equação obtida no gráfico, tem-se que na maior concentração 

de extrato 10% (100 μL mL-1), houve uma taxa de sobrevivência de 90% para o extrato CL e 

93,3% para o extrato CC. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera tóxicas todas 

substâncias que em concentrações menores que 0,1% atigem uma taxa de mortalidade de 50% 

das larvas de Artemia salina (MEYER et al., 1982). Portanto, de acordo com este critério, a 

farinha das folhas de C. longa L e C. caesia Roxb. não são consideradas tóxicas, mas estudos 

mais aprofundados sobre a identificação dos compostos que possam apresentar toxicidade e 

testes em roedores são ainda necessários. O teste com Artêmia salina é um bom indicativo 

para o estudo da toxicidade por ser rápido, não ser necessárioaprovação pelo Comitê de Ética, 

e não apresentar impacto ambiental (LO NOSTRO et al., 2015).  

 
Figura 4. Sobrevivência de Artêmia salina em função da concentração do extrato aquoso da 
farinha de C. longa L e C. caesia Roxb. 
 

4. CONCLUSÃO 

As farinhas não apresentaram cianogênicos e baixíssima toxicicidade apresentada no 

teste com Artêmia salina. As farinhas de folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. tem 

potencial de utilização em alimentos como ingrediente enriquecedor de alimentos devido seu 

alto teor de proteína e minerais, principalmente potássio, além de valor funcional por sua 
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composição nutricional rica em fibras alimentares solúveis e insolúveis e carotenoides 

(antioxidante natural). 
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CAPÍTULO 3 

EXTRATOS DE FOLHAS DE Curcuma caesia Roxb. E Curcuma longa L.: 

COMPOSTOS FENÓLICOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM FUNÇÃO DO 

TIPO DE SOLVENTE 

 

RESUMO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar os extratos naturais de Curcuma caesia Roxb e 

Curcuma longa L., preparados com sete solventes ou mistura de solventes, em relação aos 

compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante pelos métodos DPPH• e FRAP. 

Delineamento inteiramente ao acaso, com arranjo fatorial 2 x 7 (espécie x solvente) foi 

utilizado, com três repetições. Osextratos foram: metanol (100%), metanol: água (70:30), 

etanol (100 %), etanol: água (70:30), água (100 %), metanol: ácido acético (99,5:0,5) e 

acetona: água: ácido acético (70:28:2). Os dados foram avaliados porAnovaoneway e fatorial, 

e as médias comparadas pelo teste Tukey (p<0,05). Diferentes solventes impactaram 

significativamente na extração de compostos fenólicos e na determinação da capacidade 

antioxidante dos extratos, assim como a espécie de folha estudada. Para as folhas de C. 

caesia, a mistura etanol: água (70:30) foi mais eficiente para a extração dos CFTs (860,19 mg 

EAG 100 g-1) e também obteve as maiores capacidade antioxidantes (maior valor FRAP 

(81,75 µMol FeSO g-1) e menor IC50 (0,43 mg mL-1). Enquanto para as folhas de C. longa L., 

as misturas de acetona: água: ácido acético (70:28:2) (852,70 mg EAG 100 g-1) e de metanol: 

água (836,04 mg EAG 100 g-1) foram mais efetivas. Quanto à capacidade sequestrante do 

radical DPPH, os extratos de C. longa L. obtidos com metanol: água e só etanol (IC50 de 0,35 

mg mL-1) foram os que apresentaram melhor resposta para as folhas de C. longa L. E o maior 

valor de FRAP foi obtido no extrato de C. longa L. com metanol: água (95, 28 µMol FeSO g-

1). As misturas de solventes foram mais efetivas no processo de extração do que solventes 

isolados. No entanto, dentre os solventes testados, a solução etanol: água (70:30, v:v) foi 

considerada mais adequada, por estar entre os 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. Os extratos de folhas de C. longa L. e C. 

caesiaRoxb. tem potencial de utilização em alimentos como antioxidante natural. 

Palavras-chave: Zingiberaceae, subproduto, extração, antioxidante natural.  
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1 INTRODUÇÃO 

 As folhas de Curcuma longa L. e CurcumacaesiaRoxb.são resíduos com grande 

potencial nutricional, descartados durante as operações pós-colheita, cujos dados sobre 

composição e potencial antioxidante são escassos (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 seleção do solvente mais apropriado, o qual deve ser não tóxico, em volume e 

polaridade adequados (PEDRO et al., 2018).  

 O solvente é um dos fatores que pode influenciar diretamente no processo, devido à 

natureza química que faz com que ocorra a extração de quantidades diferenciadas dos 

compostos bioativos, de acordo com sua concentração existente, que também varia devido à 

possibilidade de interação destes com outros constituintes dos alimentos. A recuperação dos 

compostos fenólicos difere de uma planta para outra e as condições de extração devem ser 

otimizadas para garantir que sua maioria seja extraída (ZŁOTEK et al., 2016).  

 Os compostos fenólicos conhecidos como metabólitos especializados ou secundários 

estão fortemente associados a macromoléculas, principalmente aos polissacarídeos, 

complexados com componentes da parede celular, proteínas alimentares e de fibras e lipídios 

(TAIZ et al., 2017). Os compostos fenólicos complexados com essas macromoléculas tornam-

se difíceis para ser quantificados, pois, uma fração importante dos polifenóis é ignorada 

devido ao fato de permanecerem retidos no resíduo da extração (DOMÍNGUEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2017).  

 Contudo, o rompimento das ligações entre estas moléculas dos tecidos vegetais é 

possível, dependendo do caráter hidrofílico/hidrofóbico das substâncias que influem 

diretamente na escolha do melhor solvente para a sua extração ou atuação enzimática. Com 

isso, solventes orgânicos polares, como acetona, etanol, metanol e acetato de etilo, são os 

mais adequados para que eles sejam liberados destas estruturas celulares (CHENG et al., 

2014).  

 Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar os extratos naturais de Curcuma 

caesia Roxb e Curcuma longa L., preparados com sete tipos solventes ou mistura de 

solventes, em relação aos compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante pelos métodos 

DPPH• e FRAP. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 OBTENÇÃO E PREPARO DAS FOLHAS  

 Folhas de Curcuma longa L. foram coletadas na Cooperativa de Produtores de 

Açafrão (Cooperaçafrão) de Mara Rosa-GO (14°00'10,9"S e 49°07'11,8"O), enquanto as 

folhas de Curcuma caesia orgânica na Fazenda Nossa Senhora Aparecida em Hidrolândia-

GO.  

 As folhas de plantas foram colhidas ao amanhecer, armazenadas em sacos de náilon e 

imediatamente transportadas até a Universidade Federal de Goiás, em Goiânia – GO, sob 

temperatura controlada de 20°C, para análise. 

As folhas foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração verde típica e 

integridade), lavadas em água potável corrente, sanificadas em solução de hipoclorito de 

sódio 0,1 mL L-1 por 15 min, e logo após, enxaguadas em águapotável e secas com papel 

toalha para a retirada do excesso de umidade superficial. Em seguida, as folhas tiveram os 

talos removidos, foram cortadas em pedaços de 2 cm, e os fragmentos dispostos em bandejas 

de inox perfuradas para serem submetidos a secagem convectiva em estufa de circulação de ar 

(Tecnal TE-394/3, Piracicaba-SP, Brasil) a 40ºC ± 2ºC por aproximadamente 24 h. Após a 

secagem, os fragmentos de folhas foram embalados à vácuo (SelovacMicrovac, São Paulo, 

SP) em sacos de polietileno de baixa densidade, visando manter suas características originais 

e evitar contaminações, e armazenados em local fresco e ao abrigo de luz. Antes das análises 

as folhas de cada espécie foram moídas em moedor de grãos e especiarias elétrico (Bistro-

Blade, Bodum, Dinamarca) e passadas em peneiras de 60 mesh, para processamento dos 

respectivos extratos. 

2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS COM DIFERENTES SOLVENTES  

A obtenção dos extratos vegetais das folhas desidratadas e trituradas foi de acordo com a 

metodologia descrita por Michiels et al. (2012), com algumas modificações. Delineamento 

inteiramente casualizado foi utilizado, com arranjo fatorial 2x7, dois tipos de folhas (C. longa 

L. e C. caesia Roxb.) e sete solventes ou misturas de solventes (Tabela 1), e três repetições 

originais. A extração foi realizada em uma relação de 1:20 (m/v), 1 g de massa de folha:20 

mLde solvente (mL). Transferiu-se 1 g de amostra seca para um tubo de ensaio, previamente 

envolvido com folha dealumínio para evitar contato da amostra com a luz, e após, 
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acrescentou-se 20 mL de solvente (puro ou nas proporções). Os tubos foram agitados por 1 h 

em agitador rotativo (AP22, Phoenix Luferco, São Paulo).  

Tabela 1. Solventes ou misturas de solventes utilizados nas preparações dos extratos das 

folhas de Curcuma longa L. e Curcuma Caesia Roxb. 

Solvente Sigla Proporção (%) 

Água A 100 

Etanol E 100 

Etanol + água EA 70:30 

Metanol M 100 

Mentanol + água MA 70:30 

Metanol + ácido acético MAC 99,5:0,5 

Acetona + água + ácido acético AAA 10:28:2 

 

 O processo de extração foi repetido, os sobrenadantes reunidos, filtrados com papel 

filtro Whatmann.º 1 (125 mm de Ø) por 10 min, diretamente em balãovolumétrico de 50 mL e 

completado com solvente ou mistura de solventes até o volume do balão, obtendo-se extratos 

com concentração de 2% ou 0,02 g mL-1. As amostras foram homogeneizadas, transferidas 

para frasco âmbar e armazenados a 25ºC até o momento da realização das análises.  

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS EXTRATOS 

2.3.1 Compostos fenólicos totais (CFT) 

 O teor de CFT foi determinado conforme métodoespectrofotométrico de Chan et al. 

(2007), com modificações. Amostra dos extratos de folha (300 µL) foram misturadas com 1,5 

mL do reagente de Folin-Ciocalteu (10% v/v) e 1,2 mL de solução de bicarbonato de sódio 

(7,5% w/v) em um tubo de ensaio revestido com papel alumínio, homogeneizou-se a mistura, 

e em seguida, esta foi incubada no escuro a 25ºC. Após 30 min foi efetuada a leitura em 

espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália), no comprimento de onda 

de 765 nm (infravermelho), sendo o equipamento zerado previamente com ensaio branco, 

contendo 300 µL de solvente extrator em substituição à amostra. Uma curva padrão de ácido 

gálico foi construída (y = 0,0282x - 0,0078, R2 = 0,9991) e o conteúdo de CFT foi expresso 

como mg equivalente de ácido gálico (EAG) por 100 g de material. 
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2.3.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH 

 A atividade antioxidante foi determinada pelo método do DPPH (atividade 

sequestradora do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil), segundo (Brand-Williams et al., 1995), 

com modificações. Alíquotas de 1 mL dos extratos das folhas foram adicionados a 2mL de 

solução DPPH em metanol 0,02 mg mL-1, deixando-se reagir ao abrigo da luz por 30 min. Em 

seguida, as leituras da absorbância em espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, 

Monza, Itália) foram realizadas no comprimento de onda 517 nm (verde), utilizando metanol 

para zerar o equipamento. A atividade de eliminação do radical DPPH foi apresentada pelo 

valor IC50, que foi definido como a concentração de extrato necessária para eliminar 50% do 

DPPH. Trolox foi usado como controle positivo. 

2.3.3 Poder antioxidante ferro redutor 

 O potencial antioxidante da amostra também foi mensurado a partir da capacidade de 

reduçãoférrica, em que o potencial antioxidante promove a redução do íon férrico (Fe+3) ao 

íon ferroso (Fe+2), sendo esta reação comprovada pela formação de um complexo (Fe2+) de 

coloração azul. Para verificação do poder ferro redutor, utilizou-se o método sugerido por 

Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), com modificações. O reagente FRAP foi preparado por 

mistura de tampão acetato de sódio (300 mM, pH 3,6), solução de 10 mM de 2,4,6-tripiridil-s-

triazina (TPTZ) em ácido clorídrico (HCl) 40 mM e 20 mM de cloreto férrico (FeCl3.6H2O), 

respectivamente na proporção de 10:1:1 (v/v/v). Este reagente (2.700 μL) foi homogeneizado 

com a amostra do extrato de folhas (90 μL) e água destilada (270 μL). Os tubos de ensaio 

foram incubados em banho maria durante 30 min a 37ºC, e as leituras de absorbância foram 

realizadas em espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália) a 595 nm, 

utilizando o reagente FRAP para calibrar o espectrofotômetro. A quantificação dos compostos 

foi determinada a partir da curva padrão de calibração preparada com diferentes 

concentrações de solução sulfato ferroso 2000 μM (500 a 2000μM), sendo os resultados 

expressos como μM sulfato ferroso por g (peso seco) (y=0,001x + 0,0275; R2= 0,9905). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As propriedades dos solventes extratores afetaram significativamente o conteúdo de 

compostos fenólicos (CF) e a capacidade antioxidante (Tabela 2) dos extratos de folhas de 

Curcuma longa L. e Curcuma caesia Roxb.  

  



 78 

Tabela 2. Compostos de fenólicos (CF), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e poder 

antioxidante ferro redutor (FRAP) de extratos de folhas de Curcuma longa L. e Curcuma 

caesia Roxb. elaborados com sete solventes ou mistura de solventes  

Espécie Solvente CF3 DPPH4 FRAP5 

C. caesia 

Roxb.1 

Metanol  361,31±0,79fB 0,90±0,03dB 46,34±1,23cB 

Metanol + água (70:30) 709,94±0,48cB 0,58±0,01cB 77,89±0,36abB 

Etanol  155,96±0,82gB 1,33±0,07eB 22,36±0,04eB 

Etanol + água (70:30) 860,19±0,95aA 0,43±0,00aA 49,22±0,30cB 

Água  492,63±0,25dA 0,55±0,00bA 74,61±1,55bA 

Acetona + água + ac. acético 

(70:28:2) 

736,25±0,33bB 0,45±0,01aA 81,75±0,07aA 

Metanol + ác. acético 

(99,5:0,5) 

370,34±0,44eB 0,95±0,01dB 41,09±1,11dB 

C. longa L. Metanol 730,56±0,28eA 0,56±0,01bA 75,79±1,71cdA 

Metanol + água (70:30) 836,04±0,99bA 0,35±0,01aA 95,28±0,01aA 

Etanol 428,44±0,33fA 0,35±0,01aA 44,14±0,76eA 

Etanol + água (70:30) 762,53±0,57cB 0,56±0,01bB 79,43±0,72bcA 

Água 271,180,74gB 0,56±0,01bA 24,47 ±0,75fB 

Acetona + água + ac. acético 

(70:28:2) 

852,70±0,93aA 0,55±0,02bB 81,76±0,36bA 

Metanol + ác. acético 

(99,5:0,5) 

735,86±1,13dA 0,59±0,03bA 74,45±0,91dA 

1Letras minúsculas diferentes em cada coluna para cada espécie de folha indicam que as médiasdiferiram 
significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05); enquanto letra maiúsculas diferentes em cada coluna para cada 
solvente também diferiram significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05);2 Proporção de cada misturas de 
solventes entre parênteses; 3 mg EAG 100 g-1; 4 IC50: mg mL-1; 5µMol FeSO g-1 

 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). Neste estudo, a extração dos CF das folhas 

foi afetada pela espécie vegetal, pelo solvente ou mistura destes, e pela interação entre espécie 

e solvente (p < 0,01). Para as folhas de C. caesia, o EA foi mais eficiente para a extração dos 

CF (p < 0,01), seguido por AAA > MA > A > MAC > M > E. Enquanto para as folhas de C. 
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longa L., o AAA foi mais efetivo na extração dos CF seguida por MA > EA > MAC >M > E 

> A (Tabela 1).  

 Neste contexto, as misturas EA, MA e AAA pode ser consideradas boas opções para 

extração dos CF das folhas de ambas as espécies vegetais. A seleção do solvente mais 

eficiente para a extração de CF depende das matrizes alimentares analisadas (MICHIELS et 

al., 2012; REZAIEA et al., 2015).  

 Os solventes menos efetivos para extrair os CF da C. longa L. foram água e etanol, 

enquanto em C. caesia foram etanol, metanol e a MAC (Tabela 2). Dentre os solventes 

isolados, o metanol foi o que melhor extraiu CF, sendo aproximadamente 169% superior à 

água (com menor poder de extração) para as folhas de C. longa L.  

 Já para as folhas de C. caesia Roxb. a água foi a que melhor extraiu CF, sendo 215% 

superior ao etanol, que foi o que menos extraiu. Segundo Viizzotto et al. (2011) solventes 

com alta polaridade como a água tem grande influência na determinação de CF, gerando 

extratos com impurezas (açúcares redutores, ácidos orgânicos, proteínas solúveis). 

 Ressalta-se a quantidade consideravelmente superior (397%) de CF no extrato 

metanólico das folhas de Curcuma longa relatado no presente estudo em relação ao 

encontrado pelos autores para a mesma espécie (183,76 mg de EAG 100 g-1) (BRAGA; 

VIEIRA; OLIVEIRA, 2018). Em um estudo realizado por Michiels et al. (2012), misturas à 

base de acetona foram os solventes mais eficazes do que as misturas à base de metanol para 

rendimentos de extração fenólica de frutas e vegetais.  

 Os CF consistem em um grupo hidroxila ligado a um grupo hidrocarboneto aromático. 

A mistura de solventes e água é mais eficiente que o sistema monosolvente, pois os CF 

glicosilados são mais solúveis em água. Isso foi observado no presente estudo, pois, os 

tratamentos compostos pela mistura de solvente e água apresentaram os melhores resultados. 

Complementarmente, o metanol e o etanol também são capazes de extrair compostos não 

glicosilados devido à alta disponibilidade do par de elétrons livres. Nesse sentido, o alto teor 

de compostos fenólicos extraídos pelas misturas de metanol com água ou etanol com água; 

pode ser explicado pela alta seletividade dos solventes alcoólicos. Diferente de outros 

solventes, os alcoóis têm uma alta afinidade por esses compostos químicos, porque participam 

das interações químicas carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio (PHILIP; CHRISTINA, 

2000). 

 Assim como no presente estudo, Pedro et al. (2018) conseguiram os melhores 

resultados na extração de CF de gojiberry com solventes orgânicos combinados com água. 

Sendo os mais eficazes:  metanol e água (70/30 v/v); etanol e água (70/30 v/v); etanol e água 
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(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 a 

acetona/água/ácido acético (70/28/2 v/v/v) que no trabalho dos autores não foi a melhor 

condição de extração. 

 Portanto, pode-se inferir que houve maior número de ligações entre as moléculas de 

CF presentes nas folhas de C. caesiacom a parte polar dos solventes etanol: água (70:30), e 

nas folhas de C. longa L. com a parte polar da mistura de solventeacetona: água: ac. acético 

(70:28:2). Com estes solventes houve maior eficiência na extração dos CF presentes nas 

matérias-primas, resultando em extratos com maior concentração de CF. 

 Valores de CFT das folhas de C. longa L. e C. caesiaRoxb. foram superiores aos 

encontrados em outras espécies, como folhas e frutos de Jambolão (Syzygiumcumini L.) 

237,52 e 109,17 mg EAG 100 g-1, respectivamente, valores obtidos com extrato hidro-

etanólico (VEBER et al., 2015); brócolis variedade Italica e alho-poró cultivar Blue Liege 

(extrato acetona/água/ácido acético (70/28/2 v/v/v), 120 mg de EAG 100 g-1 e 80 mg de EAG 

100 g-1, respectivamente) (MICHIELS et al., 2012); folhas de Achyranthes aspera L., Eclipta 

alba L. e Vitex negundo L. (68.84 ± 0.61, 55.32 ± 0.47 e 72.11 ± 0.73 mg. EAG 100 g-1, 

respectivamente), utilizando metanol e ácido clorídrico (1 N) (RANA; ALAM; 

AKHTARUZZAMAN, 2019). No entanto foi menor que o de folha liofilizada de manjericão 

Ocimumbasilicum L. (extrato acetona/água/ácido acético (70/28/2 v/v/v), 15000 mg de 

EAG.100g-1) (ZŁOTEK et al., 2016). 

É importante ressaltar a capacidade de inibição de radicais livres, os resultados foram 

expressos em IC50, ou seja, é a concentração de extrato capaz de decrescer a concentração 

inicial do radical DPPH em 50%. Assim, quanto menor o valor de DPPH, maior é a sua 

atividade antioxidante (OLIVEIRA, 2015). Quanto à capacidade sequestrante do radical 

DPPH, para as folhas de C. longa L., os extratos com metanol: água e o solvente isolado 

etanol (E) foram os que apresentaram melhor resposta nos ensaios, e não apresentaram 

diferença (p < 0,05) entre si. Ambos valores de IC50 foram em média 68% superiores ao 

obtidos com a mistura de solventes MAC, que obteve a menor resposta. Os extratos com os 

demais solventes não apresentaram diferença entre si (p > 0,05).  

 Já para as folhas de C. caesia Roxb., a mistura de etanol e água (EA) e o (AAA) foram 

os que apresentaram melhor resposta e não diferiram significativamente entre si, seguido por 

água, metanol: água, metanol, MAC e etanol. Apenas metanol e MAC não diferiram entre si 

(p > 0,05).  
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Comparando a capacidade sequestrante do radical (DPPH) entre as duas folhas 

estudadas, houve diferença (p < 0,05) entre os mesmos solventes ou mistura de solventes, 

com exceção do extrato aquoso, que não variou entre os extratos das diferentes espécies de 

cúrcuma (p > 0,05). Sendo que a folha de C. longa L. apresentou valores mais altos com 

metanol: água, etanol, metanol e MAC quando comparado a C. caesia Roxb. Em relação aos 

solventes, os mais utilizados em ensaios de DPPH 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).   

Balbino (2019) determinou a atividade antioxidante de folhas de Taioba 

(Xanthosomasagittifolium) em extrato etanólico com diferentes concentrações, resultando em 

aumento de atividade antioxidante conforme o aumento da concentração. Além disso, 

reportou que a elevada atividade antioxidante se deve à alta quantidade de compostos 

fenólicos e flavonoides (o que também foi verificado com os extratos etanólicos neste ensaio, 

vitamina C, carotenoides, licopeno e clorofila. 

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 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. Na 

presente pesquisa foram utilizadas duas extrações, 1 h cada, com uso de agitação sob 

temperatura ambiente. 

 Tanvir et al. (2017), estudando a atividade de eliminação de radicais livres DPPH dos 

extratos aquosos e etanólicos de variedades de C. longa L. (rizoma), afirmaram que os 

extratos etanólicos exibiram atividades sequestrantes maiores do que os extratos aquosos 

correspondentes, indicando a influência do solvente na medição das propriedades 

antioxidantes. O mesmo comportamento pode ser percebido na folha de C. longa L. do 

presente estudo.  

 Denre et al. (2014) relataram valores IC50 de cúrcuma longa de West Bengal, Índia 

(5,99 mg mL-1) em extrato aquoso, enquanto a cúrcuma longa da Indonésia possui valores 

IC50 (8,33 Sg mL-1) em extrato etanólico (WIDOWATI et al., 2011), apresentando 

respectivamente menor e maior capacidade antioxidante quando comparado com IC50 do 
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extrato aquoso (CL 0,56 e CC 0,55 mg mL-1) e do extrato etanólico (CL 0,35 e CC 1,33mg 

mL-1). 

 No entanto, Liu e Nair (2012), avaliando perfil de compostos bioativos de C. longa L. 

e a atividade antioxidante de extratos aquoso e metanólico da folha de C. longa L. e C. 

mangga proveniente de Michigan nos EUA, reportaram que ambas folhas apresentaram boa 

atividade antioxidante por MTT (brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio), 

sendo que o extrato aquoso foi significativamente melhor que o metanólico. No entanto, os 

solventes isolados apresentaram baixa capacidade antioxidante. Isso pode ser explicado 

devido o sinergismo ou efeito aditivo dos compostos presentes no extrato. Esses autores, 

também verificaram que as folhas de ambas as espécies continham poucos curcuminóides, os 

principais compostos bioativos presentes em seus rizomas. Posto isso, possivelmente a 

capacidade antioxidante das folhas do presente estudo também sejam provenientes de outros 

compostos fenólicos que não os curcuminóides. 

 Mau et al. (2020), que estudaram as partes aéreas da batata doce encontraram melhor 

valor de IC50 (0,19 mg mL-1) que as folhas do presente estudo. Em outro estudo, a folha 

Malva aegyptiaca L. estudada por Fakhfakhet al. (2017) encontraram valor similar (0,35 mg 

mL-1) ao da folha C. longa para o extrato etanólico. Takwa et al.,(2018), estudando folha de 

manjericão encontraram valores menos expressivos (595 µg mL-1) quando comparadas a C. 

longa. Em estudo com as folhas de aspargos, que é um subproduto, em diferentes tempos de 

moagem (0-6 horas) foram encontrados valores de IC50 de 13,8-7,6 mg mL-1(CHITRAKAR 

et al., 2020). 

A existência de substâncias antioxidantes ou redutoras nos extratos vegetais direciona 

a conversão do complexo férrico (Fe3+) para a forma ferrosa (Fe2+), que é o princípio do 

ensaio FRAP. A diminuição do Fe3+ na solução leva à diminuição da cor, o que implica no 

potente poder redutor dos extratos vegetais ((URREA-VICTORIA et al., 2016). Quanto a 

capacidade antioxidante ferro redutor, para as folhas de C. caesia Roxb., o extrato com AAA 

e o metanol: água foram os que apresentaram maior capacidade antioxidante (p < 0,05), sem 

diferença significativa entre ambos, seguidos pelos extratos com água, etanol: água, metanol, 

MAC e etanol.  

Já para as folhas de C. longa, o extrato com metanol: água foi o que apresentou melhor 

capacidade antioxidante (FRAP), seguido por AAA, etanol: água, metanol, MAC, etanol e 

água. As combinações de solventes com água obtiveram melhores resultados que os mesmos 

solventes isolados para ambas as folhas. 
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Os valores FRAP nas folhas de C. caesia Roxb.(81,75 µMol FeSO g-1) e C. longa L. 

(95,285 µMol FeSO g-1) foram mais elevados usando os solventes AAA e metano água, 

respectivamente, quando comparado com os valores relatados para rizomas de duas 

variedades de Curcuma longa L. (var. mura e chora) em extrato aquoso e etanólico, pois 

nestes materiais os valores FRAP oscilaram entre 6,47 e 10,16 SMol FeSO g-1 e de 19,73 a 

42,04 SMol FeSO g-1, respectivamente (TANVIR et al., 2017).  

Cabe ressaltar que, os resultados com água e etanol nas folhas de C. caesiaRoxb. 

(74,61 - 22,36 SMol FeSO g-1) e C. longa (44,14 - 24,47 SMol FeSO g-1), e que também 

mostraram melhor rendimento em comparação com o estudo citado anteriormente. A água 

como solvente inorgânico polar, pode ser normalmente usada para a extração de vários 

fitoquimicosbioativos (QADER et al., 2011). Enquanto o etanol pode fornecer maior 

rendimento de compostos antioxidante em variedades da família Zingiberaceae (TANVIR et 

al., 2017).  

 Sharma et al. (2015) relataram propriedades antioxidantes elevadas em extratos 

aquosos de Phyllanthusemblica, de Tectonagrandis e de Ficusbengalensis, entre 1,18 e 6,16 

mmolFeSO g-1, e extratos com etanol de Phyllanthusemblica, de Curcuma longa J. e 

Tectonagrandis, com faixas entre 6,51 e 0,88 mmolFeSO g-1, apresentando maiores valores de 

FRAP quando comparados com o presente estudo.  

 O valor FRAP mais alto pode ser indicativo de propriedades antioxidantes mais 

estáveis. Pois, curcuminoides e outros polifenóis encontrados no gênero Curcuma podem 

melhorar a oxidação das lipoproteínas, prevenir a peroxidação lipídica e estabilizar a 

membrana celular, sugerindo seu importante papel na diminuição do riscode aterosclerose. 

Além disso, pode reduzir outros danos oxidativos causados pelos radicais livres 

(BENGMARK et al., 2009). 

 Extratos com metanol e ácido clorídrico (1 M) de folhas de Achyranthesaspera L., 

Eclipta alba L., Vitexnegundo L. (505,19., 474.35 e 554.41 µM FeSO g-1, respectivamente) 

apresentaram valores FRAP bem superiores quando comparados com os resultados obtidos 

em raízes (65.22, 81.05 e 53.78 µM FeSO g-1, respectivamente) (RANA; ALAM; 

AKHTARUZZAMAN, 2019). Os resultados destes estudos reforçam o potencial antioxidante 

dos extratos das folhas de C. caesiaRoxb. e C. longa L. (81,75 e 95,28 µM FeSO g-1, 

respectivamente) com solventes AAA e metanol: água, que apresentaram maior rendimento 

em CF e capacidade antioxidante. A presença de CF em extratos metanólicos sugere que 

houve afinidade dos bioativos com o solvente devido a sua polaridade (CALDAS et al., 2018) 

e corrobora com Sahoo; Singhi; Nayak (2014), que relatam a relação do conteúdo de CF com 
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a atividade antioxidante, além da superioridade de extratos alcoólicos quando comparado ao 

aquoso, devido a maior concentração de polifenóis.  

 O presente estudo apresentou maior atividade antioxidante com solvente de metanol 

nas folhas de C. caesia Roxb. (46,34 µM FeSO g-1) e C. longa (75,79 µM FeSO g-1) em 

relação ao valor FRAP apresentado em rizomas do gengibre (Zingiber officinale) (0,89 mmol 

kg-1) usando metanol (XU & CHANG, 2007).  

 Em relação aos resultados com solventes AAA, etanol: água, AA, obtidos com C. 

longa L. e C caesia Roxb., resultados similares foram verificados por Xue Chang (2007) 

quando avaliaram extratos de acetona: água: ácido (70:29.5:0.5 v/v/v) verificaram conteúdo 

fenólico e de flavonoides total mais elevado, para o feijão preto, feijão vermelho, lentilhas e 

soja preta, usando etanol: água (70:30 v/v), e elegeram como o melhor para a extração e 

capacidade antioxidante FRAP de ervilhas amarelas, ervilhas verdes e grão de bico. 

Enquanto, com acetona: água (80:20 v/v) o extrato apresentou melhores resultados em teor de 

taninos condensados para feijão preto, lentilhas, soja preta, soja amarela, e feijão vermelho. 

 Embora os extratos contendo acetona e metanol tenham apresentado bons resultados 

para CFT 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 pela indústria de alimentos (BALBOA et al., 2014; OKTAY; GÜLÇIN; 

KÜFREVIOǦLU, 2003). Por estar entre as misturas de solventes com melhores respostas 

tanto para conteúdo de CF quanto para a capacidade antioxidante, e por ser um solvente 

seguro e compatível com alimentos, considerou-se o extrato etanol: água mais adequado para 

aplicação em alimentos. 

4. CONCLUSÕES 

Diferentes solventes e suas misturas impactaram significativamente na extração de 

compostos fenólicos e na determinação da capacidade antioxidante do extrato das folhas 

estudadas. As misturas de solventes foram mais efetivas no processo de extração do que 

solventes isolados. No entanto, dentre os solventes testados, a solução etanol: água (70:30, 

v:v) foi considerada mais adequada, por estar entre os 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. Os extratos de folhas de C. longa L. e C. 

caesia Roxb. tem potencial de utilização em alimentos como antioxidante natural.  
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CAPÍTULO 4 

FARINHA DE FOLHAS DE CURCUMA E CURCUMA PRETA NAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS E ACEITAÇÃO SENSORIAL DE PÃES 

DE FORMA COM ADIÇÃO DE SOURDOUGH 

RESUMO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do nível de substituição de farinha de trigo 

(FT) por farinha de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou de Curcuma caesia Roxb. (CC) 

sobre as características físicoquímicas e aceitação sensorial de pães de forma com adição de 

sourdough, visando aumentar o potencial antioxidante e nutricional dos pães sem afetar a 

aceitação sensorial. Para formular os pães de forma com adição de sourdough substituiu-se 

parcialmente a farinha de trigo por CC ou CL em diferentes níveis (0,2%, 0,5%, 1,0% e 

2,0%), com base no peso inicial da FT (PCC0,2, PCC0,5, PCC1 e PCC2 para CC; PCL0,2, 

PCL0,5, PCL1 e PCL2 para CL), respectivamente. O efeito da espécie vegetal, da 

concentração de farinha de folhas na formulação dos pães, e da interação entre ambas foram 

significativos (p<0,05) para proteína, cinzas, carboidratos, fibras, pH  e todos os parâmetros 

de cor do miolo; enquanto a espécie e a concentração foram significativos para umidade, 

DPPH, luminosidade, a*, b*, dureza, elasticidade e coesividade. Em todos os pães, 

predominaram os carboidratos (86,20 a 76,37 g 100 g-1 para PCC e 9,92-16,15 g 100 g-1 para 

PCL, seguido pela proteína (9,89-14,84 g 100 g-1 para PCC e 9,92-16,15 g 100 g-1 para PCL, 

lipídeos (6,78-6,17 g 100 g-1 para PCC e 6,35-6,19 g 100 g-1 para PCL) e fibra alimentar total 

(3,92-6,51 g 100 g-1 para PCC e 3,78-5,51 g 100 g-1 para PCL). A proteína, is lipídeos e as 

fibras alimentares aumentaram à medida o nível de substituição de farinhas foi maior, assim 

como os compostos fenólicos e capacidade antioxidante dos pães de forma, indicando 

potencial produto natural com a propriedades antioxidantes. Os pães estudados obtiveram boa 

aceitação sensorial, sendo que todos os atributos avaliados apresentaram escores maiores que 

6, com exceção do atributo cor e sabor do pão com 2% de substituição de farinha FT por CC. 

É possível afirmar que é viável a utilização das farinhas de folhas de C. caesia Roxb. e C. 

longa L. para substituir parcialmente a farinha de trigo na produção de pão de forma com 

adição de sourdough mantendo as características físicas, químicas e sensoriais aceitáveis. 

Palavras-chave: antioxidante natural, panificação, sourdough, análise sensorial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os alimentos são considerados não apenas como uma fonte de energia ou elementos 

essenciais para a manutenção e o crescimento do corpo, mas também como uma fonte de 

compostos bioativos que podem ter efeitos benéficos em humanos e, por isso, existe uma 

busca crescente no desenvolvimento de produtos alimentícios com características de 

funcionalidade (ROBLES-RAMÍREZ et al., 2020). 

 O consumo de produtos de cereais fortificados com fibra dietética e outros compostos 

bioativos está crescendo nos últimos anos devido aos benefícios de saúde relatados para 

diminuir os riscos de várias doenças crônicas, como diabetes, fatores de risco para doenças 

cardíacas, derrame, hipertensão e certos tipos de câncer (IRAKLI et al., 2019). 

 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). 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). 

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

de Curcuma longa L. são resíduos das operações pós-colheita, ou seja, não são aproveitadas 

no processamento do rizoma, gerando expressiva quantidade de resíduos orgânicos que são 

dispostos diretamente no meio ambiente. Estes resíduos desprezados podem ter finalidade 

muito mais benéfica e serem usados como fontes valiosas de nutrientes, além de desperdício 

de grande potencial de antioxidantes naturais (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018).  

 A Curcuma caesia Roxb. é uma erva rizomatosa ereta, perene e medicinal pertencente 

à família das zingiberaceae comumente chamada de cúrcuma preta devido ao seu rizoma 

preto-azulado (BAGHEL et al., 2013). Está distribuída na Índia, Bangladesh, China, Nepal, 

Malásia e Tailândia (KARMAKAR et al., 2011). Devido ao seu vasto uso medicinal desde a 

antiguidade, as pessoas vêm explorando essa planta, utilizando-a em medicamentos 

tradicionais para curar várias doenças, comocâncer, febre, tosse, resfriado, hemorroidas, lepra, 

asma, epilepsia, entre outras (MAHANTA et al., 2020; SAHU et al., 2016; PAW et al., 2020). 



 91 

 Fazer pão é uma das atividades humanas mais antigas, sendo uma referência de 

alimentação na história humana. O pão é um dos alimentos mais amplamente consumidos no 

mundo e a sua qualidade é normalmente definida de acordo com seu volume, textura, cor e 

sabor (PICO et al., 2015). A aplicação do fermento natural ou sourdough para a produção de 

pães é uma técnica muito antiga, atualmente é bastante valorizada, e é impulsionada pelos 

incontáveis efeitos benéficos que são provenientes deste tipo de fermentação, trazendo uma 

melhor textura, sabor, e uma maior vida de prateleira, além das propriedades nutritivas 

presentes no pão e em outros produtos assados (AMANTE et al., 2020). 

 A adição de ingredientes que possam conferir ao pão características de funcionalidade 

já é uma prática atual (DZIKI et al., 2021; IBIDAPO et al., 2020; MTELISI; XU; ZHAO, 

2020), porém a substituição parcial da farinha de trigo por farinha de folhas de C. longa L. e 

C. caesia Roxb. em pães de forma com adição de sourdough ainda não foi estudada. Isto 

posto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito do tipo de farinha de folhas e do nível de 

substituição de farinha de trigo por farinha de folhas de Curcuma longa L. ou de Curcuma 

caesia Roxb. sobre as características físicas, químicas e aceitação sensorial de pães de forma 

com adição de sourdough, visando aumentar o potencial antioxidante e nutricional sem afetar 

a aceitação do consumidor. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 Folhas de Curcuma longa L. foram coletadas na Cooperativa de Produtores de 

Açafrão (Cooperaçafrão) de Mara Rosa-GO (14°00'10,9"S 49°07'11,8"O), enquanto as folhas 

de Curcuma caesia Roxb., oriunda de cultivo orgânico, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida 

em Hidrolândia-GO em março de 2020.  

 As folhas de plantas foram colhidas ao amanhecerem, acondicionadas em sacos de 

náilon e imediatamente transportados até o Laboratório de Aproveitamento de Resíduos e 

Subprodutos Agroindustriais, da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO, sob 

temperatura a de 20 °C.  

As folhas foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração verde típica e 

integridade), lavadas em água potável corrente, sanificadas em solução de hipoclorito de 

sódio 0,1 mL L-1 por 15 min, e logo após, enxaguadas em águapotável e secas com papel 

toalha para a retirada do excesso de umidade superficial. Em seguida, as folhas tiveram os 

talos removidos, foram cortadas em pedaços de 2 cm, e os fragmentos dispostos em bandejas 
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de inox perfuradas para serem submetidos a secagem convectiva em estufa de circulação de ar 

a 40 ºC ± 2 ºC por aproximadamente 24 h. Após a secagem, os fragmentos de folhas foram 

embalados à vácuo em sacos de polietileno de baixa densidade, visando manter suas 

características originais e evitar contaminações. Depois, os materiais foram armazenados em 

local fresco e ao abrigo de luz, até a realização das análises, conforme Braga et al. (2018). 

Para a obtenção da farinha das folhas de cúrcuma desidratadas, estas foram a trituradas 

em moedor de grãos e especiarias elétrico (Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca) e passadas em 

peneiras de 60 mesh (Figura 1).  

 

Figura 1. Farinha das folhas de Curcuma longa L. (A) e Curcuma caesia Roxb.  (B). 

A farinha de trigo foi obtida da empresa Biorgânica. A farinha de trigo apresentou 

Laudos de Análises separadamente para o controle de qualidade exigido pela Vigilância 

Sanitária (número de lote, nomenclatura da amostra, nome científico, origem, data de 

manufatura, número de lote de origem, validade do lote de origem pelo fornecedor e validade 

do lote).  

Os demais ingredientes (cloreto de sódio, levedura fresca, sacarose, leite, manteiga) 

foram obtidos no comércio local.  
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2.2 PREPARO DO SOURDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES 

 Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado (Tabela 1), com 9 tratamentos 

(formulações), e três repetições originais.  

Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough (delineamento 

experimental). 

Ingrediente4 Nível percentual (%) de substituição de farinha de trigo por farinha de folhas 

na formulação de pães de forma com adição de sourdough  

Controle C. caesia Roxb. (CC) C. longa L. (CL) 

0 2 1 0,5 0,2 2 1 0,5 0,2 

PC3 PCC2  PCC1  PCC0,5 PCC0,2 PCL2 PCL1 PCL0,5 PCL0,2 

Farinha de 

trigo1 

1000 980 990 995 998 980 990 995 998 

Cloreto de 

sódio1 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Levedura 

fresca1 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Sacarose1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Leite2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Manteiga2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Água2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Fermento 

natural1 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Farinha C. 

longa L.1 
0 20 10 5 2 0 0 0 0 

Farinha C. 

caesia Roxb.1 
0 0 0 0 0 20 10 5 2 

1g; 2mL; 3PC: pão controle;4 Os ingredientes foram calculados em base a farinha de trigo. 

 O preparo do sourdough foi feito de acordo com YU et al, (2018), onde 200 g de maçã 

cortadas em cubos foram colocadas em um recipiente esterilizado, com 500 g de água estéril e 

40 g de açúcar, misturados, selados e mantido a temperatura ambiente por 8 dias. O líquido 

resultante (300 g) foi filtrado e misturado com 300 g de farinha de trigo (biorgânica) para 

formar o fermento iniciante (starter), que foi cultivado a temperatura ambiente por 24 h. A 
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massa de fermento subsequente foi preparada com 300 g da massa de fermento anterior, 300 g 

de farinha de trigo e 300 g de água estéril. Após 3 dias para propagação, o fermento natural 

foi utilizado para a elaboração dos pães (Figura2).  

 

Figura 2. Fluxograma de processamento dos pães com sourdough 

 Primeiramente realizou-se a pesagem dos ingredientes necessários para a produção. As 

farinhas foram misturadas ao açúcar e o sal. Parte da farinha de trigo dos pães substituída por 

farinha de C. caesia ou C. longa (0,2- 2 %) com base no peso inicial da farinha de trigo. Os 

ingredientes líquidos (leite, manteiga, água e fermento natural) e a levedura fresca foram 

adicionados. Os ingredientes foram manualmente homogeneizados em uma amassadeira 

FAE-15 (Ferri, São Paulo, Brasil) durante 12 a 14 min. Após a homogeneização a massa foi 

fermentada por 15 min a uma temperatura de 25 ºC, e armazenada em caixas de polietileno 

para a segunda fermentação (4 ºC por 12 h). Após a segunda fermentação a massa foi dividida 

e pesada em porções de 100 g, moldada e dispostas em formas e levadas a terceira 

fermentação (1 h a 27 ºC). Ao término dessa terceira etapa, os pães foram assados em forno 
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elétrico (Ferri, FBA 1.1, Barcelona) a 200 ºC por 20 min. Os pães assados foram deixados 

resfriar a temperatura ambiente, e embalados em sacos pláticos antes das análises. 

2.3 COMPOSTO FENÓLICOS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 Inicialmente, triturou-se a amostra fresca em moedor de grãos e especiarias elétrico 

(Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca), transferiu-se um grama de amostra fresca (balança 

analítica Marte AY220) para um béquer, previamente envolvido com folha dealumínio para 

evitar contato da amostra com a luz, e após, acrescentou-se 20 mL de etanol: água (70:30).As 

amostras foram agitadas em agitador magnético (Tecnal, TE-089, Piracicaba, Brasil) a 

temperatura ambiente (25 ºC ± 2 ºC) por 1 h, e filtrados com papel filtro Whatman n.º 1 (125 

mm de Ø) por 10 min, diretamente em balãovolumétrico de 50 mL coberto com papel 

alumínio. O processo de extração foi repetido com o resíduo nas mesmas condições 

anteriores. O volume da segunda extração foi filtrado e completado com solvente até o 

volume do balão, obtendo-se extratos com concentração de 2 % ou 0,02 g mL-1. As amostras 

foram homogeneizadas, transferidas para frasco âmbar e armazenados a -20 ºC até o momento 

da realização das análises. Foram avaliados os compostos fenólicos totais e a atividade 

antioxidante por dois métodos DPPH• e FRAP em triplicata. 

2.3.1 Compostos fenólicos totais 

 O teor de CFT foi determinado conforme métodoespectrofotométrico de Chan et al. 

(2007), com modificações. Amostra do extrato dos pães (300 µL) foram misturadas com 1,5 

mL do reagente de Folin-Ciocalteu (10 % v/v) e 1,2 mL de solução de bicarbonato de sódio 

(7,5 % w/v) em um tubo de ensaio revestido com folha dealumínio, homogeneizou-se a 

mistura, e em seguida, esta foi incubada no escuro a 25 ºC. Após 30 min foi efetuada a leitura 

em espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália), a 765 nm 

(infravermelho). O equipamento zerado previamente com ensaio branco, contendo 300 µL de 

solvente extrator em substituição à amostra. Uma curva padrão de ácido gálico foi construída 

(y = 0,0282x - 0,0078, R2 = 0,9991) e o conteúdo de CFT foi expresso como mg equivalente 

de ácido gálico (EAG) por 100 g de material. 

2.3.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH 

 A atividade antioxidante foi determinada pelo método do DPPH (atividade 

sequestradora do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil), segundo (BRAND-WILLIAMS; 
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CUVELIER; BERSET, 1995) com modificações. Alíquotas de 1 mL dos extratos dos pães 

foram adicionados a 2 mL de solução DPPH em metanol 0,02 mg mL-1, deixando-se reagir ao 

abrigo da luzpor 30 min. Em seguida, as leituras da absorbância em espectrofotômetro (SP-

2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália) foram realizadas no comprimento de onda 517 nm 

(verde), utilizando metanol para zerar o equipamento. A atividade de eliminação do radical 

DPPH foi apresentada pelo valor IC50, que foi definido como a concentração de extrato 

necessária para eliminar 50 % do DPPH. Trolox foi usado como controle positivo. 

2.3.3 Poder antioxidante ferro redutor 

 O potencial antioxidante da amostra também foi mensurado a partir da capacidade de 

reduçãoférrica, em que o potencial antioxidante promove a redução do íon férrico (Fe+3) ao 

íon ferroso (Fe+2), sendo esta reação comprovada pela formação de um complexo (Fe2+) de 

coloração azul. Para verificação do poder ferro redutor, utilizou-se o método sugerido por 

Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), com modificações.  

 O reagente FRAP foi preparado por mistura de tampão acetato de sódio (300 mM, pH 

3,6), solução de 10 mM de 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) em ácidoclorídrico (HCl) 40 mM 

e 20 mM de cloreto férrico (FeCl3.6H2O), respectivamente, na proporção de 10:1:1 (v/v/v). 

Este reagente (2.700 μL) foi homogeneizado com o extrato dos pães (90 μL) e água destilada 

(270 μL). Os tubos de ensaio foram incubados em banho maria durante 30 min a 37 ºC, e as 

leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetroa 595 nm, utilizando o reagente 

FRAP para calibrar o espectrofotômetro. A quantificação dos compostos foi determinada a 

partir da curva padrão de calibração preparada com diferentes concentrações de solução 

sulfato ferroso 2000 μM (500 a 2000 μM), e os resultados foram expressos como μM sulfato 

ferroso por g de peso seco/material (μM sulfato ferroso/g ps) (y = 0,001x + 0,0275; R2= 

0,9905). 

 
2.4 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E VALOR ENERGÉTICO TOTAL 
 
 A composição proximal da amostra foi determinada conforme preconizado pela 

AOAC (2016). O conteúdo de umidade foi quantificado utilizando o método de secagem em 

estufa e foi calculado com base na perda de massa após peso constante (método nº. 925.45b). 

O conteúdo de lipídeos foi quantificado pela extração com éter de petróleo com base na massa 

após evaporação do solvente (método nº. 920.39). O conteúdo de proteínas foi determinado 

pela digestão, destilação e titulação da amostra desengordurada para determinação do 
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conteúdo de nitrogênio da amostra, utilizando um fator de conversão 6,25 para sua 

transformação em proteína bruta (método n° 921.20).  

 O resíduo mineral fixo foi determinado pela completa carbonização da amostra 

desengordurada em mufla e calculado com base na massa após carbonização (método nº. 

923.03). A fibra alimentar total e insolúvel foi determinada segundo método enzimático-

gravimétrico (método n° 985.29), e a fibra alimentar solúvel foi calculada subtraindo-se a 

fibra alimentar insolúvel da fibra alimentar insolúvel. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata, e os resultados expressos em base seca (b.s.). 

 Os carboidratos foram determinados por diferença, enquanto o valor energético total 

foi calculado por meio dos coeficientes de Atwater e Woods (1896), onde carboidratos 

digeríveis (carboidratos totais - fibra bruta insolúvel) possuem 4,0 kcal g-1, os lipídeos 9,0kcal 

g-1 e a proteína 4,0kcal g-1. O valor energético total (VET) foi calculado pela Equação 1. 

VET	(kcal)	=	4	x	(carboidratos totais - FAI) + 4 x	proteínas	+	9	x	lipídeos											(Eq.	1)	

2.5 VOLUME ESPECÍFICO E COR DA CROSTA E DO MIOLO 

 O volume e a massa dos pães foram determinados 1 h após o seu forneamento, sendo o 

volume estimado de acordo com o método de deslocamento de sementes de painço. O volume 

específico foi calculado pela razão entre o volume e a massa, expresso em cm3 g-1. A cor foi 

avaliada pela determinação dos parâmetros CieLab (L*, a* e b*) utilizando colorímetro Color 

Quest II (Hunter-Lab, Reston, Virginia, EUA). Foram determinadas as coordenadas de cor 

L*, a* e b* e, a partir destas, o índice de saturação ou croma (C*) e a tonalidade angular (H°) 

(Equações 2 e 3, respectivamente): 

	

!°= tan-1 (b*/a*)                                                      (Eq. 2) 

 

  " ∗= 	&((∗" + *∗")																																																					   (Eq. 3) 

 

2.6 PERFIL DE TEXTURA (TPA)  

 O perfil textural dos pães foi desenvolvido em um texturômetro (TA-XTplus, Stable 

Micro Systems, Surrey, Reino Unido), equipado com uma sonda cilíndrica (P/20, 20mm de 

diâmetro), posicionada a uma distância de 20mm da amostra com a velocidade de pré-teste, 
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teste e pós-teste de 20 mm s-1, 10 mm s-1 e 10mm s-1, sob temperatura controlada a 25°C. O 

tipo de trigger foi definido como automático com força de disparo de 50 mN. A taxa de 

aquisição de dados de 200 pps (PRIYADARSHINI et al., 2017). Os parâmetros texturais de 

dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade foram expressos através do software 

Exponent Lite. 

2.7 ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw), pH E ACIDEZ TOTAL 

A atividade de água foi determinada de acordo com o manual do equipamento 

aqualab® (AquaLab, Series 3TE, Pullman, WA). Para a análise de pH, foram pesados 5g de 

amostra e diluídas com o auxílio de 50 mL de água. A determinação de pH foi através de um 

potenciômetro, segundo a AOAC (2016), método n° 943.71. A acidez total foi determinada 

por volumetria potenciométrica de acordo com a AOAC (2016), método n° 937.05. Pesou-se 

5 g do pão, diluiu-se em 50 mL de água destilada e se usou como indicador a fenolftaleína. A 

amostra foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 N e calculada de acordo com a 

Equação 4. 

 

UVWXYZ	[\[(] =
#$%$&''
($)                                                        (Eq. 4) 

 

 

 Em que: v é o volume de mL da solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na 

titulação, f é o fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1 N e P é o número de g 

da amostra, c é a correção para a solução de hidróxido de sódio 0,1 N. 

 

2.8 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Os pães de forma foram submetidos a análises microbiológicas de presença de 

Salmonella sp e contagem de coliformes a 45ºC, segundo metodologia da American Public 

Health Association (APHA, 2015), e obedecendo os padrões estabelecidos pela legislação 

brasileira, através da Resolução RDC nº12/ANVISA (BRASIL, 2001), ao qual estabelece 

padrões microbiológicos para pães, indicado no item 10.D, que estabelece contagem máxima 
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para pães de 1,0 x 102 UFC g-1 para coliformes a 45 ºC e ausência de Salmonella sp. em 25 g 

do produto.  

2.9 ACEITAÇÃO SENSORIAL 

 A análise de aceitação sensorial dos pães foi realizada por 100 provadores não 

treinados (consumidores), aplicado teste de aceitabilidade, utilizando escala hedônica de 9 

pontos (9 = “gostei extremamente”, 5 = “não gostei nem desgostei” e 1 = “desgostei 

extremamente”), onde foi avaliado os atributos: cor, aroma, textura e sabor. Para a avaliação 

da intenção de compra foi utilizada escala hedônica de 5 pontos (1 = certamente não 

compraria; 5 = certamente compraria) (MEILGAARD, CIVILLE, AND CARR, 2019). 

Delineamento de blocos ao acaso foi utilizado, onde cada provador representa um bloco.  

 O ponto de corte foi estabelecido em nota seis, que corresponde a “gostei levemente”, 

para aceitação dos pães. Estes foram servidos em porções uniformes de 10 g e apresentadas de 

forma monádica sequencial, em pratos plásticos descartáveis codificados com números de três 

dígitos e servidos aleatoriamente. Foi servido também água entre a degustação das amostras. 

Cada provador leu e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido para participação na 

pesquisa, cujo projeto foi submetido ao Comitê de Ética (4.395.618). Todos os resultados 

foram avaliados por Anova Fatorial e as médias foram comparadas pelo teste Tukey, 

utilizando-se o aplicativo Statistica (Microstat, Statistica 7.0, Tulsa, USA). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com a Anova Fatorial, o efeito da espécie, da nível de substituição de 

farinha de trigo pela de de folhas, e da interação foram significativos para proteína, cinzas, 

carboidratos, fibras, pH, todos os parâmetros de cor do miolo e C* da crosta; enquanto os 

efeitos da espécie e da concentração foram significativos para umidade, DPPH, L*, a*, b*, 

dureza, elasticidade e coesividade. Somente o efeito da concentração foi significativo para a 

acidez total, Aw, lipídeos e volume específico, enquanto somente o efeito da espécie foi 

significativo para mastigabilidade. H° da crosta não foi afetado pelas variáveis independentes 

e nem pela interação das mesmas. 
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3.1 COMPOSIÇÃO PROXIMAL 

   

Tabela 2. Composição proximal, fibra alimentar (b.s.) e valor energético total de pães com 

adição de sourdough eelaboradoscom farinha de folhas de CurcumacaesiaRoxb. (CC) ou 

Curcuma longa L. (CL) em diferentes concentrações (%). 

Parâmetro1,2 Esp. Nível de substituição de farinha de trigo por farina de folhas (%) 

0,0 0,02 0,05 1,0 2,0 

Umidade3 
CC 0,43±0,01A 0,43±0,01Aa    0,39±0,02Ba 0,37±0,00Ba 0,37±0,00Ba 

CL 0,41±0,00Aa 0,38±0,01Ba 0,37±0,01Ba 0,37±0,00Ba 

Proteína3 
CC 9,43±0,24D 9,89Da±0,37Da  11,51±0,30Ca 13,02±0,31Bb 14,84±0,25Ab 

CL 9,92±0,44Da  12,19±0,38Ca 14,14±0,57Ba 16,15±0,49Aa 

Lipídios3 
CC 7,13±0,08A 6,78±0,19ABa 6,23±0,19Ca 6,33±0,21BCa 6,17±0,25Ca 

CL 6,35±0,04Bb 6,28±0,25Ba 6,27±0,30Ba 6,19±0,13Ba 

Cinzas3 
CC 2,18±0,01B 

 

2,18±0,01C 

2,27±0,06Aa 2,29±0,02Ab 2,26±0,04ABa 2,25±0,02ABb 

CL 2,30±0,03Ba 2,35±0,02Ba 2,31±0,05Ba 2,62±0,06Aa 

Carboidratos3 
CC 80,83±0,21A 80,62±0,52Aa 79,58±0,13Ba 78,01±0,24Ca 76,37±0,29Da 

CL 81,01±0,43Aa 78,80±0,24Bb 76,92±0,22Cb 74,67±0,44Db 

FAI3,4 
CC 2,37±0,03E 3,72±0,01Da 4,07±0,04Ca 4,44±0,01Ba 5,15±0,08Aa 

CL 3,36±0,02Db 3,63±0,01Cb 4,06±0,02Bb 4,62±0,05Ab 

FAS3,5 
CC 0,17±0,01D  0,20±0,00CDb 0,28±0,01Cb 0,85±0,04 Ba 1,36±0,07Aa 

CL 0,42±0,02Ca 0,42±0,01Ca 0,91±0,03Ba 1,30±0,05Aa 

FAT3,6 
CC 2,54±0,03E 3,92±0,01Da 4,35±0,04Ca 5,29±0,03Ba 6,51±0,12Aa 

CL 3,78±0,05 Db 4,05±0,01Cb 4,98±0,01Bb 5,51±0,03Ab 

VET7 
CC 184,17 181,33 181,37 187,77 188,61 

CL  178,13 184,04 188,90 193,09 

1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem (p<0,05); 2Médias com letras minúsculas 
diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05); 3 g 100 g-1); 4Fibra alimentar 
insolúvel (g 100 g-1); 5 Fibra alimentar solúvel; 6Fibra alimentar total; 7VET=(Carb-FAI) x4+protx4+lipidx9 
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Os teores de umidade dos pães com adição de sourdough elaborados com farinha de 

folhas de C. caesia Roxb. (PCC) ou C. longa L. (PCL) oscilaram de 30,13 a 27,02%, e de 

29,23 a 26,97%, enquanto o de pão controle (PC) foi 29,87% (b.u.). Para todos os pães, o 

componente predominante foi carboidrato, seguido pela proteína, lipídeos e cinzas (Tabela 2). 

O teor de umidade foi menor nos pães com 2%, 1% e 0,5% de folhasde ambas espécies, e 

maior em PPC0,2 e PPL0,2 que não diferiram de PC (Tabela 2).  

 Olojede e Sanni (2020) reportaram um efeito oposto, que a massa de pão absorve mais 

água e, por isso, os pães em maiores concentrações de farinhas de leguminosas (com alto teor 

de proteína) apresentaram maior teor de umidade do que o pão controle. Provavelmente, 

devido a proteína de cada fonte vegetal possuir diferentes propriedades funcionais, inclusive 

em relação a absorção de água.  

No caso deste estudo, as farinhas de folhas de C. caesia Roxb. e C. longa L. também 

possuem elevado teor de proteína (17,45 e 17,99 g 100 g-1, respectivamente), mas também 

considerável teor de fibra alimentar total (46,80 a 54,14 g 100 g-1) (Capítulo 2), que podem ter 

influenciado a absorção e retenção de água na massa dos pães, principalmente durante o 

forneamento.  

 O teor de proteína nos pães aumentou com a elevação do nível de substituição da FT 

pelas farinhas de folhas, tanto em PCC como em PCL (Tabela 2). O PC apresentou valor 

significativamente menor quando comparado aos demais, exceto dos tratamentos com apenas 

0,2% de farinha de folhas. O que pode ser atribuído ao fato da farinhas de folhas serem ricas 

em proteína. Mau et al. (2020) encontraram valores inferiores de proteína aos determinados 

nesse estudo em pães com 5% de substituição de FT por farinha da folha de batata doce (8,53 

g 100 g-1). 

 O PC apresentou maior valor de lipídios quando comparado aos demais tratamentos. O 

teor de lipídios diminuiu com o aumento dos níveis substituição de FT por farinhas de ambas 

as folhas (Tabela 2). Isso pode ser atribuído ao baixo teor de lipídeos das farinhas de C. 

caesiaRoxb. e C. longa L.: 2,13 ± 0,03 e 2,15 ± 0,03, respectivamente (Capitulo 2). O 

contrário ocorreu com o teor de cinzas, foi significativamente menor no PC e os demais 

tratamentos não diferiram entre si, com exceção do PCL2%, que apresentou valor 

significativamente maior.  

 O conteúdo de carboidratos diminui à medida que aumentou o nível de substituição de 

FT por ambas farinhas de folhas. O PC não diferiu significativamente dos de PCC0,2% e 
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PCL0,2%. A mesma diminuição do teor de carboidratos foi observada por Olojede e Sanni 

(2020), ao adicionar farinha de leguminosas ao pão fermentado. Pães com substituição da 

farinha de trigo por farinha de folha de batata doce em diferentes concentrações (MAU et 

al.,2020) apresentaram valores inferiores de carboidratos quando comparados aos deste 

estudo. 

 Os conteúdos de fibra alimentar total, insolúvel e solúvel (FAT, FAI e FAS, 

respectivamente) subiram à medida que aumentou o nível de substituição, e variaram 

respectivamente de 2,54 - 6,51 g 100 g-1; de 2,37 a 5,15 g 100 g-1, e de 0,17 a 1,36 g 100 g-1, 

embora PCL0,2 e PCL0,5 não tenham diferiram entre si (Tabela 2). A FAI aumentou mais de 

100 % e a FAT em quase 13 5% no PPC2% e PPL2%. Robles-Ramírez et al. (2020) em sua 

pesquisa com desenvolvimento de pão feito com farinha de cevada, reportaram aumento de 

mais de 700 % de FAI e 200 % de FATem pães com nível de substituição de 60 %. 

 O PCC2% pode ser considerado um produto fonte de fibras pela legislação brasileira, 

que estabelece o mínimo de 6 g de FAT por 100 g de produto (BRASIL, 2012). Segundo os 

mesmos autores, a presença de valores expressivos de FAT no pão confere a este, importantes 

benefícios à saúde, como diminuição do tempo de trânsito intestinal, redução do colesterol e 

da glicose no sangue, aumento da biodisponibilidade do cálcio, aumento da resposta 

imunológica e redução do risco de câncer de cólon. 

 

3.2 COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE  

 Os teores de compostos fenólicos (CF) de PCC e PCL aumentaram significativamente 

com a elevação da substituição de FT pelas farinhas de folhas de ambas espécies (Tabela 3).  

DPPH e FRAP tiveram comportamento similar ao dos CF, melhoraram 

significativamente com o aumento nos níveis de substituição de FT por farinhas de folhas de 

Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) (Tabela 3). Estudos semelhantes 

relataram que a fortificação de pão de trigo com matérias-primas naturais, como farinha de 

folhas de Malva aegyptiaca L., quinoa e de batata doce, aumentou a capacidade antioxidante 

dos mesmos (FAKHFAKH et al., 2017; SWIECA et al.,2014; MAU et al.,2020). Mau et al. 

(2020), avaliaram pães com substituição parcial de FT por farinha de folhas de batata doce, e 

determinaram valores de IC50 de 3,09; 1,39 e 0,9 mg mL-1, com os níveis de 5 %, 10 % e 15 



 103 

%, respectivamente. A maior concentração estudada (2%) apresentou maior capacidade 

antioxidante que os pães com de 5 % e 10 % de folhas de batata doce do estudo citado. 

 

Tabela 3. Compostos de fenólicos (CF), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e poder 

antioxidante ferro redutor (FRAP) de pães com adição de sourdough e elaborados com 

farinha de follhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) em diferentes 

concentrações (%). 

Fator1,2 Esp. Nível de substituição de farinha de trigo por farina de folhas (%) 

0,0 0,2 0,5 1,0 2,0 

CF¹ CC 13,95 ±0,82 E 

13,95±0,82D 

 

20,36±0,76Db 31,71±0,86Cb 46,09±2,02Ba 71,16±1,42Ab 

CL 35,83±1,20Ca 39,84±2,11Ca 48,02±1,20Ba 81,90±1,85Aa 

FRAP2 CC 23,41±0,58D 

 

23,41±0,58D 

    24,95±1,6BCa    26,50±1,91ABCb     28,70±0,66ABb     30,26±2,07Ab 

CL 28,37±1,8Ca 32,87±0,53Ba 36,06±1,96Ba 42,77± 0,30Aa 

DPPH3 CC 6,82±0,46A 

 

6,82±0,46A 

2,23±0,23Ba 1,91±0,12BCa 1,54±0,12CDa 1,24±0,08Da 

CL 1,96±0,11Bb 1,54±0,05BCb 1,31±0,02Cb 1,05±0,03Ca 

1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem dentro da mesma espécie(p<0,05); 2Médias 
com letras minúsculas diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05); 1 mg EAG 
100 g-1; 2µMol FeSOg-1; 3 IC50: mg mL-1; 

 

As propriedades antioxidantes dos pães podem ter sido melhoradas devido à 

incorporação de compostos fenólicos. A maior parte do potencial antioxidante em alimentos 

vegetais se deve às propriedades dos compostos fenólicos, especialmente a quercetina, que 

pode atuar como agentes redutores, captadores de radicais livres e doadores de hidrogênio 

(BOOTS et al. 2011; GAWLIK-DZIKI et al.,2011. As partes aéreas de C. longa L. possuem 

flavonoides derivados da quercetina que podem contribuir para algumas das propriedades 

antioxidantes associadas as folhas de C. longa L. (KIM et al., 2016). 

 Peng et al. (2010) demonstraram que o forneamento diminuiu em cerca de 30-40% da 

atividade antioxidante do pão enriquecido com extrato de semente de uva. Além disso, 

Holtekjølen et al. (2008) relataram que a quantidade de fenólicos livres diminuiu em até 23,5 

% durante o processo de forneamento, enquanto os fenólicos ligados aumentaram em até 6 
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vezes. Os alimentos termicamente processados podem conter vários níveis de produtos da 

reação de Maillard, que possuem atividade antioxidante através da eliminação de peroxila de 

oxigênio, hidroxila e radicais DPPH, cobre e quelantes Fe2 + (GAWLIK-DZIKI et al., 2009). 

Os compostos fenólicos retêm o principal de sua atividade antioxidante após o processo de 

panificação, o que traz potenciais benefícios à saúde dos consumidores (DZIKI et al., 2014). 

 O PCC2% apresentou melhor teor de CFT, e maiores capacidade antioxidante. Swieca 

et al. (2014) que estudaram pães enriquecidos com folha de quinoa, reportaram que o poder 

ferro redutor do pão com 2 % de substituição de FT por farinha de quinoa foi 

aproximadamente 3 vezes maior que o pão controle, enquanto que no presente estudo PPC2 e 

PPL2% apresentaram o poder ferro redutor 1,29 e 1,83 vezes maior que PC, respectivamente. 

Portanto, a incorporação da farinha de folha de C. caesia Roxb. e C. longa L. nos pães de 

forma adicionados de sourdough pode ser uma boa alternativa para a obtenção de um produto 

com alto teor de CFT e com atividade antioxidante. 

3.3 PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR  

 Para a cor do miolo, conforme o nível de substituição de FT por CC ou CL 

aumentou, os valores L * e a * diminuíram, mas o valor de b * aumentou (Tabela 4). O que 

representou um miolo mais escuro, mais verde e amarelo como resultado da substituição da 

farinha de folhas (Figura 3A e 3B). A cor é um importante atributo visual da aparência dos 

alimentos, contribuindo para a escolha feita pelos consumidores. Os valores CIE L *, a * e b * 

correspondem ao brilho da cor (preto (0) / branco (100)), a cor vermelha (a> 0) ou verde (a 

<0) e a cor amarela (b> 0) ou cor azul (b <0), respectivamente (GRANATO; MASSON, 

2010). 

Ning et al. (2017) estudaram pão de forma com substituição de FT por diferentes 

concentrações de folha de chá verde, encontrou também uma diminuição nos valores de L* e 

de a*com o aumento da dose, comportamento semelhante ao deste estudo (Tabela 4). No 

entanto, os valores de b* também diminuíram, o que diferiu do presente estudo. O tratamento 

controle se apresentou mais claro e menos verde quando comparado aos outros tratamentos, 

espelhando a diferença de cor entre as matérias primas comparadas.  

A partir dos resultados do ângulo hue (Hº) (Tabela 4), as progressões da cor do miolo 

tenderam do amarelo para verde em função do aumento da substituição de FT por CC (90,43 

°- 93,05 °) e CL (90,71°-91,71 °). O PC apresentou uma tonalidade de miolo tendendo para o 

amarelo (88,54º). Já o croma (C*), que indica a intensidade da cor e quanto maior o valor, 
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mais intensa e viva a cor é percebida, variou de 18,62 a 23,22 no PCC e entre 15,79 e 23,07 

no PCL do miolo dos pães.  

Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor do miolo e da crosta de pães com adição de 

sourdough e elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma 

longa L. (CL) em função do nível de substituição de farinha de trigo por farinha de folhas (%) 

Fator1,2 Esp. 0,0 % 0,2  0,5 1,0 2,0 

L* miolo3 CC 75,0±0,38A 73,3±0,70Ba 71,8±0,3Ba 67,8±0,24Cb 65,9Da±0,95 

CL 71,44±0,54Bb 70,41±0,38Cb 68,82±0,07Da 62,85Eb±0,21 

a* miolo CC 0,45±0,02A -0,14±0,01Ba -0,30±0,02Ca -0,85±0,04Db -1,23Eb±0,04 

CL -0,19±0,01Bb -0,40±0,02Cb -0,55±0,02Da -0,68Ea±0,02 

b* miolo3 CC 17,50±0,23D 
 
17,50±0,23C 

18,62±0,2Ca 19,63±0,21Ba 19,83±0,12Ba 23,19Aa±0,20 

CL 15,79±0,17Db 20,28±0,99Ba 20,30±0,55Ba 23,05Aa±0,48 

H° miolo4 CC 88,54±0,05E 90,43±0,02Db 90,89±0,05Cb 92,48±0,09Da 93,05±0,10Ea 

CL 88,54±0,05D 90,71±0,03Ca 91,15±0,10Ba 91,41±0,24ABb 91,71±0,08Ab 

C*miolo4 CC 17,51±0,23D 18,62±0,2Ca 19,64±0,21Ba 19,85±0,12Ba 23,22±0,2Aa 

CL 17,51±0,23C 15,79±0,17Db 20,28±0,99Ba 20,30±0,54Ba 23,07±0,48Aa 

L* crosta3 CC 62,20±0,95A 62,24±1,71Ba 61,89±1,73BCa 58,50±0,77Ca 53,35±1,20Da 

CL 64,68±2,10ABa 61,25±0,13Ba 60,89±1,52Ba 56,06±1,98Ca 

a* crosta3 CC 14,68±0,01A 13,89±0,5Ba 13,73±0,11Bb 13,68±0,05Bb 12,93±0,10Ca 

CL 14,63±0,65Aa 14,39±0,01Aa 13,93±0,02Aa 13,71±0,55Aa 

b* crosta3 CC 36,38±0,08A 35,18±1,16ABa 35,10±0,78ABa 35,08±0,20ABa 33,50±0,53Bb 

CL 36,35±0,51Aa 35,74±0,51Aa 35,13±0,49Aa 35,09±0,3Aa 

H° crosta4 CC 68,03±0,05 A 68,46±1,38Aa 68,63±0,47Aa 68,69±0,05Aa 68,89±0,16Aa 

CL 68,06±0,63Aa 68,12±0,21Aa 68,18±0,35Aa 68,67±0,62Aa 

C* crosta5 CC 39,24±0,07A 37,85±0,9ABa 37,69±0,73ABa 37,66±0,21Ba 35,91±0,53Cb 

CL 39,20±0,67Aa 38,54±0,47ABa 37,86±0,48Ba 37,68±0,47Ba 
1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem (p<0,05); 2Médias com letras minúsculas 
diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05); 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). (n=10) 
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Figura 3. Pães com adição de sourdough e substituição de farinha de trigo por 2 %, 1 %, 0,5 

%, 0,2 % e 0 % de farinha de Curcuma caesia Roxb. (A); Pães com adição de sourdough e 

substituição de farinha de trigo por 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,2 % e 0 % de farinha de Curcuma 

longa L. (B). 

 A cor do miolo tornou-se mais intensa e viva à medida que aumentou a concentração 

de farinha de folhas. No entanto, C* do miolo do PC (17,51) mostrou-se maior que a do 

PPL0,2 (15,79) (Tabela 4). Comparando as mesmas concentrações entre as duas espécies 

estudadas, houve diferença significativa em todos os atributos de cor do miolo. 

 Conforme o nível de farinha das folhas aumentou, a cor da crosta tornou-se mais 

escura, menos vermelha e menos amarela. Comportamento semelhante foi relatado por 

Fakhfakhet al. (2017), que estudaram pães com substituição de FT por diferentes 

concentrações de folha de Malva aegyptiaca L., e também observaram uma diminuição nos 

valores de L*, a* e b* com o aumento da dose de farinha da folha, comportamento 

semelhante ao desse estudo (Tabela 4).  

 Os valores de a* da crosta de PPC e PPL apresentaram uma leve tendência ao verde à 

medida que aumentou a concentração das farinhas das folhas (Tabela 4). Ao contrário, o PC 

que se mostrou mais vermelho, provavelmente pela ausência da farinha das folhas. O Hº da 

crosta pães, não foi afetado pelas variáveis independentes e nem pela interação das mesmas, 

tendendo levemente para o amarelo. Os valores C* da crosta de PPC e PPL tornaram-se 

menos intensa à medida que aumentou a substituição das farinhas. A mudança de cor da 

crosta dos pães pode ter sido influenciada pela reação de Maillard e pela caramelização, 

principais alterações químicas causadas durante o forneamento, e também pela substituição da 

farinha de trigo pelas das farinhas de folhas. 
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3.4 VOLUME ESPECIFICO E PERFIL TEXTURAL 

 O volume específico (VE) dos PPC variou de 4,84 a 4,64 cm3 g-1 e dos PPL entre 4,79 

e 4,54 cm3 g-1, valores menores que o do PC (4,87 cm3 g-1) (Tabela 5). A substituição por 

farinha das folhas não afetou significativamente o VE dos pães. Outro autor, Fakhfakhet al. 

(2017), também reportou que o VE de pães não foi significativamente afetado (p < 0,05) pela 

substituição de 1 - 3 % de folhas de Malva aegyptiaca L. Enquanto, uma significante (p < 

0,05) redução no VE de pães adicionados de 5 a 15 % das partes aéreas de batata doce, 2,5 - 5 

% de folhas de melissa ou lavanda e 2 a 8% de açafrão em pó foram reportados (MAU et al., 

2020; VASILEVA et al., 2018; LIM et al., 2011).  

 
Tabela 5. Volume específico e perfil de textura de pães com adição de sourdough e 

elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) 

em diferentes concentrações (%). 

Fator1,2 Esp. Nível de substituição de farinha de trigo por farinha de folhas (%) 

0,0 0,2 0,5 1,0 2,0 

Volume 
específico3 

CC 4,87±0,20A 4,84±0,10Aa 4,78±0,05Aa 4,72±0,17Aa 4,64±0,13Aa 

CL  4,79±0,11Aa 4,76±0,19Aa 4,68±0,08Aa 4,54±0,11Aa 

Dureza4 CC 8,76±0,22D 
8,76±0,22B 

9,06±0,10CDa 9,43±0,23BCa 9,84±0,24Ba 10,42±0,13Aa 

CL 8,93±0,41Ba 9,11±0,45ABa 9,53±0,25ABa 9,96±0,17Ab 

Elasticidade5 CC 1,17±0,04A 1,12±0,06ABa 1,11±0,02ABa 1,07±0,02Ba 1,06±0,01Ba 

CL 1,20±0,04Aa 1,17±0,05Aa 1,14±0,05Aa 1,10±0,05Aa 

Coesividade6 CC 0,71±0,02A 0,68±0,01ABa 0,69±0,01ABa 0,67±0,00Bb 0,66±0,02Ba 

CL 0,70±0,02Aa 0,70±0,01Aa 0,70±0,01Aa 0,69±0,01Aa 

Mastigabilidade4 CC 7,32±0,17A 
 

6,84±0,33Ab 7,23±0,26Aa 7,05±0,31Aa 7,20±0,2Aa 

CL 7,39±0,08Aa 7,47±0,14Aa 7,52±0,42Aa 7,43±0,34Aa 

1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem (p<0,05);2 Médias com letras minúsculas 
diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05) 3cm3 g-1(n=3); 4N;5mm; 
6Admensional (n=10) 
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Mudanças no VE dos pães pode ser devido a alteração da rede contínua de glúten 

influenciada pela adição de farinha das folhas, que são ricas em fibras, podendo causar 

desestabilização das células gasosas e impacto volume, estrutura e firmeza do miolo dos pães 

(FAKHFAKH et al. 2017; PEJCZ et al., 2017). As gliadinas e gluteninas da FT são as 

proteínas formadoras de glúten que proporcionam a textura e o VE desejados ao pão (MAU et 

al.,2020). 

 A avaliação das propriedades mecânicas do pão é importante não apenas para a 

garantia de qualidade de rotina na indústria de panificação, mas também para avaliar os 

efeitos das mudanças em vários ingredientes da massa e condições de processamento, e 

também o efeito do prazo de validade na aceitabilidade do pão para o consumidor. A dureza 

dos pães, força aplicada para ocasionar uma deformação ou rompimento, aumentou à medida 

que houve aumento no nível de substituição de farinha de trigo por CC ou CL (Tabela 4). O 

PC não diferiu de PCC0,2% e diferiu apenas de PPL2% (Tabela 5).  

 O aumento da dureza dos pães pode estar relacionado ao a elevação do teor de fibras e 

proteínas nas formulações com maiores concentrações de farinha de folhas. Porque as fibras e 

as proteínas presentes em maiores quantidades nas maiores concentrações, tanto em CC 

quanto de CL, podem competir pela água com o amido, diminuindo sua hidratação e 

gelatinização, causando o aumento da firmeza dos pães. E a interferência das farinhas com 

alto teor de fibras e proteínas no emaranhado da rede amido-proteína, onde esta é 

enfraquecida com o escape do gás durante o cozimento pelas rachaduras na crosta, causando 

diminuição do volume e aumento da dureza dos pães (LEE et al., 2008; BIRD et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018).  

 Com relação a elasticidade, que representa a extensão da recuperação entre a primeira 

e a segunda compressão do equipamento, diminuiu significativamente no PCC1% e PCC2% 

quando comparadas ao controle. Houve uma leve diminuição da elasticidade (Tabela 5), pode 

está relacionada a perda de massa durante o assamento do pão e do decréscimo do volume 

específico pela perda de água ao assar (Tabela 2), levando uma menor elasticidade (DA PAZ 

et al., 2015). Rosell e Santos (2010) relataram que a elasticidade do pão se mostra dependente 

ao tamanho, forma e distribuição dos alvéolos na massa, estando relacionados ao 

comportamento da rede de glúten durante a expansão do CO2 na fermentação e cozimento 

(BIRD et al., 2017). 

 Já a coesividade, resistência interna da estrutura do pão que reflete a sua capacidade de 

união, não diferiu significativamente nos níveis de substituição 0, 0,2 e 0,5 % de CC, porém 

diminuiu nos níveis de 1 e 2% (Tabela 5). Enquanto, acoesividade dos PPL não foi 
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influenciada pelo nível de substituição de FT por CL. A diminuição da coesividade dos PCC 

pode está relacionada à perda de atração intramolecular entre os ingredientes, pela adição das 

farinhas, ou pela diminuição do teor de lipídeos pela adição de farinhas com menores teores 

deste componente em relação a FT, sugerindo que o uso de farinhas com menor aporte 

lipídico desenvolve pães menos coesos (ULZIIJARGAL et al., 2013; DA PAZ 2015). Pois, 

um pão com coesividade muito baixa é facilmente esfarelado. Dessa forma, é interessante 

observar, com as pequenas alterações apresentadas na coesividade dos pães, que a adição das 

farinhas de folhas conseguiu manter a coesividade pouco alterada em relação ao pão controle, 

não gerando um esfarelamento na massa e, consequentemente do pão. 

 A mastigabilidade, quantidade de energia necessária para desintegrar um alimento 

para deglutição, não variou significativamente entre os pães em relação ao nível de 

substituição de FT por CC ou CL (Tabela 5). O contrário do determinado por Abdul-Hamid e 

Luan (2000), onde a mastigabilidade diminuiu conforme houve uma maior adição de fibras 

dietéticas de farinha de arroz integral em produtos de panificação. De forma geral, a 

substituição de 1% e 2 % foi a que mais afetou o perfil de textura dos pães quando comparado 

ao PC. 

3.5 pH, ACIDEZ TOTAL E ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw) 

Tabela 6. pH, acidez total (AT) e atividade de água (Aw) de pães com adição de sourdough e 

elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou Curcuma longa L. (CL) 

em diferentes concentrações (%). 

Fator1,2 Esp. Nível de substituição de farinha de trigo por farina de folhas (%) 

0,0 0,2 0,5 1,0 2,0 

pH3 CC 5,13±0,03 B 

5,13±0,03 A 

5,40±0,02Aa 5,38±0,03Aa 5,43±0,02Aa 5,40±0,02Aa 

CL 4,94±0,02Db 5,03±0,05BCb 4,97±0,00CDb 5,05±0,03ABb 

AT4 CC 6,02±0,03A 5,83±0,15ABa 5,77±0,12ABa 5,69±0,18ABa 5,50±0,18Ba 

CL 5,78±0,07ABa 5,67±0,19ABCa 5,66±0,07BCa 5,37±0,20Ca 

Aw3 CC 0,929±0,01A 0,924±0,00Aa 0,930±0,00Aa 0,932±0,01Aa 0,943±0,01Aa 

CL 0,923±0,01Aa 0,929±0,01Aa 0,937±0,00Aa 0,941±0,00Aa 

1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem (p<0,05);2 Médias com letras minúsculas 
diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05); 3Admensional; 4 Acidez em solução 
molar %(v/m)0,1 N. NaOH.100 g-1 
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 O pH de um alimento pode ser classificado em muito ácido (pH < 4,0), ácido (4,0 < 

pH < 4,5) e pouco ácido (pH >4,5) onde maioria dos microrganismos associados a alimentos 

cresce na faixa de pH entre 5 e 8 (Azeredo et al., 2012). O nível de substituição de FT por CC 

não afetou o pH dos pães com adição de sourdough, entretanto afetou o pH dos PPL (Tabela 

6), provavelmente devido aos valores de pH das farinhas de CurcumacaesiaRoxb. ou 

Curcuma longa L. Com base na classificação citada por Azeredo et al. (2012), os PPC e PPL 

podem ser classificados como alimento pouco ácido (pH entre 5,13 e 4,94). Portanto, se 

encontram no intervalo de pH propício para o crescimento da maioria dos microrganismos, 

necessitando de um controle rígido durante o armazenamento. Sandvik et al. (2016) 

encontraram uma faixa valores de pH de 4,4 a 6,6 em pães de forma adicionados de farinha de 

centeio, e os PCC e PCL obtiveram valores dentro desta faixa de pH (Tabela 6).  

 A acidez total (AT) de PCC1%, PCC2%, PCL1% e PCL2% foi aproximadamente 8 % 

menor em relação a do PC (Tabela 6). Com o aumento da substituição das farinhas de folhas 

houve uma diminuição da AT. Tanto CC como CL devem possuir acidez mais baixa que a da 

FT, devido uma menor produção de aminoácidos livres, que são em grande parte os 

responsáveis pelo aumento da acidez no pão (APLEVICZ et al., 2014).  

A acidez, dependendo do valor, pode ser um indicativo da apreciação do 

processamento e do estado de conservação dos alimentos (ANDRADE et al., 2015). De 

acordo com os valores de AT, os pães apresentaram bom estado de conservação, e não 

apresentaram indícios de deterioração, como alto valor de acidez. Os valores de AT para os 

PCC e PCL foram similares aos valores de AT dos pães com adição de sourdough, entre 5,08 

a 5,68 mL NaOH 0,1 N 100 g-1 (APLEVICZ, OGLIARI, SANT’ANNA, 2013). 

 A Aw dos pãescom adição de sourdoughnão foi afetada pela espécie de cúrcuma e 

nem pelo nível de substituição de FT por CC ou CF (Tabela 6). A Aw de todos os pães com 

adição de sourdoughexperimentais pães neste estudo são superiores a 0,92. Vale ressaltar, que 

a alta Aw nos pães influencia a vida de útil, a segurança e a estabilidade com relação ao 

crescimento microbiano, além da velocidade das reações e as propriedades físicas do alimento 

(GARDA et al., 2012). Portanto, os pães com adição de sourdough deste estudo necessitam de 

cuidados e controle durante o armazenamento, como a maioria dos tipos de pão.  

3.6 ACEITAÇÃO SENSORIAL 

 As análises microbiológicas dos pães foram feitas obedecendo os padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira, através da Resolução RDC nº12/ANVISA (BRASIL, 
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2001), e apresentaram valor de < 3,0 NMP g-1 para coliformes a 45 ºC e ausência de 

Salmonella sp. para todas os pães. De acordo com a Anova fatorial, o nível de substituição de 

FT por CC ou CL influenciou todas as respostas, exceto a nota de sabor foi também 

influenciada pela interação da espécie do vegetal e o nível de substituição de FT por CC ou 

CL. Não houve diferença significativa entre as espécies em todos os parâmetros analisados, 

com exceção do sabor para PCC2% (Tabela 7). Mas, de forma geral, os pães com adição de 

sourdough e com CC e CL obtiveram boa aceitação sensorial, sendo que todos os atributos 

avaliados apresentaram notas entre 6 e 7 (gostei ligeiramente a moderadamente), com exceção 

da cor e do sabor em PCC2%.  

Tabela 7. Notas dos atributos sensoriais e intenção de compra (n= 100) de pães com adição 

de sourdough e elaborados com farinha de folhas de Curcuma caesia Roxb. (CC) ou 

Curcuma longa L. (CL) em diferentes concentrações (%) 

 Fator1,2 Esp. Nível de substituição de farinha de trigo por farina de folhas (%) 

0,0 0,2 0,5 1,0 2,0 

 Cor CC 8,05±1,19 A 7,78±1,25Aa 7,95±1,03Aa 6,55±1,77Ba 5,90±1,80Ca 

CL 7,91±1,16Aa 7,56±1,47Aa 6,63±1,82Ba 6,05±2,03Ba 

 Aroma CC 7,62±1,31A 
 

7,46±1,34ACa 7,40±1,39Aa 6,46±1,97Ba 6,08±2,06Ba 

CL 7,35±1,47Aa 7,19±1,74ABa 6,64±1,92BCa 6,23±2,11Ca 

 Textura CC 7,89±1,20 A 7,62±1,44ABCa 7,75±1,10ABa 7,20±1,62CDa 7,10±1,73Da 

CL 7,65±1,32ABa 7,51±1,55ABa 7,23±1,59BCa 6,92±1,76Ca 

 Sabor CC 7,72±1,18A 7,53±1,63Aa 7,36±1,49Aa 6,01±2,11Ba 5,13±2,45Cb 

CL 7,37±1,57Aa 7,11±2,03AB 6,54±2,05BCa 6,07±2,24Ca 

 Intenção de compra CC 4,25±0,88 
 

4,23±0,93 4,22±0,86 3,13±1,07 2,92±1,30 

CL 4,00±1,07 3,93±1,28 3,48±1,18 3,17±1,25 

1Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem (p<0,05);2 Médias com letras minúsculas 
diferentes na mesma coluna para cada parâmetro avaliado diferem (p<0,05); (n=100) Escala hedônica de nove 
pontos com 1, 5 e 9 representando desgostei extremamente, não gostei nem desgostei e gostei extremamente, 
respectivamente. 

 

 À medida que aumentou o nível de substituição de FT por CL, diminuiu levemente os 

escores para cor (7,91-6,05), aroma (7,35- 6,23), textura (7,65-6,92) e sabor (7,37-6,07) dos 
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PCL (Tabela 7). O PCC0,5% obtive escores maiores ou similares ao PCC0,2%, enquanto 

PCC2% e PCC1%. O PC não diferiu de PCC0,2% e PCC0,5% (p > 0,05) e obtiveram os 

melhores escores para todos os parâmetros avaliados, cor, aroma, textura e sabor. PCC2% e 

PC apresentaram os menores escores. Em outro estudo, o pão de trigo e o de menor percentual 

de substituição por farinha de canhâmo (15 %) obteve os maiores escores (7,2-8,9) e os de 

maiores substituições (30 e 50 %) os piores escores (5,3-6,8) (MIKULEK et al., 2019), 

confome o observado nesta pesquisa, mesmo com valores de substituição bem menores e de 

folhas de outras espécies. 

 Quanto a intenção de compra, os valores diminuíram à medida que aumentou a 

concentração de farinha de ambas as folhas, no entanto todos os tratamentos tiveram boa 

intenção de compra: PC (4,25), PCC (4,23- 2,92) e PCL (4,00-3,17). 

4 CONCLUSÃO 

 Os pães de forma com adição de sourdough formulados com farinhas de folhas de C. 

caesiaRoxb. ou C. longa L. foram enriquecidos nutricionalmente, em termos de proteínas, 

cinzas e teor de fibra alimentar. Além de apresentarem superiores teores de compostos 

fenólicos e capacidade antioxidanteem comparação ao pão controle, indicando um potencial 

produto natural com a propriedades antioxidantes. Com a substituição da farinha de trigo 

pelas farinhas de folhas, o miolo tornou-se mais escuro e tendeu do amarelo para o verde, e a 

cor da crosta tornou-se mais escura, menos vermelha e menos amarela. A substituição da 

farinha de trigo por farinhas das folhas não afetou o volume específico dos pães. Entretanto, 

em relação ao pão controle houve aumento da dureza acima de 0,5 % de substituição 

(PCC0,5%, PCC1%, PCC2% e PCL2%) e da mastigabilidade nos PCC, além de redução da 

elasticidade e coesividade em PCC1% e PCC2%. Os pães estudados foram aceitos 

sensorialmente, tendo todos os atributos avaliados notas maiores 6 (limite previamente 

estabelecido), com exceção do atributo cor e sabor do pão com 2% de substituição de farinha 

de trigo por farinha de C. caesia Roxb. É possível afirmar que é viável a utilização das 

farinhas de C. caesia Roxb. e C. longa L. para substituir parcialmente a farinha de trigo na 

produção de pão de forma com adição de sourdough com características físicas, químicas e 

sensoriais aceitáveis. 
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CAPÍTULO 5 

EXTRATOS DE FOLHAS DE CURCUMAE CURCUMA PRETA EM PÃES 
ADICIONADOS DE SOURDOUGH 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da adição de diferentes 
concentrações de extratos naturais de Curcuma caesia Roxb e Curcuma longa L em pães com 
a adição de sourdough, em relação aos compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante 
pelos métodos DPPH• e FRAP, oxidação lipídica (IP e TBARS), qualidade físico-química e 
aceitação sensorial. Para tanto, foram elaborados 6 tratamentos: controle sourdough (CS) 
(com adição de sourdough e sem adição de extrato), controle tradicional (CT) (sem adição de 
extrato e sourdough), e duas concentrações (9 e 18%) de extrato de C. longa L. (CL9% e 
CL18%) e C. caesia Roxb. (CC9% e CC18%), ambos com adição de sourdough. Os dados 
foram avaliados por Anova Oneway e fatorial, e as médias comparadas pelo teste Tukey 
(p<0,05). O teor de compostos fenólicos (CF), e a capacidade antioxidante (DPPH e FRAP) 
aumentaram significativamente com o aumento do extrato nos pães. Da mesma forma, a 
adição de 18% do extrato de CL (0,07 mEq.kg-1 de IP e 0,09 mg MAD kg-1 de TBARS) foi 
mais eficiente no status oxidativo, respeito aos outros tratamentos. Em relação à composição 
proximal (g.100 g-1), todos os pães apresentaram quantidades significativas de carboidratos, 
maior conteúdo de cinzas nos pães com extrato, e não houve diferenças nos teores de 
proteína, lípidos e conteúdo de umidade. A aw dos pães oscilou na faixa de 0,924 - 0,936. 
Sobre os parâmetros de dureza, elasticidade e mastigabilidade, aumentaram à medida que 
houve aumento no nível de extrato. Os pães estudados obtiveram boa aceitação sensorial e 
intenção de compra, com exceção do CT que teve o menor escore. Nesse sentido, é viável a 
adição de extratos de CC e CL em pães de forma com adição de sourdough com 
características físicas, químicas e sensoriais aceitáveis. 
  

Palavras-chave: Zingiberaceae, subproduto, extração, antioxidante natural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A cúrcuma (Curcuma longa L.) é uma planta nativa do Sudeste da Ásia, amplamente 

cultivada por produzir rizomas pungentes, que quando processados resultam em uma 

especiaria dourada muito utilizada como condimento e na medicina tradicional asiática 

(CHOUDHARY; RAHI, 2018). 

 A cúrcuma preta (Curcuma caesia Roxb.) é uma erva perene, comumente distribuída 

ao longo da região do Himalaia, parte central e nordeste da Índia, cujos rizomas de polpa cor 

preto-azulada, aroma canforado e amargo, possuem atividade antifúngica, antiasmática, 

ansiolítica, depressora do sistema nervoso central, antibacteriana e anticancerígenas (BEHAR; 

TIWARI; JADHAV, 2014). 

 Ambas as espécies são cultivadas principalmente pelos rizomas (CHOUDHARY; 

RAHI, 2018), enquanto as folhas são um produto residual durante as operações de pós-

colheita, cujos dados sobre composição e potencial antioxidante são escassos. Por outro lado, 

o pão desempenha um papel significativo na dieta humana em todo o mundo. E há muitos 

produtos ofertados no mercado que contêm diferentes aditivos vegetais, como vitaminas e 

componentes bioativos, para melhorar a qualidade funcional e ter impacto na saúde corporal 

(ĐUROVIĆ et al., 2020). 

 A adição de ingredientes que possam minimizar os processos oxidativos em alimentos 

e melhorar as características nutricionais já é uma prática atual (DZIKI et al., 2021; IBIDAPO 

et al., 2020; MTELISI; XU; ZHAO, 2020). O processo oxidativo 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 (CAROCHO; MORALES; 

FERREIRA, 2018). 

 O extrato de folha de cúrcuma apresentou teor de CFT de 187,76 mg EAG 100 g-1, 

atividade antioxidante (DPPH) de 3203,54 mg ácido ascórbico 100 g-1 (BRAGA; VIEIRA; 

OLIVEIRA, 2018), mas não existem dados sobre as características do extrato de cúrcuma 

preta, assim como a utilização de ambos extratos na formulação de pães-de-forma 

adicionados de sourdough.  

O sourdough é uma mistura de farinha e água, fermentado por bactérias láticas e 

leveduras (HANSEN, 2006), apresentando algumas características específicas, como baixo 

pH e alta acidez. Apesar da utilização do sourdough ser uma técnica muito antiga, atualmente 

é valorizada. A aplicação do sourdough nos pães é motivada pelos benefícios como flavour, 
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textura, vida de prateleira e propriedades nutricionais (GÄNZLE et al., 2007; RODRIGUES; 

STEINMACHER, 2016). Saccharomyces cerevisiae é a levedura mais comum usada no 

preparo dos pães, sendo a mais encontrada nos fermentos naturais. Ela é usada no preparo de 

pães devido a sua capacidade de formar uma massa com estrutura e de reter gás (APLEVICZ, 

OGLIARI E SANT’ANNA, 2013). Além de ser um microrganismo atrativo de se trabalhar 

por não ser patogênico, e devido a sua longa história de aplicação na produção de produtos 

consumíveis como o etanol e o pão, ela foi classificada como “microrganismo geralmente 

considerado seguro” (GRAS – generallyregarded as safe) (OSTERGAARD; OLSSON; 

NIELSEN, 2000). A adição ao pão de forma de massa fermentada naturalmente (sourdough) 

e levedura comercial fresca (Sacharomyces cerevisae) ao mesmo tempo tem como vantagens 

a melhoria nutricional e sensorial, além de possibilitar a diminuição do tempo de fermentação 

natural junto com a garantia da adequada expansão e volume específico final do produto 

(APLEVICZ, OGLIARI E SANT’ANNA, 2013). 

 Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi investigar a utilização e as doses de 

extratos de cúrcuma e cúrcuma preta em pães adicionados de sourdough, e verificar o efeito 

destes sobre a qualidade físico-química, capacidade antioxidante, oxidação lipídica e 

aceitação sensorial, visando contribuir para valorização do subproduto. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL 

 As folhas de cúrcuma foram doadas pela Cooperativa de Produtores de Açafrão 

(Cooperaçafrão) de Mara Rosa-GO, enquanto as folhas de cúrcuma preta pela Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida, Hidrolândia-GO, credenciada como propriedade orgânica. 

 As folhas foram coletadas ao amanhecer, acondicionadas em filme de polietileno, e 

imediatamente transportadas até o laboratório, sob temperatura controlada de 20 °C. Onde 

foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração verde típica e integridade), lavadas 

em água potável corrente, sanificadas em solução de hipoclorito de sódio 0,1 mL L-1por 15 

min, e logo após, enxaguadas em águapotável e centrifugadas. Os talos foram removidos, as 

folhas cortadas em quadrados de 2 x 2 cm, e os fragmentos dispostos em bandejas de inox 

perfuradas para secagem a 40 ºC ± 2 ºC por 24 h. Após a secagem, os fragmentos de folhas 

foram embalados à vácuo e armazenados em local fresco e ao abrigo de luz. 
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 A farinha de trigo foi doada pela empresa Biorgânica, e os demais ingredientes 

(cloreto de sódio, levedura fresca, sacarose, leite, manteiga) foram obtidos no comércio local. 

E os reagentes utilizados nas análises são P.A. 

 

2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS PARA ELABORAÇÃO DOS PÃES 

 

 Os extratos vegetais são provenientes de folhas desidratadas, trituradas (Bistro-Blade, 

Bodum, Dinamarca) e passadas em peneiras de 60 mesh (MICHIELS et al., 2012). Para 

extração, 2,5 g de amostra fresca foi transferida para um béquer, protegido com papel 

alumínio, acrescentou-se 20 mL de solução etanol: água (70:30). agitou-se a temperatura 

ambiente (25 ºC ± 2 ºC) durante 1 h, filtrou-se com papel filtro Whatman n.º 1 (125 mm de Ø) 

por 10 min diretamente em balãovolumétrico de 50 mL coberto com papel alumínio. O 

processo de extração foi repetido com o resíduo nas mesmas condições anteriores. O volume 

da segunda extração foi filtrado e completado com solvente até o volume do balão, obtendo-

se extratos com concentração de 5 % ou 0,05 g mL-1. A concentração foi definida de acordo 

com pré-testes. Em seguida os extratos foram rotaevaporados à vácuo por 2 h a 40 ºC até 

separação do solvente e do extrato. A partir do extrato concentrado, foram elaborados os pães. 

 

2.3 PREPARO DO SOURDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES 

 

 Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado (Tabela 1), com 4 

tratamentos (formulações), dois controles e três repetições. O preparo do sourdough foi feito 

de acordo com YU et al, (2018), onde 200 g de maçã cortadas em cubos foram introduzidas 

em um recipiente pasteurizado, com 500 g de água fervida e 40 g de açúcar, misturados, 

selados e deixados à temperatura ambiente durante 8 dias. O líquido resultante (300 g) foi 

filtrado e misturado com 300 g de farinha de trigo para formar o fermento iniciante (starter), 

que foi cultivado a temperatura ambiente por 24 h.A massa subsequente foi preparada com 

300 g da massa de fermento anterior, 300 g de farinha de trigo e 300 g de água. Após 3 dias, o 

fermento natural foi utilizado na formulação dos pães. Os ingredientes eram pesados, e as 

farinhas misturadas ao açúcar e ao sal. Em seguida, os líquidos e a levedura fresca foram 

adicionados. Parte da água dos pães foi substituída pelo extrato de cúrcuma ou cúrcuma preta 

(9- 18%) com base no peso inicial da farinha de trigo. Os ingredientes foram manualmente 

homogeneizados em uma amassadeira FAE-15 (Ferri, São Paulo, Brasil) por 12 a 14 min. 
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Após a homogeneização, a massa foi fermentada por 15 min a uma temperatura de 25 ºC, e 

armazenada em caixas de polietileno para a segunda fermentação (4ºC por 12 h). 

 

Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de 

Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem 

extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough)  

Ingrediente 
Extratos de folhas na formulação dos pães-de-forma (%) 

0 
(CS3) 

0 
(CT4) 

9 
(CL5) 

18 
(CL6) 

9 
(CC7) 

18 
(CC8) 

Farinha de trigo1 1000 1140 1000 1000 1000 1000 

Cloreto de sódio 20 20 20 20 20 20 

Levedura fresca1 40 40 40 40 40 40 

Sacarose1 60 60 60 60 60 60 

Leite2 300 300 300 300 300 300 

Manteiga2 100 100 100 100 100 100 

Água 200 340 110 20 110 20 

Sourdough 280 - 280 280 280 280 

Extrato C. caesia - - 90 180 - - 

Extrato de C. longa1 - - - - 90 180 
11g; 2mL; 3 Controle pão adicionado de sourdough; 4 Controle pão tradicional; 5Curcuma longa 9%; 6Curcuma 
longa 18%;7curcuma caesia 9%; 8curcumacaesia 18% 

 
 
2.4 COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS PÃES 

 Inicialmente, triturou-se a amostra fresca em moedor de especiarias elétrico, 

transferiu-se um grama de amostra fresca para um bequer, previamente envolvido com papel 

alumínio para evitar contato da amostra com a luz, e após, acrescentou-se 20 mL de etanol: 

água (70:30). As amostras foram agitadas em agitador magnético a temperatura ambiente (25 

ºC ± 2 ºC) por 1 h, e filtrados com papel filtro (125 mm de Ø) por 10 min, diretamente em 

balão de 50 mL coberto com papel alumínio. O processo de extração foi repetido com o 

resíduo nas mesmas condições anteriores. O volume da segunda extração foi filtrado e 

completado com solvente até o volume do balão, obtendo-se extratos comconcentração de 2% 

ou 0,02 g mL-1. As amostras foram homogeneizadas, transferidas para frasco âmbar e 

armazenados a -20 ºC até o momento da realização das análises. Os compostos fenólicos 
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totais e a atividade antioxidante foram avaliados por dois métodos DPPH• e FRAP, em 

triplicata. 

2.4.1 Compostos fenólicos totais (CFT) 

 O teor de CFT foi determinado conforme métodoespectrofotométrico de Chan et al. 

(2007), com modificações. Amostra dos extratos de folha (300 µL) foram misturadas com 1,5 

mL do reagente de Folin-Ciocalteu (10% v/v) e 1,2 mL de solução de bicarbonato de sódio 

(7,5% w/v) em um tubo de ensaio revestido com papel alumínio, homogeneizou-se a mistura, 

e em seguida, esta foi incubada no escuro a 25 ºC. Após 30 min foi efetuada a leitura em 

espectrofotômetro espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália), no 

comprimento de onda de 765 nm (infravermelho), sendo o equipamento zerado previamente 

com ensaio branco, contendo 300 µL de solvente extrator em substituição à amostra. Uma 

curva padrão de ácido gálico foi construída (y = 0,0282 x - 0,0078, R2 = 0,9991) e o conteúdo 

de CFT foi expresso como mg equivalente de ácido gálico (EAG) por 100 g de material. 

2.4.2 Atividade sequestradora de radicais DPPH 

 A atividade antioxidante foi determinada pelo método do DPPH (atividade 

sequestradora do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil), segundo Brand-Williams, Cuvelier 

eBerset (1995), com modificações. Alíquotas de 1 mL dos extratos das folhas foram 

adicionadas a 2 mL de solução DPPH em metanol 0,02 mg mL-1, deixando-se reagir ao abrigo 

da luz durante 30 min. A leitura da absorbância foi lida em espectrofotômetro (SP-2000 UV, 

Bel Engineering, Monza, Itália) no comprimento de onda 517 nm, utilizando metanol para 

zerar o equipamento. A atividade de eliminação do radical DPPH foi apresentada pelo valor 

IC50, que foi definido como a concentração de extrato necessária para eliminar 50 % do 

DPPH, e apenas trolox foi usado como controle positivo. 

2.5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (IP) 

 Para determinação do IP, foi realizada a extração da gordura dos pães: Amostra de100 

g de pães foi transferida para béquer de 500 mL, se adicionou 30 g de sulfato de sódio anidro, 

100 mL de éter de petróleo e 50 mL de éter etílico neutro. A solução foi deixada em repouso 

por 30 min com agitação ocasional. Após a filtração em papel de filtro qualitativo, a camada 

etérea foi submetida à segunda extração, com a mesma quantidade de solventes em um 

erlenmeyer. Sob exaustão, foram evaporados os solventes em placa aquecedora, em seguida 
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secos em estufa a 105 ºC. E depois de resfriados, foram pesados para quantificar a gordura 

(BRASIL, 1981). Esta foi dissolvida em 30 mL de solução de ácido acético/clorofórmio 3:1 

(v/v) e adicionou-se 0,5 mL de uma solução saturada de iodeto de potássio (KI) recém 

preparada, 30 mL de água destilada e 0,5 mL de solução de amido (1%), como indicador e 

titulou-se a amostra, sob agitação com solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,1 N. 

Anotou-se o volume gasto na titulação, e realizou-se uma prova em branco. O ensaio foi feito 

em triplicata. O cálculo foi realizado conforme a Eq. 1. O resultado foi expresso em mEq de 

peróxido por kg da amostra analisada. 

 

Índice	de	peróxido	(meq	peróxido/kg) 	=
*	,	-	,	.	,	&'''

/                      (Eq. 1) 

                        

 

 Onde: V = volume de solução de tiossulfato de sódio 0,01 N gasto na titulação da 

amostra; N = Normalidade da solução de tiossulfato de sódio; f= fator de solução de 

tiossulfato de sódio; p = peso da amostra (g).  

2.6 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 10 g de amostra previamente homogeneizada, 

acrescentou-se 50 mL de água destilada e agitou-se por 2 min. A mistura foi transferida para 

um tubo de destilação do tipo "Kjeldahl” 1 completado com 47,5 mL de água destilada e 2,5 

mL de HCl 4 N para corrigir o pH para 1,5, sob aferição com potenciômetro. Conectou-se o 

tubo ao destilador de nitrogênio e iniciou-se a destilação. Após 10 min 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 (0,5766 g 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 min, e fez-se um teste branco. Após a leitura da 

absorbância a 538 nm, fez-se o cálculo pela multiplicação do valor encontrado determinado 

por 7,8 (valor determinado experimentalmente). O resultado foi expresso em mg de 
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malonaldeído (MAD) por 1000 g da amostra analisada, e as determinações foram realizadas 

em triplicata. 

 
2.7 COMPOSIÇÃO PROXIMAL 
 
 O conteúdo de umidade foi quantificado por secagem em estufa e calculado com base 

na perda de massa após confirmação do peso constante, de acordo com o método nº. 925.45b 

da AOAC (2016). O conteúdo de lipídeos foi quantificado pela extração com éter de petróleo 

com base na massa após evaporação do solvente, método nº. 920.39 da AOAC (2016). O 

conteúdo de proteínas foi determinado pela digestão, destilação e titulação da amostra 

desengordurada para determinação do conteúdo de nitrogênio total, utilizando um fator de 

conversão 6,25 para sua estimativa da proteína bruta, método n° 921.20 da AOAC (2016). O 

resíduo mineral fixo foi determinado pela completa carbonização da amostra desengordurada 

em mufla e calculado com base na massa após carbonização, método nº. 923,03 da AOAC 

(2016). E os carboidratos foram determinados por diferença levando em consideração os 

outros componentes já determinados. Todas as análises foram realizadas em triplicata, e os 

resultados expressos em base seca (b.s.). 

2.8. PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR DA CROSTA E DO MIOLO 

 A luminosidade (L*) e as coordenadas de cor (a* e b*) foram determinadas, e 

calculados o croma (C*) e a tonalidade angular (H°) (Eqs. 2 e 3), utilizando colorímetro Color 

Quest II (Hunter-Lab, Reston, Virginia, EUA). 

!°= tan-1 (b*/a*)                                                      (Eq. 2) 

 

  " ∗= 	&((∗" + *∗")																																																					   (Eq. 3) 

 

2.9. PERFIL DE TEXTURA (TPA)  

 A dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade foram determinados em um 

texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido), equipado com uma 

sonda cilíndrica (P/20, 20 mm de diâmetro), posicionada  a uma distância de 20 mm da 

amostra com a velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 20 mm s-1, 10 mm s-1 e 10 mm s-1, 
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respectivamente. Os dados foram processados pelo software Exponent Lite (FAN; YU; 

WANG; 2014). 

2.10 ATIVIDADE DE ÁGUA (Aw), pH, ACIDEZ TOTAL E VOLUME ESPECÍFICO 
 
 A atividade de água foi determinada de acordo com o manual do equipamento 

aqualab® (AquaLab, Series 3TE, Pullman, WA). Para a análise de pH, 5 g de amostra foi 

diluída em 50 mL de água, e o valor do pH foi lido de um potenciômetro, segundo método n° 

943.71; enquanto a acidez total foi determinada por volumetria potenciométrica de acordo 

com o método n° 937.05, ambos da AOAC (2016). O volume e a massa dos pães foram 

determinados 1 h após o seu forneamento, de acordo com o método de deslocamento de 

sementes de painço e pesagem, respectivamente. O volume específico foi calculado pela razão 

entre o volume e a massa, e expresso em cm3 g-1. 

2.11 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Análises microbiológicas dos pães foram realizadas, obedecendo os padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira, através da Resolução RDC nº 12 / ANVISA 

(BRASIL, 2001), ao qual estabelece padrões microbiológicos para pães, indicado no item 

10.D, que estabelece contagem máxima para pães de 1,0 x 102 UFC g-1 para Coliformes a 45 

ºC, e ausência de Salmonella sp em 25 g de produto. As análises foram realizadas de acordo 

com a metodologia da American Public Health Association (APHA, 2015). 

2.12 ACEITAÇÃO SENSORIAL 

 O teste de aceitação sensorial dos pães foi realizada por 100 provadores não treinados 

(consumidores), utilizando escala hedônica de 9 pontos (9 = “gostei extremamente”, 5 = “não 

gostei nem desgostei” e 1 = “desgostei extremamente”), onde foi avaliado os atributos: cor, 

aroma, textura e sabor (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2019).  

 Para a avaliação da intenção de compra foi utilizada escala hedônica de 5 pontos (1 = 

certamente não compraria; 5 = certamente compraria). Delineamento de blocos ao acaso foi 

utilizado, pois cada provador representou um bloco. Considerou o ponto de corte a nota média 

seis, que corresponde a “gostei levemente” na escala hedônica. As amostras dos pães foram 

servidas em porções uniformes de 10 g, apresentadas de forma monádica sequencial, em 

pratos plásticos descartáveis codificados com números de três dígitos, e servidos 

aleatoriamente. Também a água para limpeza do palato entre a avaliação das amostras foi 
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fornecida. Cada provador leu e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido para 

participação na pesquisa, cujo projeto foi submetido ao Comitê de Ética (4.395.618).  

 

2.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados foram avaliados com Anova e análise dos componentes principais (ACP), e 

as médias foram comparadas pelo teste Tukey, utilizando-se o aplicativo Statistica (Microstat, 

Statistica 7.0, Tulsa, USA).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 COMPOSIÇÃO PROXIMAL DOS PÃES 

 O teor de umidade dos pães estudados foram CS (32,06 g 100 g-1); CT (30,37 g 100 g-

1); CL 9% (33,52 g 100 g-1); CL 18% (28,16 g 100 g-1); CC 9% (32,05 g 100 g-1); CC 18% 

(27,59 g 100 g-1) (b.u.) (Tabela 1), em concordância comTakwa et al. (2018), que estudando 

pães de forma com adição de extratos de Arbutus unedo e Ocimum basilicum , reportaram 

valores de umidade entre 29 e 32 g 100 g-1.  

Tabela 2. Composição proximal (base seca) de pães de forma com adição de sourdough e 

com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 

sourdough (Cs) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 

sourdough)  

Tratamento Umidade1 Cinzas1 Proteína1 Lípidos1 Carboidratos1 

CS2 32,06±1,22AB 1,81 ±0,02 B 9,75 ±0,37A  6,70±0,34A 81,36 ±0,52A 

CT2 30,37±1,54BC 1,60 ±0,07 C 9,65 ±0,28A  6,72±0,13A 81,66 ±0,28A 

CL 9%2 33,52 ±0,21A 1,94±0,05AB 10,29±0,42A  6,82±0,19A 80,55 ±0,57A 

CL 18%2 28,16±0,52CD 2,02 ±0,08A 10,14±0,22A  6,89±0,25A 80,52 ± 0,14A 

CC 9%2 32,05±0,24AB 2,06 ±0,08A 10,41 ±0,46A  6,92±0,21A 80,24 ±0,47A 

CC 18%2 27,59 ±1,09 D 2,10 ±0,06A 10,24 ±0,39A 6,97±0,11A 80,32 ±0,45A 
1g 100 g-1; 2 Letras sobrescritas diferentes em cada coluna significam que as médias diferem entre os tratamentos 
(p<0,05). CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional 

 A umidade de CC 9%, CL 9% e CS não diferiram entre si, e CL 18% e CC 18% 

apresentaram valores significativamente menores. Isso se deve ao fato da maior substituição 

de água por extratos das folhas na composição dos pães de maior concentração.  Houve 
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predomínio de carboidratos, como já era esperado, pois a principal matéria-prima dos pães foi 

a farinha de trigo, que é rica em amido (DUARTE et al., 2013). Não houve diferença 

significativa entre os teores de proteína, lipídeos e carboidratos. O teor de cinzas foi maior 

nos pães com extratos de Curcuma longa L. ou de Curcuma caesia Roxb. do que nos pães 

controle (Tabela 2), o que indica que os extratos apresentassem mais minerais que os demais 

ingredientes. 

3.2 PARÂMETROS INSTRUMENTAIS DE COR 

 Para a cor do miolo dos pães de forma, a adição do extrato de Curcuma longa 

L. ou de Curcuma caesia Roxb., independentemente do percentual, diminuiu (p < 0,05) a 

luminosidade (L*) e a coordenada de cromaticidade a*, em relação ao CT e a CT e CS, 

respectivamente (Tabela 3).  

Tabela 3. Parâmetros instrumentais de cor do miolo de pães de forma com adição de 

sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 

(CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem 

extrato de folhas e sourdough)  

Tratamento L*1 a*1 b*1 ºH2 C*1 

CS3 70,45 ±0,47B 0,78 ±0,0B 16,37 ±0,32E 86,43 ±0,08C 16,39 ±0,32E 

CT3 76,63 ±0,66A 1,17 ±0,05A 18,64 ±0,63D 87,27 ±0,02D 18,68 ±0,63D 

CL 9%3 70,45 ±0,10B -0,29 ± 0,01C 25,93 ±0,75C 90,64 ±0,03B 25,93 ±0,75C 

CL 18%3 66,77 ±0,59C -0,39 ±0,02D 29,14 ±0,18B 90,78 ±0,03B 24,14 ±0,18B 

CC 9%3 70,49 ±0,43B -1,22 ±0,03E 28,15 ±1,06B 92,49 ±0,16A 28,18 ±1,06B 

CC 18%3 67,50 ±0,06C -1,40 ±0,06C 34,04 ±0,63A 92,35 ±0,13A 34,07 ±0,62A 
1 Admensional; 2 graus (°); 3 Letras sobrescritas diferentes em cada coluna significam que as médias diferem 
entre os tratamentos (p<0,05); CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional 

Portanto, os pães escureceram e tornaram-se ligeiramente esverdeados (a*-) com a 

adição dos extratos, provavelmente por possuírem clorofila proveniente das folhas, e este 

pigmento ser solúvel em álcool (BUCHAILLOT; CAFFIN; BHANDARI, 2009). Em relação 

a CS também se verificou a diminuição da L*, tanto em CL 18% como em CC 18%, no 

entanto CL 9% e CC 9% não diferiram de CS (p > 0,05). Já em relação a b*, C* e Ho, 

observou-se o contrário, a adição dos extratos aumentou os valores destes parâmetros 

instrumentais de cor, indicando que houve um amarelamento (b*+) dos pães de forma, que de 

amarelo passaram para um amarelo-esverdeado mais intenso (Ho e C*).  
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 CT apresentou-se a crosta mais escura (menor L*) e mais vermelha (a* mais positivo), 

com tom mais alaranjado (H° menor e mais próximo de 0° - vermelho puro) quando 

comparado aos demais pães de forma. Já nos valores de b* e C*, não diferiram entre os 

tratamentos (Tabela 4).  

Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor da crosta de pães de forma com adição de 

sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou CurcumacaesiaRoxb. (CC), 

controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de 

folhas e sourdough)  

Tratamento L*1 a*1 b*1 ºH2 C*1 

CS3 62,01 ±1,99 AB 12,99 ±0,54B 34,89 ±0,66A 69,56 ±1,13A 37,26 ±0,44 A 

CT3 57,05 ±0,39B 16,73 ±0,37A 34,86 ±0,66A 64,43 ±0,83B 38,73 ±0,49A 

CL 9%3 61,87 ±1,83AB 12,09 ±0,56B 35,82 ±1,76A 71,31 ±1,61A 37,86 ±1,50A 

CL 18%3 61,28 ±1,49AB 12,08 ±0,53B 34,75 ±0,26A 70,84 ±0,68A 36,82 ±0,41A 

CC 9%3 61,44 ±2,96AB 12,81 ±0,48B 34,60 ±0,25A 69,70 ±0,55A 36,93 ±0,38A 

CC 18%3 62,49 ±1,51A 12,09 ±0,13B 36,12 ±1,66A 71,48 ±0,64A 38,11 ±1,61A 
1 admensional; 2 graus (°); 3 Letras sobrescritas diferentes em cada coluna significam que as médias diferem entre 
os tratamentos (p<0,05); CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional 

 O escurecimento e avermelhamento da crosta dos pães durante o forneamento é 

explicada pelas reações de Maillard e de caramelização (FAKHFAKH et al., 2017). Que 

foram alteradas significativamente pela adição de 18% do extrato de Curcuma caesia Roxb. 

(escurecimento), e independentemente do tipo de extrato e dose (avermelhamento) em relação 

a CT, mas não em relação a CS (p > 0,05).  

 A diferença de coloração da crosta dos pães controle pode estar relacionada a 

diferença na fermentação dos pães, devido aos possíveis microrganismos presentes 

(APLEVICZ, OGLIARI E SANT’ANNA, 2013). Pôde-se notar que os efeitos sobre os 

parâmetros de cor foram mais perceptíveis no miolo do pão, pois a cor da crosta é 

especialmente dependente da temperatura e do tempo de cozimento (DEBONNE et al., 2017), 

que foram mantidos constantes nesse estudo aqui. 

O mapa de calor criado para destacar as dissimilaridades entre os pães avaliados 

(Figura 1) mostra que os controles (CS e CT) formam um grupo (PC1 = 58.3 %), devido a 

suas similaridades (principalmente devido aos seus maiores valores de a*, e menores valores 

de b*, H e C* do miolo, ou seja, são pães mais avermelhados) com os demais pães, que foram 

adicionados extratos (miolo mais esverdeado).  
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Figura 1. Mapa de calor dos parâmetros de cor instrumental de pães de forma com adição de 
sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 
(CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas), controle tradicional (CT) (sem extrato 
de folhas e sourdough). Vermelho indica maior valor médio enquanto o azul representa os 
menores valores. CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional 
 

Quanto aos pães adicionados de extrato, observa-se que CL18% e CC 9% foram 

agrupados separadamente dos CL 9% e CC 18% (PC2 = 20.3 %). A adição de extratos com 

concentração de 18% apresentou a maior alteração na cor do miolo dos pães, onde CC 

apresentou tons mais amarelados. Fenômeno mais forte nos pães adicionados de extrato com 

Curcuma caesia Roxb., independentemente da dose de extrato adicionada, o que pode ser 

explicado por este conter mais extrato desta folha (BUCHAILLOT; CAFFIN; BHANDARI, 

2009; ARAL; BESE, 2016), com clorofila do tipo B (mais verde azulada) em relação ao 

extrato de Curcuma longa L., onde predomina mais a clorofila do tipo A (mais verde 

amarelada).  
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3.3 COMPOSTOS DE FENÓLICOS TOTAIS (CFT), CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E 

OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

Houve diferenças significativas para o conteúdo de CFT entre os tratamentos, onde os 

pães com 18% de extrato de Curcuma longa L. (360,23 mg EAG 100 g-1) e o com 18% de 

extrato de Curcuma caesia Roxb (346,33 mg EAG 100 g-1) apresentaram valores superiores 

em comparação com os demais tratamentos (p ≤ 0,05). CC 9% e CL 9% não diferiram 

significativamente entre si. Já CS e CT foram os que apresentaram menor conteúdo de CFT 

(Tabela 5). Portanto, a adição do extrato de C. caesia Roxb. e C. longa L. aumentou o 

conteúdo de CFT. Provavelmente, os curcuminóides encontrados nas folhas destas espécies 

de cúrcuma podem ter favorecido o aumento dos CFT nos pães. Liu & Nair (2012) também 

reportaram a competência de folhas de Curcuma longa L. e Curcuma mangga sobre as 

propriedades funcionais de alimentos. 

Tabela 5. Compostos de fenólicos totais (CFT), capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e 

poder antioxidante ferro redutor (FRAP), Índice de peróxido e TBARS de pães de forma com 

adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia 

Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem 

extrato de folhas e sourdough)  

Tratamento CFT1 FRAP2 DPPH3 IP4 TBARS5 

CS6 246,92±12,51CD 38,66 ±0,70A 0,71 ±0,07B 0,09 ±0,01B 0,17 ±0,00 B 

CT6 219,67 ±10,99 D 37,04 ±1,65 AB 0,82 ±0,02A 0,15 ±0,01A 0,21 ±0,01A 

CL 9%6 267,26 ±9,62BC 33,32 ±1,66B 0,36 ±0,02C 0,09 ±0,00B 0,15 ±0,01B 

CL 18%6 360,23 ±11,48A 39,04 ±1,65A 0,23 ±0,01D 0,07 ±0,00 C 0,09 ±0,01C 

CC 9%6 287,74 ±14,05B 33,81 ±1,71B 0,35 ±0,01C 0,10 ±0,00B 0,12 ±0,01D 

CC 18%6 346,33 ±12,09A 37,29 ±1,73AB 0,24D ±0,01 0,09 ±0,00B 0,10 ±0,00E 
1 mg EAG 100 g-1; 2µMol FeSO g-1;3 IC50: mg mL-1; 4mEq peróxido. kg-1; 5mg MAD. kg-1; 6 Letras sobrescritas 
diferentes em cada coluna significam que as médias diferem entre os tratamentos (p<0,05) 

 

Chlopicka et al. (2012) avaliaram a adição (em duas doses diferentes 15 % e 30 %) de 

pseudocereais (trigo sarraceno, amaranto e quinoa) sobre as propriedades dos pães, e 

concluíram que os maiores resultados (265 e 254 mg EAG 100 g-1) foram verificados com a 

dose de 30%. Valores próximos aos dos CFT determinados neste estudo com as 

concentrações de 9% de folhas de cúrcuma, o que indica que elas possuem maiores teores de 

CFT que estes pseudocereais. Afirmação esta reforçada pelos valores menores determinados 
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por Alvarez-Jubete et al. (2010), que estudando a formulação de pães sem glúten com 

diferentes extratos, relataram melhores resultados com extratos de grãos de trigo sarraceno 

(64.5 ± 3.1 mg EAG 100 g-1), de quinoa (30.7 ± 0.3 mg EAG 100 g-1) e de amaranto (13.8 ± 

0.0 mg EAG 100 g-1). 

Lim et al. (2011) mencionaram um aumento linear de CFT quando avaliaram pães 

formulados com níveis de 2 %, 4 %, 6 % e 8 % de cúrcuma em pó (proveniente dos rizomas), 

que oscilaram entre 50,0 e 150,5 mg EAG 100 g-1, valores significativamente menores em 

relação aos verificados neste estudo. O que possivelmente sinaliza maiores teores de CF nas 

folhas do que nos rizomas de C. longa L, muito usado como tempero, pigmento e aditivo em 

alimentos. É sabido que, espécies do gênero cúrcuma são fontes promissórias de antioxidantes 

naturais, com teores consideráveis de polifenóis, flavonóides, taninos e ácido ascórbico, e por 

suas consideráveis atividades de extração de radicais livres de DPPH e valores de FRAP 

(TANVIR et al., 2017) como foi observado neste estudo (Tabela 5). Portanto, são necessários 

mais estudos dos compostos bioativos individuais nas folhas de C. caesia Roxb. e C. longa L. 

onde os dados são mais escassos. Pois, os fenólicos podem diferir de uma planta para outra, 

além da possibilidade de se comportar diferente na formulação com outros ingredientes dos 

alimentos (ZŁOTEK et al., 2016). 

Os valores determinados de DPPH nos pães apresentaram correlação positiva com o 

seu teor de fenólicos (Tabela 5). Os melhores valores obtidos de IC50 (menores) foram 

observados em CL 18 % (0,23 mg mL−1) e CC 18 % (0,24 mg mL−1); seguido por CC 9 % 

(0,35 mg mL−1) e CL 9 % (0,36 mg mL−1); CS (0,72 mg mL−1) e CT (0,81 mg mL−1). De 

acordo com Catamari et al. (2016), as plantas do gênero Curcuma são biologicamente ativas, 

e alguns de seus componentes possuem atividade antioxidante, sendo esses responsáveis pelo 

sequestro de radicais não biológicos como o DPPH (2,2-difenil-picril-hidrazila). 

 Quando se compara o poder antioxidante das cúrcumas ao dos produtos artificiais 

comumente empregados em alimentos, como BHT (butil-hidroxi-tolueno) e BHA (butil-

hidroxi-anisol), verifica-se que apesar destes possuírem efetiva capacidade de limpeza dos 

radicais DPPH, elevadas concentrações de BHA e BHT maiores de 0,02 % podem favorecer a 

deterioração de alimentos devido às suas atividades pró-oxidantes (BOUAYED & BOHN, 

2010). Assim, os extratos das folhas de C. caesia Roxb. e C. longa L. têm potencial para 

serem ingredientes de pães, com capacidade antioxidante natural eficiente se forem 

sensorialmente aceitáveis pelos consumidores. 

 Resultados similares de IC50 aos determinados neste estudo para CC 18 % e CL 18 %, 

foram reportados para pães adicionados com 15 % de farinha da parte aérea da batata doce 
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(0,19 mg mL-1) (MAU et al., 2020). Enquanto, Zain, Baba e Shori (2018), usando o ensaio 

DPPH para medir as propriedades antioxidantes primárias, determinaram em pães com doses 

de 3 %, 5 %, 7 %, e sem extratos de grãos de café verde moídos valores muito maiores de 

IC50, entre 3,28 e 11,25 mg mL−1. Portanto, com menor capacidade antioxidante que os pães 

adicionados ou não com folhas de C. caesia Roxb. ou de C. longa L. (Tabela 5). O que se 

explica provavelmente devido aos tipos e quantidades de CF das respectivas matérias-primas, 

assim como às condições de processamento e aos procedimentos de extração empregados 

(MPOFU; SAPIRSTEIN; BETA, 2006). 

A atividade antioxidante avaliada por FRAP também foi maior em pães com 

concentrações de 18 % (39,04 e 37,29 µMol FeSO g-1, para CL e CC, respectivamente). 

Destaca-se os resultados observados nos tratamentos CS (38,66 µMol FeSO g-1) o qual não 

teve diferença significativa com o tratamento CL; e o valor obtido por CT (37,04 µMol FeSO 

g-1) quando comparado com o tratamento CL não diferiram entre si. Neste ensaio, a 

capacidade antioxidante mais baixa foi para a concentração de 9% com os extratos avaliados, 

os quais não apresentaram diferenças entre si. O valor FRAP mais alto pode ser indicativo de 

propriedades antioxidantes mais estáveis.  

 A oxidação lipídica é estudada convencionalmente pela determinação do índice de 

peróxido (IP) e pelas substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (KRISTINOVA et 

al., 2009), pois é conveniente combinar métodos que analisem os produtos primários e 

secundários do status oxidativo, respectivamente determinados pelo IP e TBARS. Nesse 

sentido, o resultado mais favorável foi do CL 18 %, que obteve os menores valores (0,07 mEq 

kg-1 de IP e 0,086 mg MAD kg-1 de TBARS) (Tabela 5). Os valores de TBARS diferiram 

significativamente entre todos os pães, sendo CL 18 % < CC 18 % < CC 9 % < CL 9 % CS < 

CT, com aumento nos produtos secundários (aldeídos, cetonas, alcoóis, alcoóis ácidos, ácidos 

e outros). Enquanto, os valores de IP não diferiram entre CS, CL 9 %, CC 9 % e CC 18 %, ou 

seja, em relação ao produto primário (hidroperóxidos). Finalmente, no pão controle 

tradicional (CT) se observou o resultado menos favorável. 

Os dados deste estudo mostraram que a alta capacidade antioxidante encontrada nos 

extratos de folhas de C. caesia Roxb. ou de C. longa L. tiveram relevância em diminuir a 

velocidade das reações oxidativas e seus danos, promovendo uma maior conservação dos 

pães. Possivelmente, devido à distribuição de diferentes metabólitos nas folhas do açafrão-da-

terra, como dihidrocurcuminoides ou compostos di-methoxy (KITA et al., 2009), acumulados 

através da biosintese, que poderia ter favorecido o potencial antioxidante do extrato. Além 

disto, pode ser que outros compostos biologicamente ativos dos curcuminoides (curcumina, 
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desmetoxicurcumina, bisdesmetoxicurcumina) não se deslocaram por completo das folhas 

onde inicialmente podem ser sintetizados em baixas quantidades para posteriormente se 

acumular nas raízes, sendo eficientes na extração de radicais livres como óxido nítrico, o 

radical superóxido e o peróxido de nitrogênio (AMALRAJ et al., 2017; LIM et al., 2011). 

Berasategi et al. (2011) também revelaram benefícios significativos na inibição da 

oxidação lipídica com o extrato de folhas de Melissa officinalis em bolonhesas, com valores 

inferiores de IP (6,11 mEq kg-1) e TBARS (0,27 mg MAD kg-1), em consequência da alta 

capacidade antioxidante (ABTS entre 0,45 e 0,74 mEq Trolox g-1) concordando como a 

tendência também verificada neste estudo com os estratos de folhas de C. caesia Roxb. ou de 

C. longa L.  

 

3.4 PERFIL TEXTURAL (TPA) 

 

 A avaliação das propriedades mecânicas do pão é importante para avaliar a qualidade 

e os efeitos das mudanças em vários ingredientes da massa. A dureza dos pães de forma 

aumentou à medida que aumentou a adição de extrato de folhas de Curcuma longa L. ou de 

Curcuma caesia Roxb. Ou seja, CL 18% e CT apresentaram os maiores valores de dureza, 

seguido do CC 18%, enquanto em CS, CL 9% e CC 9% apresentou os menores valores de 

durezas (Tabela 6).  

Tabela 6. Perfil de textura de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de 

folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) 

(sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough)  

Tratamento Dureza1 Elasticidade2 Coesividade3 Mastigabilidade1 

CS4 9,18 ±0,15C 1,05±0,03A 0,71±0,02A 7,52±0,33C 

CT4 14,83 ±0,48A 0,97±0,02B 0,68±0,01AB 9,85±0,40A 

CL 9 %4 8,91 ±0,72C 0,95±0,01D 0,69±0,02A 4,81±0,36E 

CL 18 %4 14,83 ±0,45A 1,03±0,03AB 0,68±0,01AB 7,89±0,29C 

CC 9 %4 9,55 ±0,33C 0,96±0,01CD 0,70±0,01A 6,16±0,29D 

CC 18 %4 11,76 ±0,63B 1,03±0,04ABC 0,65±0,02B 8,80±0,06B 
1N; 2mm; 3Admensional; 4Letras sobrescritas diferentes em cada tempo e coluna significam que as médias 
diferem entre os tratamentos (p < 0,05); CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional 

 O aumento da dureza dos pães pode estar relacionado ao extrato rotaevaporado ser 

mais denso que a água; á menor quantidade de água livre, ou a um menor volume específico 
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pela menor perda de água ao assar, capazes de diminuir a hidratação e a gelatinização do 

amido e levando uma maior elasticidade (LEE; WANG; LIN, 2008; DA PAZ et al., 2015; 

BIRD et al., 2017; SANTOS et al., 2018). Tendência similar foi verificada por Lim et al. 

(2011), que relataram que a dureza do pão aumentou com maiores níveis de adição de 

açafrão-da-índia (2 % até 8 %), e que o aumento da dureza foi principalmente associado ao 

volume reduzido do pão devido à adição de cúrcuma em pó. 

 A elasticidade dos pães de forma foi maior em CS, CL 18 % e CC 18 %, seguida por 

CT, e menor em CL 9 %, CC 9 % e CT. Rosell e Santos (2010) reportaram que a elasticidade 

do pão é dependente ao tamanho, forma e distribuição dos alvéolos na massa, estando 

relacionados ao comportamento da rede de glúten durante a expansão do CO2 na fermentação 

e cozimento (BIRD et al., 2017), que foram afetadas pelos extratos (diferentes composições), 

doses e adição da fermentação natural.  

 Enquanto a coesividade foi maior em CS e CC 9 % e menor em CC 18 %, que não 

diferiram dos demais tratamentos (Tabela 6). A menor coesividade do CC 18 % pode estar 

relacionada à perda de atração intramolecular entre os ingredientes, pela adição do extrato de 

Curcuma caesia Roxb. Sabe-se que um pão com coesividade muito baixa é facilmente 

esfarelado, nesse sentido é interessante observar, que a adição de extrato das folhas conseguiu 

manter a coesividade pouco alterada em relação aos pães controles, não gerando um 

esfarelamento no pão (ULZIIJARGAL et al., 2013; DA PAZ et al., 2015).  

 Enquanto, a mastigabilidade variou entre os pães de forma experimentais (Tabela 6) e 

os valores decresceram significativamente na seguinte ordem: CT > CC 18 % > CL 18 % e 

CS > CC 9 % > CL 9 %. Portanto, houve um aumento com o aumento da dose de cada 

extrato.  Este aumento pode ter ocorrido devido primeiramente à redução da água nos pães 

durante o assamento e outro fator a ser considerado é a adição dos extratos aos pães. 

 

3.5 VOLUME ESPECÍFICO (VE), pH, ACIDEZ TOTAL (AT) E ATIVIDADE DE ÁGUA 

(Aw)  

 O VE dos pães de forma experimentais variou de 4,23 a 4,85 cm3 g-1 (Tabela 7). Os 

maiores VE foram determinados em CS, CL 18 % e CC 18 %. Entre os pães com adição de 

extratos de folhas de Curcuma longa L. ou de Curcuma caesia Roxb., verificou-se que a 

elevação da adição aumentou o VE.  
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Tabela 7. pH, acidez total (AT), atividade de água (Aw) e volume específico (VE) de pãesde 

forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas), controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough)  

Tratamento VE1 pH2 AT3 Aw2 

CS4 4,85±0,06A 4,91±0,03C 5,04±0,17C 0,936±0,00A 

CT 4,23±0,12B 5,85±0,05A 3,60±0,03D 0,926±0,00A 

CL 9% 4,40±0,08B 5,55±0,01A 5,38±0,15AB 0,933±0,00A 

CL 18% 4,78±0,06A 5,50±0,25B 5,62±0,06A 0,924±0,01A 

CC 9% 4,42±0,21B 5,66±0,03AB 5,14±0,09BC 0,935±0,01A 

CC 18% 4,82±0,10A 5,42±0,04B 5,40±0,05AB 0,926±0,01A 
1 cm3 g-1;2Admensional;3%(v/m) 0,1 NNaOH100 g-1; 3cm3 g-1; 4Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna 
significam que as médias diferem entre os tratamentos (p<0,05); CS: controle pão com adição de sourdough; CT: 
controle pão tradicional 

 Đurović et al. (2020) reportaram comportamento semelhante em pães com extrato de 

urtiga que obtiveram maiores valores de VE à medida que aumentou a dose de extrato 

adicionada. A adição de sourdough ao pão aumentou o VE, efeito positivo esse já relatado por 

Arendt, Ryan, Dal Bello, (2007), além do relato de outras melhorias na estrutura do miolo, 

sabor e vida útil. Segundo Delcour e Hoseney (2010) o volume do pão depende da capacidade 

da massa em reter o gás por um tempo prolongado durante a fermentação e o cozimento. 

Nesse sentido, adição de sourdough no presente estudo propiciou uma melhor fermentação, e 

consequentemente um maior volume nos pães quando comparados ao CT. Crowley et al. 

(2002) relataram que o volume específico do pão aumentou significativamente na formulação 

contendo 20 % de fermento natural (3,40 ± 0,08 mL g-1).  

 A dose de extrato afetou pH dos pães de forma, conforme o aumento da adição de 

extrato, houve diminuição do pH dos pães. No entanto, CS foi o tratamento que apresentou 

menor pH, provavelmente devido a adição somente de sourdough a massa do pão, e no caso 

dos pães com extratos devido aos valores de pH dos extratos de Curcuma longa L. (5,80) ou 

Curcuma caesia Roxb. (5,84) serem menores do que o pH da farinha de trigo (5,94). Takwa et 

al. (2018) encontraram uma faixa valores de pH de 5,7 a 5,8 em pães adicionados de extrato 

de Arbutusunedo e Ocimumbasilicum, valores próximos ao encontrado nos pães com extrato 

do presente estudo. 

 A AT, dependendo do valor, pode ser um indicativo do processamento e do estado de 

conservação dos alimentos (Andrade et al., 2015). AT apresentou correlação negativa com o 
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pH. Os pães de forma com adição de extratos de folhas apresentaram maior AT do que o CS e 

CT (exceto CC 9%, que não diferiu de CS), sendo o CT apresentou a menor AT (Tabela 7).  

 Em CS a AT foi 40 % maior que em CT, o que pode ser explicado pela maior 

produção de aminoácidos livres os quais são, em grande parte, responsáveis pelo aumento da 

AT no pão (APLEVICZ et al., 2014). Os valores de AT nos pães adicionados de extrato de 

folhas de Curcuma longa L. ou Curcuma caesia Roxb., além do CS ficaram próximos dos 

valores reportados por Aplevicz, Ogliari e Sant’Anna (2013) para pães de fermentação 

natural, 5,08 a 5,68 mL 0,1 N NaOH 100 g-1. Ktenioudaki et al. (2015), comparando pães com 

e sem soudough elaborados com resíduos de grãos da indústria cervejeira encontraram que os 

pães com soudough apresentaram o pH mais baixo (5,3) em comparação pães sem soudough 

(5,8), e o mesmo aconteceu para AT, (7,4) para pães com soudough em comparação com (4,5) 

para pães sem soudough. Comportamento semelhante ao observado no presente estudo. 

 A Aw é considerada em diversas situações o parâmetro mais importante na prevenção 

ou limitação do crescimento microbiano em produtos alimentícios, pois afeta fatores como a 

temperatura, oxigênio, disponibilidade de nutrientes, acidez e pH, entre outros (TAPIA; 

ALZAMORA; CHIRIFE, 2020). Nesta pesquisa, os pães dos diferentes tratamentos não 

apresentaram diferenças significativas (p<0,05), e os valores de Aw oscilaram entre 0,924 - 

0,936 (Tabela 6). Faixas maiores foram verificados em pães com extrato das partes aéreas da 

batata doce em pó, usando concentrações de 5%, 10% e 15%, que apresentaram valores de 

Aw de 0,960, 0,957 e 0,951, respectivamente (MAU et al., 2020). Em outro estudo, usando 

cúrcuma em pó na preparação de pães, os resultados de Aw oscilaram entre 0,944 e 0,952 

com concentrações menores às adicionadas nesta pesquisa (LIM et al., 2011). Valores de Aw 

acima de 0,94 até 0,99 favorecem o crescimento da maioria de bactérias, leveduras e os mofos 

(TAPIA; ALZAMORA; CHIRIFE, 2020), sendo que os valores de Aw determinados foram 

menores. 

Em geral os pães CT apresentam características distintas, (PC1 = 50.3%) do controle 

CS, quanto a atividade antioxidante, oxidação lipídica e perfil de textura. CS apresentou uma 

maior similaridade com os pães CL 18 % e CC 18 %, devido aos altos valores de FRAP, 

elasticidade, e volume específico (PC2 = 29.8%). No geral os pães com adição de 18 % de 

extrato (CL ou CC) apresentaram a maior atividade antioxidante, maior conteúdo de 

fenólicos, e os menores valores relacionados com a oxidação lipídica (IP e TBARS). Quanto 

aos parâmetros de textura dos pães, os pães CL 18 % e CC 18 % apresentaram menor 

mastigabilidade e dureza que CT, o que os tornam mais atrativos (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de calor dos pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas 
de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem 
extrato de folhas), controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough). Vermelho 
indica maior valor médio enquanto o azul representar os menores valores. CS: controle pão 
com adição de sourdough; CT: controle pão tradicional. CFT: compostos fenólicos, FRAP e 
DPPH: atividade antioxidante, TBARS e IP: oxidação lipídica. 
 

3.6 ACEITAÇÃO SENSORIAL 

 As análises microbiológicas dos pães foram realizadas obedecendo os padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira, através da Resolução RDC nº12/ANVISA (BRASIL, 

2001), e apresentaram valor < 3,0 NMP g-1 para Coliformes a 45 ºC e ausência em 25 g de 

Salmonellasp. para todas os pães de forma experimentais. 

 No teste de aceitação sensorial, o nível de extrato não afetou os atributos sensoriais 

(Tabela 8). As maiores notas foram atribuídas aos pães de forma adicionados de extratos de 

folhas e CS, que obtiveram notas entre gostei medianamente a gostei muito (entre 7 e 8). O 

tratamento CT foi o que teve menores notas médias nos atributos sensorias, entre gostei pouco 
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e gostei medianamente, variando de 6,30 (aroma) a 7,01 (cor). Os tratamentos com fermento 

natural tiveram escores em média 12% superiores ao CT. 

 

Tabela 8. Notas médias dos atributos sensoriais e intenção de compra (n= 100) de pães de 

forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) sem extrato de folhas), Controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tratamento Cor Aroma Textura Sabor 

CS1 7,77±1,46A 7,41±1,60A 7,74±1,29A 7,45±1,51AB 

CT1 7,01±1,68B 6,30±2,09B 6,92±1,76B 6,98±1,92B 

CL 9%1 7,85±1,23A 7,46±1,55A 7,36±1,57AB 7,63±1,32A 

CL 18%1 7,79±1,29A 7,43±1,51A 7,63±1,45A 7,65±1,46A 

CC 9%1 7,93±1,25A 7,47±1,53A 7,74±1,29A 7,59±1,49AB 

CC 18%1 7,88±1,43A 7,50±1,71A 7,76±1,44A 7,73±1,76A 
1Letras sobrescritas diferentes em cada coluna significam que as médias diferem entre os tratamentos (p<0,05) 
(n=100) Escala hedônica de nove pontos com 1, 5 e 9 representando desgostei extremamente, não gostei nem 
desgostei e gostei extremamente, respectivamente; CS: controle pão com adição de sourdough; CT: controle pão 
tradicional 

 Em outro estudo, o pão de trigo de menor percentual de substituição por farinha de 

canhâmo (15%) obteve os maiores escores (7,2 - 8,9) e os de maiores substituições (30 e 50 

%) os piores escores (5,3 - 6,8) (MIKULEK et al., 2019), conformea tendência observada 

nesta pesquisa, mesmo com valores de substituição bem menores e de folhas de outras 

espécies.  

 As notas para propriedades organolépticas deste estudo foram maiores em relação aos 

valores obtidos por Zain, Baba e Shori (2018) quando avaliaram 3 concentrações (3 %, 5 %, 7 

%) de extrato do grão de café verde, os valores dos pães ficaram em uma faixa para aroma 

(4,30 – 3,90), textura (6,03 – 5,70) e sabor (4,27 – 4,17) respectivamente. Tendência 

semelhante foi apresentada por Huerta et al (2016), com pães feitos com farinha de chia teve 

os maiores escores para aroma (4,82), textura (5,40) e sabor (4,68) com a menor concentração 

(2%). Em contraposição, às elevadas concentrações (9 % e 18 %) de CC e CS usadas nesta 

pesquisa que resultaram em maior aceitabilidade sensorial do produto final. Nesse sentido, 

estudos posteriores poderiam avaliar maiores concentrações na formulação de pães e outros 

produtos e verificar a sua influência sobre os compostos bioativos e a aceitabilidade sensorial 

dos consumidores. 
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Quanto à intenção de compra, o CT foi o que obteve o menor escore e apresentou a 

seguinte ordem CT (3,77)> CL9% (4,03)> CL18% (4,04)> CS (4,09)>CC9% (4,11)>  

CC18% (4,12). 

 
Figura 3. Intenção de compra de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de 
folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) 
(sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) 
 

4. CONCLUSÕES 

 Os pães de forma formulados com extratos de folhas de C. caesia Roxb. ou C. longa 

L. nutricionalmente não diferiram entre si, nem dos pães controle, com exceção do maior teor 

de cinzas. No entanto, apresentaram teores superiores de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante em comparação aos pães controle. Com a adição dos extratos das folhas, o miolo 

tornou-se mais escuro, com tonalidade verde amarelado. Houve um aumento de VE com o 

aumento do nível de extrato. Em relação aos pães com adição de extrato, houve aumento da 

AT, dureza, elasticidade e mastigabilidade nos pães conforme aumentou o nível de extrato, o 

pH diminuiu. Os pães estudados foram aceitos sensorialmente, no entanto os pães com adição 

de extratos foram melhores avaliados quando comparados com o pão controle tradicional. É 

possível afirmar que é viável a utilização de extratos de C. caesia Roxb. e C. longa L. na 

produção de pão de forma com adição de massa fermentada natural (sourdough), pois os 

mesmos apresentaram características físicas, químicas e sensoriais aceitáveis, além de 

característica antioxidante marcante, indicando um potencial produto natural com a 

propriedades antioxidantes. Os pães com adição de 18% de extrato de ambas as folhas 
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estudadas foram os que apresentaram os maiores teores de CFT e melhor capacidade 

antioxidante (DPPH e FRAP), além de menores valores de IP e TBARS, e foram utilizados no 

próximo estudo de estabilidade oxidativa. 
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CAPÍTULO 6 

ALTERAÇÕES EM PÃES DE FORMA ADICIONADOS DE SOURDOUGH E 

EXTRATOS DE FOLHAS DE Curcuma caesia ROXB. OU Curcuma longa L. 

DURANTE O ARMAZENAMENTO 

RESUMO 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nas propriedades físico-químicas e 
tecnológicas durante o armazenamento de pães de forma adicionados de sourdough e de 
extrato etanólico de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), 
visando ampliar o leque de alternativas para a utilização destas folhas na indústria de 
alimentos. Um delineamento inteiramente casualisado, com arranjo fatorial 2x5 (2 espécies x 
5 tempos de armazenamento), foi utilizado na produção dos pães, além de um tratamento 
controle tradicional (CT) e um controle sourdough (CS). Três amostras por tratamento foram 
avaliadas aos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento quanto as características físico-químicas e 
tecnológicas, compostos fenólicos totais (CFT), capacidade antioxidante e estabilidade 
oxidativa. Os valores de CFT e de capacidade antioxidante (DPPH e FRAP) diminuíram 
significativamente com o aumento do tempo de armazenamento. A aw dos pães oscilou na 
faixa de 0,908-0,945. Quanto aos parâmetros de textura, a dureza e a mastigabilidade 
aumentaram e a elasticidade e coesividade dos pães diminuíram durante o armazenamento. 
CS (0,10 - 0,34 mEq peróxido kg-1) e CT (0,15 - 0,45 mEq peróxido kg-1) apresentaram 
maiores valores de índice de peróxidos do que CL (0,06 - 0,022 mEq peróxido kg1) e CC 
(0,08 - 0,23 mEq peróxido kg-1) no armazenamento. Os valores TBARS aumentaram 
significativamente durante todo o armazenamento, sendo que o CT apresentou maior 
formação de compostos secundários a partir do quarto dia do experimento (0,42 a 0,57 mg 
MAD kg-1), seguido por CS com valores que oscilaram entre 0,30 e 0,41 57 mg MAD kg-1 
respectivamente. Não houve diferenças significativas (p < 0,05) entre CC e CL em relação ao 
TBARS, que variaram entre 0,21 e 0,35 mg MAD kg-1 para os dois tratamentos. Conclui-se 
que a adição de extrato de C. longa L. ou C. caesia Roxb. na produção de pães com adição de 
sourdough, é uma ótima alternativa para prevenir a oxidação de pães, além de manter as suas 
características físico-quimicas e tecnológicas aceitáveis por 8 dias, no entanto o CT 
apresentou sinais de mofo (contaminação microbiana) no dia 5 e o CS no dia 7. 

 

Palavras-chave: subproduto agrícola, oxidação lipídica, antioxidante natural, panificação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O pão é um dos alimentos mais produzidos e consumidos mundialmente, com grande 

importância econômica, e seu consumo ultrapassa 9 bilhões de kg anuais (LOPES, 

CAVALEIRO, RAMOS, 2017). No entanto, a maioria dos produtos de panificação é feita 

com farinhas refinadas que carecem de nutrientes importantes, como fibra alimentar, 

vitaminas, minerais e antioxidantes, devido à remoção do farelo e do germe de trigo 

(CACAK-PIETRZAK et al., 2019). Para aumentar o valor nutricional dos pães, existe uma 

tendência crescente à introdução de extratos de plantas como fonte de fitonutrientes. 

 O interesse dos consumidores por um novo conceito de preparação de pão está 

crescendo, tornando-se popular em todo o mundo (ĐUROVIĆ et al., 2020). Neste os 

alimentos não são considerados apenas como uma fonte de energia ou elementos essenciais 

para a manutenção e o crescimento do corpo, mas também como uma fonte de compostos 

bioativos que podem ter efeitos benéficos em humanos. Por isso, existe uma busca crescente 

no desenvolvimento de produtos alimentícios com características de funcionalidade 

(ROBLES-RAMÍREZ et al., 2020). 

 Tais alimentos tem o poder de prevenir contra doenças coronárias, patologia 

gastrointestinal, várias formas de câncer e diabetes tipo 2, que geralmente são causados por 

nutrição moderna e irregular (GONZALEZ-ANTON et al., 2017). Além dos efeitos benéficos 

à saúde, é de se esperar que os produtos naturalmente ricos em fitonutrientes e, 

consequentemente, antioxidantes tenham maior sustentabilidade ou maior vida útil. 

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, as folhas de 

Curcuma longa L. e Curcuma caesia Roxb., plantas de origem asiática, popularmente 

conhecida como açafrão-da-terra e cúrcuma preta, respectivamente, apresentam-se como um 

potencial fonte alternativa de antioxidantes naturais (BRAGA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2018), 

que pode prevenir a deterioração oxidativa de pães (LIU; NAIR, 2012). 

A adição de gordura na formulação do pão, como é o caso do pão de forma, pode 

contribuir para a oxidação, pois os ácidos graxos são suscetíveis à oxidação sob altas 

temperaturas e/ou condições de luz, o que diminui o valor nutricional e torna o produto 

intragável e com menor vida útil (ZHOU; CHEN; ZHANG; JIANG; CAO; 2002). 

Nesse sentido, a indústria alimentícia frequentemente adiciona ao pão, com o intuito 

de melhorar a qualidade e estender a vida útil, agentes de branqueamento de farinha, como o 
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peróxido de benzoíla, melhoradores de pão, como bromato de potássio; e conservantes, como 

propionato de cálcio. No entanto, esses aditivos químicos podem ter efeito maléfico e 

acumulativo na saúde, levando os consumidores a preferirem alimentos mais saudáveis, 

levando a indústria de alimentos a repensar o uso destes aditivos (NING, et al.; 2017). 

 A utilização de extratos de folhas de C. longa L. ou C. caesia Roxb. em pães de forma 

adicionados de sourdough pode ser uma alternativa interessante para conferir a este produto 

características de funcionalidade. A adição ao pão de forma de massa fermentada 

naturalmente (sourdough) e levedura comercial fresca (Sacharomycescerevisae) ao mesmo 

tempo tem como vantagens a melhoria nutricional e sensorial, além de possibilitar a 

diminuição do tempo de fermentação natural junto com a garantia da adequada expansão e 

volume específico final do produto (APLEVICZ, OGLIARI E SANT’ANNA, 2013). Diante 

do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações em pães de forma adicionados 

de sourdougheextratos de folhas de Curcuma caesia Roxb. ou Curcuma longa L. durante o 

armazenamento, com ênfase na estabilidade oxidativa, visando ampliar o leque de alternativas 

para a utilização das folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. na indústria de alimentos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 Folhas de Curcuma longa L. foram coletadas na Cooperativa de Produtores de 

Açafrão (Cooperaçafrão) de Mara Rosa-GO, enquanto as folhas de Curcuma caesiaRoxb. na 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida em Hidrolândia-GO, certificada como produtora orgânica. 

As folhas de plantas foram colhidas ao amanhecer, armazenadas em sacos de náilon e 

imediatamente transportadas até o laboratório sob temperatura controlada de 20° C, para 

análise.  

 As folhas foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração verde típica e 

integridade), lavadas em água potável corrente, sanificadas em solução de hipoclorito de 

sódio 0,1 mL L-1 por 15 min, enxaguadas em águapotável e centrifugadas (CE410 Incalfer, 

São Paulo, Brasil) para a retirada do excesso de umidade superficial. Em seguida, as folhas 

tiveram os talos removidos, foram cortadas em quadrados de 2 cm, e os fragmentos dispostos 

em bandejas de inox perfuradas para serem submetidos a secagem convectiva em estufa de 

circulação de ar (Tecnal TE-394/3, Piracicaba-SP, Brasil), a 40 ºC ± 2ºC por 24 h. Após a 

secagem, os fragmentos de folhas foram embalados à vácuo, em sacos de polietileno de baixa 
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densidade, visando manter suas características originais e evitar contaminações, e 

armazenados em local fresco e ao abrigo de luz. 

A farinha de trigo foi doada pela empresa Biorgânica, e os demais ingredientes 

(cloreto de sódio, levedura fresca, sacarose, leite, manteiga) foram obtidos no comércio local. 

E os reagentes utilizados nas análises são P.A. 

 

2.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS DE FOLHAS 

 A obtenção dos extratos vegetais das folhas foi feita de acordo com a metodologia 

descrita por Michiels et al. (2012), com modificações. As folhas desidratadas foram moídas 

em moedor de grãos e especiarias elétrico (Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca) e a farinha 

passadas em peneiras de 60 mesh. A extração foi realizada transferindo-se 2,5 g de amostra 

fresca para um bequer, previamente envolvido com papel alumínio, para evitar contato da 

amostra com a luz, e após, acrescentou-se 20 mL de etanol: água (70:30). As amostras foram 

agitadas em agitador magnético (Tecnal, TE-089, Piracicaba, Brasil) a temperatura ambiente 

(25 ºC ± 2 ºC) por 1 h, e filtrados com papel filtro Whatman n.º 1 (125 mm de Ø) por 10 min, 

diretamente em balãovolumétrico de 50mL coberto com papel alumínio. 

 O processo de extração foi repetido com o resíduo nas mesmas condições anteriores. 

O volume da segunda extração foi filtrado e completado com solvente até o volume do balão, 

obtendo-se extratos com concentração de 5 % ou 0,05 g mL-1. A concentração foi definida de 

acordo com pré-testes. Em seguida os extratos foram encaminhados à rotoevaporação para 

retirada do solvente e separação do extrato, utilizando um evaporador rotativo à vácuo por 

aproximadamente 2 horas a 40 ºC (TE-211 Evaporador Rotativo, Tecnal, Piracicaba-SP). A 

partir do extrato concentrado, foram elaborados os pães. 

 

2.3 PREPARO DO SOUDOUGH E PROCESSAMENTO DOS PÃES 

Delineamento inteiramente casualisado foi utilizado, com 4 tratamentos 

(formulações), e três repetições do processamento dos pães de forma (Tabela 1). O preparo do 

sourdough foi feito de acordo com YU et al, (2018), onde 200 g de maçã cortadas em cubos 

foram introduzidas em um recipiente pasteurizado, com 500 g de água fervida e 40 g de 

açúcar, misturados, selados e deixados à temperatura ambiente durante 8 dias. O líquido 

resultante (300 g) foi filtrado e misturado com 300 g de farinha de trigo para formar o 

fermento iniciante (starter), que foi cultivado a temperatura ambiente por 24 h.  
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Tabela 1. Formulação dos pães de forma com adição de sourdough e e com extrato de folhas 

de Curcuma longa L. (CL 18 %) ou Curcuma caesia Roxb. (CC 18 %), controle sourdough 

(CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough)  

Ingrediente Nível percentual (%) de incorporação de extrato de 
folhas na formulação de pães de forma 

0(CS3) 0(CT4) 18 (CL5) 18 (CC6) 
Farinha de trigo1 1000 1140 1000 1000 

Cloreto de sódio1 20 20 20 20 

Levedura fresca1 40 40 40 40 

Sacarose1  60 60 60 60 

Leite2 300 300 300 300 

Manteiga1 100 100 100 100 

Água2 200 340 20 20 

Sourdough 280 - 280 280 

Extrato de C. caesia Roxb2 _ _ - 180 

Extrato de C. longa L.2 _ - 180 - 
1g; 2 mL; 3 Controle sourdough (sem extrato de folhas); 4Controle pão tradicional; 5Curcuma longa 18%; 
6curcuma caesia 18% 

 

A massa subsequente foi preparada com 300 g da massa de fermento anterior, 300 g 

de farinha de trigo e 300 g de água. Após 3 dias, o fermento natural foi utilizado na 

formulação dos pães. A pesagem dos ingredientes foi realizada e as farinhas foram misturadas 

ao açúcar e ao sal. Depois, os ingredientes líquidos (leite, manteiga, água e sourdough) e o 

fermento fresco foram adicionados. Parte da água dos pães foi substituída por extrato de C. 

longa L. ou C. caesia Roxb., com base no peso inicial da farinha de trigo.  

Os ingredientes foram homogeneizados em uma amassadeira (Ferri, FAE-15 São 

Paulo, Brasil) durante 12 a 14 min. Após a homogeneização a massa foi fermentada por 15 

min a uma temperatura de 25 ºC, e armazenada em caixas de polietileno para a segunda 

fermentação (4 ºC por 12 h). Em seguida, a massa foi dividida e pesada em porções de 100 g, 

moldada e dispostas em formas e levadas a terceira fermentação (1 h a 27 ºC). Ao término 

dessa terceira etapa, os pães foram assados em forno elétrico (Ferri, FBA 1.1, Barcelona) a 

200 ºC por 20 min. Os pães assados foram deixados resfriar a temperatura ambiente antes das 

análises.  
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2.4 ESTABILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO 

 Os pães foram submetidos àsanálises para determinação das propriedades físico 

químicas e tecnológicas, sendo três amostras por tratamento avaliadas no intervalo de 0, 2, 4, 

6 e 8 dias de armazenamento, em triplicata. 

2.4.1 Volume específico e parâmetros instrumentais de cor da crosta e do miolo 

 O volume e a massa dos pães foram determinados 1 h após o seu forneamento, sendo o 

volume estimado de acordo com o método de deslocamento de sementes de painço (SANTOS 

BRITO & CEREDA, 2015). O volume específico foi calculado pela razão entre o volume e a 

massa, expresso em cm3 g-1. A luninosidade (L*) e as coordenadas de cor (a* e b*) foram 

determinadas, e calculados o croma (C*) e a tonalidade angular (H°) (Eq. 1 e 2), utilizando 

colorímetro Color Quest II (Hunter-Lab, Reston, Virginia, EUA).  

!°= tan-1 (b*/a*)                                                      (Eq. 1) 

 

  " ∗= 	&((∗" + *∗")																																																						   (Eq. 2) 

 

2.4.2 Perfil de textura (TPA)  

 A dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade das amostras foram 

determinados em um texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido), 

equipado com uma sonda cilíndrica (P/20, 20 mm de diâmetro), posicionada a uma distância 

de 20 mm da amostra com a velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 20 mm s-1, 10 mm s-1 

e 10 mm s-1, respectivamente. Os dados foram processados pelo software Exponent Lite 

(FAN; YU; WANG; 2014). 

2.4.3 Atividade de água (Aw), pH e acidez total (AT) 

 A atividade de água foi determinada de acordo com o manual do equipamento 

aqualab® (AquaLab, Series 3TE, Pullman, WA). Para a análise de pH, foram pesados 5 g de 

amostra e diluídas com o auxílio de 50 mL de água, e a determinação de pH foi através de um 

potenciômetro, segundo a AOAC (2016), método n° 943.71. A acidez total foi determinada 

por volumetria potenciométrica de acordo com a AOAC (2016), método n° 937.05. Em 
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paralelo a essas análises foi realizada uma análise visual dos pães de forma para verificar a 

presença de bolores e mofos.  

 
2.4.4 Compostos fenólicos totais (CFT) 
 
 Inicialmente, triturou-se a amostra fresca em moedor elétrico, transferiu-se um grama 

de amostra fresca para um bequer, previamente envolvido com papel alumínio para evitar 

contato da amostra com a luz, e após, acrescentou-se 20 mL da mistura etanol: água (70:30) 

para a obtenção dos extratos. As amostras foram agitadas em agitador magnético a 

temperatura ambiente (25 ºC ± 2 ºC) por 1 h, e filtrados com papel filtro Whatman n.º 1 (125 

mm de Ø) por 10 min, diretamente em balãovolumétrico de 50 mL coberto com papel 

alumínio. O processo de extração foi repetido com o resíduo nas mesmas condições 

anteriores. O volume da segunda extração foi filtrado e completado com solvente até o 

volume do balão, obtendo-se extratos com concentração de 2 % ou 0,02 g  mL-1. As amostras 

foram homogeneizadas, transferidas para frasco âmbar e armazenados a -20 ºC até o momento 

da realização das análises.  

 O teor de CFT foi determinado conforme métodoespectrofotométrico de Chan et al. 

(2007), com modificações. Amostra dos pães (300 µL) foram misturadas com 1,5 mL do 

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

w/v) em um tubo de ensaio revestido com papel alumínio, homogeneizou-se a mistura, e em 

seguida, esta foi incubada no escuro a 25 ºC. Após 30 min foi efetuada a leitura em 

espectrofotômetro espectrofotômetro, no comprimento de onda de 765 nm (infravermelho), 

sendo o equipamento zerado previamente com ensaio branco, contendo 300 µL de solvente 

extrator em substituição à amostra. Uma curva padrão de ácido gálico foi construída (y = 

0,0218 x + 0,0785, R2 = 0,9977) e o conteúdo de CFT foi expresso como mg equivalente de 

ácido gálico (EAG) por 100 g de material. 

2.4.5 Atividade sequestradora de radicais DPPH 

 A atividade antioxidante foi determinada pelo método do DPPH (atividade 

sequestradora do radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil), segundo (Brand-Williams et al., 1995), 

com modificações. Alíquotas de 1 mL dos extratos das folhas foram adicionados a 2mL de 

solução DPPH em metanol 0,02 mg mL-1, deixando-se reagir ao abrigo da luz.por 30 min. Em 

seguida, as leituras da absorbância em espectrofotômetro foram realizadas no comprimento de 

onda 517 nm (verde), utilizando metanol para zerar o equipamento. A atividade de eliminação 
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do radical DPPH foi apresentada pelo valor IC50, que foi definido como a concentração de 

extrato necessária para eliminar 50% do DPPH. Trolox foi usado como controle positivo. 

2.4.6 Poder antioxidante ferro redutor 

 O potencial antioxidante da amostra também foi mensurado a partir da capacidade de 

reduçãoférrica, em que o potencial antioxidante promove a redução do íon férrico (Fe+3) ao 

íon ferroso (Fe+2), sendo esta reação comprovada pela formação de um complexo (Fe2+) de 

coloração azul. Para verificação do poder ferro redutor, utilizou-se o método sugerido por 

Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), com modificações. O reagente FRAP foi preparado por 

mistura de tampão acetato de sódio (300 mM, pH 3,6), solução de 10 mM de 2,4,6-tripiridil-s-

triazina (TPTZ) em ácidoclorídrico (HCl) 40 mM e 20 mM de cloreto férrico (FeCl3.6H2O), 

respectivamente na proporção de 10:1:1 (v/v/v). Este reagente (2.700 μL) foi homogeneizado 

com a amostra do extrato de folhas (90 μL) e água destilada (270 μL). Os tubos de ensaio 

foram incubados em banho maria durante 30 min a 37 ºC, e as leituras de absorbância foram 

realizadas em espectrofotômetro a 595 nm, utilizando o reagente FRAP para calibrar o 

espectrofotômetro. A quantificação dos compostos foi determinada a partir da curva padrão 

de calibração preparada com diferentes concentrações de solução sulfato ferroso 2000 μM 

(500 a 2000 μM), sendo os resultados expressos como μM sulfato ferroso por g (peso seco) (y 

= 0,0007 x - 0,0152; R2 = 0,9997). 

2.5 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA 

 

2.5.1 Índice de Peróxido (IP) 

 O IP foi determinado segundo Brasil (1981). Para a extração da gordura dos pães, 100 

g dos pães foi transferido para bequer de 500 mL, se adicionou 30 g de sulfato de sódio 

anidro, 100 mL de éter de petróleo e 50 mL de éter etílico neutro, e a solução foi deixada em 

repouso por 30 min com agitação ocasional. Após a filtraçãoem papel de filtro qualitativo, a 

camada etérea foi submetida à segunda extração, com a mesma quantidade de solventes em 

um erlenmeyer. Sob exaustão, foram evaporados os solventes em placa aquecedora, em 

seguida secos em estufa a 105 ºC. E depois de resfriados, foram pesados para quantificar a 

gordura.  

 A gordura foi dissolvida em 30 mL de solução de ácido acético/clorofórmio 3:1 (v/v). 

Adicionou-se 0,5 mL de uma solução saturada de iodeto de potássio (KI) recém preparada, 30 



 157 

mL de água destilada e 0,5 mL de solução de amido 1 % como indicador. e titulou-se a 

amostra, sob agitação com solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,1N. Anotou-se o 

volume gastona titulação, e realizou-se uma prova em branco. O ensaio foi feito em triplicata. 

O cálculo foi realizado conforme a Eq. 3. 

 
Índice	de	peróxido	(mEq	peróxido	kg0&) 	= *	,	-	,	.	,	&'''

/                      (Eq. 3) 

 Onde: V = volume de solução de tiossulfato de sódio 0,01 N gasto na titulação da 

amostra; N = Normalidade da solução de tiossulfato de sódio; f= fator de solução de 

tiossulfato de sódio; p = peso da amostra (g).  O resultado foi expresso em mEq de peróxido 

por kg da amostra analisada. 

2.5.2 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 10 g de amostra previamente homogeneizada, 

acrescentou-se 50 mL de água destilada e agitou-se por 2 min. 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 e iniciou-se a destilação. Após 10 min 

do início da ebulição, recolheu-se 50 mLdo 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 min 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. As determinações foram realizadas 

em triplicata. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Apenas algumas características físico-químicas e tecnológicas determinadas nos pães 

experimentais foram passíveis de ajuste a modelos de regressão (Tabela 2). 
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Tabela 2. Modelos ajustados das características físico-químicas de pães de forma com adição 

de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. 

(CC), Controle sourdough (CS) e controle tradicional (CT) em função do tempo de 

armazenamento. 

Fator Trat. Modelo ajustado R2 R2aj p 
Aw1 CS Y = 0,066 - 0,02X3 + 0.003X2 0,90 0,91 0,000000  

CT Y = 0,959 - 0,026X + 0,003X2 0,84 0,82 0,000015  
CL Y = 0,952 - 0,014X + 0,001X2 0,83 0,80 0,000022  
CC Y = 0,951 - 0,17X + 0,002X2 0,89 0,87 0,000002 

CFT2 CS Y = 315,27 - 18,71X 0,92 0,91 0,000000  
CT Y = 316,10 - 21,61X 0,90 0,89 0,000000  
CL Y = 394,12 - 18,74X 0,89 0,88 0,000000  
CC Y = 399,29 - 19,57X 0,94 0,93 0,000000 

FRAP3 CS Y = 49,03 - 9,30X 0,89 0,88 0,000000  
CT Y = 45,097 - 8,862X 0,89 0,88 0,000000  
CL Y = 45,99 - 9,46X 0,90 0,89 0,000000  
CC Y = 43,907 - 8,837X 0,86 0,84 0,000001 

DPPH4 CS Y = 0,145 + 0,591X 0,97 0,96 0,000000  
CT Y = 45,097 - 8,861X 0,95 0,88 0,000000  
CL Y = 1,425 - 1,279X + 0,364X2 0,90 0,88 0,000001  
CC Y = 1,107 - 0,878X + 0,285X2 0,89 0,87 0,000002 

Dureza5 CS Y = 2,870 + 7,792X 0,99 0,98 0,000000  
CT Y = 7,675 + 8,279X 0,98 0,98 0,000000  
CL Y = 6,861 + 6,847X 0,96 0,96 0,000000  
CC Y = 8,279 + 6,867X 0,97 0,96 0,000000 

Elasticidade6 CS Y = 1,070 - 0,054X + 0,005X2 0,80 0,77 0,000054  
CT Y = 1,017 - 0,064X + 0,007X2 0,84 0,81 0,000017  
CL Y = 1,118 - 0,085X + 0,009X2 0,89 0,87 0,000002  
CC Y = 1,098 - 0,081 X + 0,009X2 0,75 0,71 0,000234 

Coevisidade1 CS Y = 0,871 - 0,195X + 0,023X2 0,97 0,96 0,000000  
CT Y = 0,825 - 0,183X + 0,023X2 0,92 0,90 0,000000  
CL Y = 0,789 - 0,138X + 0,016X2 0,88 0,86 0,000003  
CC Y = 0,744 - 0,110X + 0,012X2 0,91 0,89 0,000001 

Mastigabilidade5 CS Y = 5,640 + 2,11X 0,94 0,93 0,000000  
CT Y = 8,014 + 1,547X 0,92 0,89 0,000000  
CL Y = 5,814 + 1,936X 0,98 0,98 0,000000  
CC Y = 7,197 + 1,683X 0,97 0,96 0,000000 

TBARS7 CS Y = 0,126 + 0,056X 0,93 0,92 0,000000  
CT Y = 0,137 + 0,084X 0,96 0,96 0,000000  
CL Y = 0,49 + 0,056X 0,94 0,93 0,000000  
CC Y = 0,056 + 0,055X 0,97 0,96 0,000000 

Índice de peróxidos8 CS Y = 0,018 + 0,065X 0,99 0,98 0,000000  
CT Y = 0,082 + 0,073X 0,98 0,97 0,000000  
CL Y = 0,25 + 0,042X 0,95 0,95 0,000000  
CC Y = 0,049 + 0,037X 0,96 0,96 0,000000 

1Admensional; 2mg EAG 100 g-1; 3µMol FeSOg-1; 4 IC50: mg mL-1; 5N; 6mm; 7mg MAD. kg-1;8 mEq peróxido. 

kg-1 
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3.1 ATIVIDADE DE ÁGUA (AW), COMPOSTOS FENÓLOCOS TOTAIS (CFT) E 
PARÂMETROS DE COR INSTRUMENTAL 

 A Aw de todos os pães experimentais foram superiores a 0,90 (Figura 1A), situando-

se dentro de uma faixa classificada como a dos alimentos com média atividade de água 

(TAPIA; ALZAMORA; CHIRIFE, 2020). 

 

Figura 1. (A) Atividade de água e (B) Compostos fenólicos totais de pães de forma com 
adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia 
Roxb. (CC), controle sourdough (sem extrato de folhas) e controle tradicional (sem extrato de 
folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento. 
  

Os resultados determinados para Aw são similares aos reportados por Wanjuu et al. 

(2018) (0,9207 - 0,9320). Segundo estes autores, aumentos da temperatura durante o 

armazenamento resultam em maior Aw, o que não ocorreu neste estudo. Durante o tempo de 

armazenamento os valores de Aw sofreram diminuição significativa, e um leve aumento a 

partir do dia 6 no tratamento CT (Figura 1A; Apêndice B). 

 CS apresentou os maiores valores de Aw (Aw> 0,94), e consequentemente os maiores 

valores de umidade (Figura 2, Tabela 3). Na faixa de valores de Aw entre 0,94 - 0,99, todas as 

bactérias, leveduras e os mofos são capazes de crescer. A diminuição da Aw no tempo pode 

ser devido à ação de enzimas sobre as moléculas de amido, hidrolisando-as à dextrinas com 

capacidade de ligação à água em pães com alto conteúdo de fibras e proteína, e baixo teor de 

carboidratos (HEJRI-ZARIFI et al., 2014). Durante o armazenamento houve uma redução da 

Aw, o que desfavoreceu a deterioração microbiológica, além da deterioração físico-química, 

que ocorre em produtos deumidade intermediária, como os pães (ABU-GHOUSH et al., 

2008). 
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Figura 2. Análise de componentes principais de pães de forma com adição de sourdough e 
com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 
sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough): pH, atividade de água (Aw), umidade (Mo), compostos fenólicos totais (TPC) e 
dos parâmetros de cor instrumental de cor do miolo (cb) e crosta (ct) dos pães avaliados. 

O nível de CF determinado em CC variou entre 303,88 e 380,31 mg GAE 100 g-1; 

enquanto em CL de 297,15 a 369,28 mg GAE 100 g-1; valores superiores quando comparados 

a CS e CT, que oscilaram entre 211,81 a 295,14 mg GAE 100 g-1 do início até o oitavo dia de 

armazenamento, respectivamente. É possível que os curcuminóides se decomponham 

(hidrolisado) para diminuir os compostos fenólicos durante a estocagem (PERKO et al., 

2015), como foi observado neste estudo (Figura 1B). Os teores de CF diminuíram com o 

aumento do tempo de armazenamento em todos os tratamentos. Os tratamentos CC e CL 

apresentaram o maior conteúdo de CF em todos os tempos de armazenamento quando 

comparados com os controles (CT e CS) (Figura 1B, Figura 2).  

Nesse sentido, se pode deduzir que foi possível prolongar a vida comercial dos pães 

por meio da ação dos antioxidantes presentes nos extratos adicionados. Tendência semelhante 

à verificada nesta pesquisa foi apresentada por Vasileva et al. (2018) quando avaliaram 

extratos de lavanda (Lavandula angustifolia) e melissa (Melissa officinalis). Os autores 

relataram que a vida-de-prateleira dos pães pode ser estendida devido às propriedades 
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antimicrobianas das substâncias fenólicas e aromatizantes. Os pães aumentaram o prazo de 

validade (até 96 h) e nenhuma deterioração fúngica ou bacteriana foi observada durante o 

armazenamento a 22 °C, 30 °C e 37 °C por quatro dias.  

Os parâmetros de umidade e pH não apresentaram modelo de regressão significativo 

durante o armazenamento. Para ambos os parâmetros os pães controle (CS e CT) 

apresentaram os maiores valores de umidade e pH. Por outro lado, os pães CL e CC 

apresentaram menor valor de pH (Figura 2, Tabela 3).  

Baixos valores de umidade aliados com menores valores de pH e Aw, é interessante 

no que diz respeito a estabilidade microbiológica, pois limita a multiplicação de 

microrganismos patogênicos e deteriorantes, prolongando a vida de prateleira dos pães. 

Houve uma leve oscilação com relação ao aumento da acidez dos pães, mas no geral os pães 

CC e CL apresentaram os maiores valores (Figura2, Tabela 3). Segundo Clayton et al, (1972), 

essa variação durante o armazenamento está provavelmente associada à hidrolise dos lipídeos, 

que produz ácidos graxos livres, aos quais também favorece as reações de oxidação. Além 

disso, menores valores de pH e maior TA podem estar relacionados com a maior 

concentração de compostos fenólicos ácidos, o que auxiliou na maior estabilidade dos pães 

CC e CL. Observou-se a presença de mofo nos tratamentos CT no dia 5 e no CS no dia 7, 

indicando que houve uma contaminação microbiológica, e nesse sentido o pão de forma com 

os extratos tiveram um prazo de validade mais prolongado de 1 a 3 dias em relação a CS e 

CT, respectivamente. 

O volume específico (VE) é uma medida objetiva que permite verificar a capacidade 

da farinha de reter gás no interior da massa e consequentemente proporcionar o crescimento 

(ROCHA; CARDOSO SANTIAGO, 2009). De uma forma geral, o VE dos pães não foi 

afetado durante 8 dias de armazenamento (Tabela 3), exceto em CT até o quarto dia, por uma 

diminuição significativa do VE, indicando permanência da qualidade deste parâmetro. CC e 

CL obtiveram maiores valores de VE quando comparado aos pães adicionados com microalga 

Tetra selmischui (2,05 - 2,10 cm3 g-1), desenvolvidos por Robles-Ramirez et al. (2020). 

 A cor é um dos principais parâmetros a ser considerado em estudos de 

desenvolvimento de pães com adição de ingredientes diferentes do habitual, como é o caso 

dos extratos. Dependendo da quantidade de extrato adicionada, os pães podem escurecer, 

afetando sua aparência e, consequentemente, sendo motivo de rejeição pelos consumidores 

(PAZ et al., 2015). Neste estudo verificou-se que os pães de uma forma no geral apresentaram 

uma leve diminuição na L* e °H, indicando redução da intensidade de cor durante o 
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armazenamento, visto que L* e °H representam a quão clara ou escura, e a tonalidade 

cromática das amostras, respectivamente (Tabela 4).  

 

Tabela 3. Umidade, pH, acidez titulável e volume específico (média ± desvio-padrão) de pães 

de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tempo (dias) Tratamento Umidade1 pH2 AT3 VE4 

05 

Pão CS 31,02 ±0,32A 4,89 ±0,02C 5,12±0,04C 4,83±0,10A 

Pão CT 29,68 ±0,94A 5,83±0,04A 3,56±0,08D 4,24 ±0,10B 

Pão CL 27,26 ±0,78B 5,47±0,28AB 5,58±0,01A 4,72 ±0,11A 

Pão CC 27,11 ±0,31B 5,39 ±0,03B 5,36±0,11B 4,74±0,22A 

25 

Pão CS 29,63 ±1,67A 4,87 ±0,02D 5,59±0,07A 4,60±0,19B 

Pão CT 26,27 ±0,07B 5,80 ±0,02A 3,91±0,18B 4,23±0,15B 

Pão CL 27,76±0,75AB 5,36 ±0,02C 5,28±0,06A 4,66±0,18A 

Pão CC 26,78 ±0,06B 5,42 ±0,01B 4,97±0,12C 4,52±0,09B 

45 

Pão CS 27,95 ±0,35A 4,85 ±0,03C 5,31±0,05A 4,57±0,05A 

Pão CT 24,68 ±0,37B 5,85 ±0,01A 3,40±0,16C 4,16±0,09B 

Pão CL 26,95 ±1,28A 5,38 ±0,02B 4,55±0,11B 4,55±1,04A 

Pão CC 26,12±0,35AB 5,40 ±0,0B 4,53±0,12B 4,46±0,08A 

65 

Pão CS 28,65 ±2,56A 4,97 ±0,03C 4,78±0,07A 4,49±2,09A 

Pão CT 25,69±0,65AB 5,78 ±0,01A 3,43±0,01B 4,08±0,01B 

Pão CL 25,38±0,45AB 5,31 ±0,05B 4,76±0,12A 4,44±0,06A 

Pão CC 25,02 ±0,57B 5,36 ±0,02B 4,92±0,23A 4,40±0,05A 

85 

Pão CS 27,66 ±0,26A 4,91 ±0,07C 4,97±0,13A 4,30±0,01A 

Pão CT 25,93 ±0,46B 5,44 ±0,04A 3,69±0,10B 3,97±0,04B 

Pão CL 24,22 ±0,17C 5,23 ±0,01B 4,65±0,12A 4,35±0,06A 

Pão CC 24,00 ±0,77C 5,33 ±0,02AB 4,86±0,16A 4,32±0,05A 
1%; 2admensional; 3 Acidez em solução molar %(v/m)0,1 N. NaOH.100 g-1; 4 cm3 g-1; 5 Letras sobrescritas 
diferentes em cada tempo e coluna significam que as médias diferem entre os tratamentos (p<0,05) 

 



 163 

 Já os valores negativos da croma a* (desvio para o verde) e da croma b* (desvio para 

o amarelo) indicam coloração mais amarelo esverdeada para o miolo dos pães, tanto de CC 

como de CL, no decorrer do tempo de armazenamento (Tabela 4, Figura 2).  

 

Tabela 4. Parâmetros instrumentais de cor do miolo (média ± desvio-padrão) de pães de 

forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tempo Pão  L* miolo a* miolo b* miolo1 °H miolo2 C* miolo1 

03 

CS 69,15 ±0,11B 0,74±0,03B 16,04±0,4D 87,37±0,0C 16,06±0,0D 

CT 77,00 ±0,49A 1,16±0,05A 18,51±0,6C 86,42±0,0D 18,55±0,6C 

CL 66,33 ±0,34C -0,37±0,02C 29,40±0,1B 90,72±0,0B 29,41±0,18B 

CC 67,08± 0,06C -1,43±0,07D 34,51±0,7A 92,38±0,1A 34,54±0,7A 

23 

CS 70,39 ±0,63B 0,61±0,01B 15,25±0,66D 87,70±0,14C 15,26±0,66D 

CT 76,99 ±0,43A 1,13±0,04A 17,93±0,7C 86,40±0,03D 17,97±0,70C 

CL 66,11 ±0,73C -0,33±0,02C 28,96±0,7B 90,66±0,04B 28,96±0,66B 

CC 67,08 ±0,82C -1,27±0,06D 32,31±0,8A 92,26±0,15A 32,33±0,75A 

43 

CS 69,56 ±0,88B 0,73±0,02B 15,89±0,27D 87,38±0,10C 15,90±0,27D 

CT 75,88 ±0,92A 1,26±0,04A 18,57±0,17C 86,12±0,10D 18,61±0,17C 

CL 64,61±1,12C -0,29±0,01C 28,70±0,50B 90,59±0,02B 28,71±0,50B 

CC 66,20 ±0,30C -1,28±0,05D 32,22±0,41A 92,28±0,10A 32,25±0,41A 

63 

CS 69,91 ±0,96B 0,76±0,02B 16,34±0,45D 87,35±0,01C 16,36±0,45D 

CT 76,28 ±0,37A 1,12±0,01A 18,87±0,42C 86,62±0,09D 18,90±0,42C 

CL 65,19 ±0,73C -0,30±0,01C 29,15±0,34B 90,58±0,02B 29,15±0,34B 

CC 66,22 ±0,27C -1,13±0,03D 32,31±0,09A 92,00±0,05A 32,33±0,08A 

83 

CS 67,42 ±0,92B 0,72±0,03B 15,74±0,30D 87,41±0,13C 15,75±0,30D 

CT 75,00 ±1,72A 1,19±0,05A 18,73±0,63C 86,37±0,12D 18,77±0,63C 

CL 64,65 ±1,20B -0,26±0,01C 28,45±0,61B 90,53±0,02B 28,45±0,61B 

CC 65,12 ±0,42B -1,11±0,04C 31,76±0,14A 92,00±0,08A 31,78±0,14A 
1 admensional; 2 graus (°); 3 Letras sobrescritas diferentes em cada tempo e coluna significam que as médias 
diferem entre os tratamentos (p<0,05) 

 Provavelmente devido a clorofila presente nas folhas (BUCHAILLOT; CAFFIN; 

BHANDARI, 2009) e a presença de compostos fenólicos que conferem coloração amarelada 

(por exemplo, o kaempferol). A mesma tendência foi observada para C* do miolo dos pães. A 
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cor da crosta (Apêndice A) não foi afetada pela espécie de cúrcuma e nem pelo tempo de 

armazenamento conforme Anova fatorial (Apêndice E).  

3.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

 DPPH e FRAP apresentaram uma redução significativamente com o tempo de 

armazenamento (Figuras 3A e 3B). O que demonstra que as substâncias fenólicas são 

indicadores relacionados a ação antioxidante dos extratos (MAKRIS; BOSKOU; 

ANDRIKOPOULOS, 2017). Os menores valores de IC50 foram observados em CL, entre 

0,22 e 4,49 DPPH mg mL−1, seguido por CC, de 0,26 a 4,18 DPPH mg mL−1, ou seja, CL e 

CC apresentaram a maior atividade antioxidante (Figuras 3A). 

 
Figura 3. (A) capacidade antioxidante: IC50 (DPPH) e (B) poder antioxidante ferro redutor 
(FRAP); (C) Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), (D) Índice de peróxido 
de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. 
(CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e 
controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de 
armazenamento 
 

Quantos aos valores de FRAP, observou-se que os pães CS e CT apresentaram os 

maiores valores (Figuras 3B, Figura 4). Ademais, observou-se níveis decrescentes na 

atividade de FRAP, tanto nos pães de forma adicionados com extrato de C. caesia Roxb. e C. 

longa L., como nos pães controle (Apêndice B). Essa redução na atividade antioxidante ao 
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longo do armazenamento é resultado de reações de inativação dos radicais livres formados 

nos pães, o que consumiu os antioxidantes e CF. 

 

 
Figura 4. Análise de componentes principaisde pães de forma com adição de sourdough e 
com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle 
sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de folhas e 
sourdough): EV (volume específico), Sp (elasticidade), C (coesividade), Ch 
(mastigabilidade), Hard (dureza), DPPH e FRAP (atividade antioxidante), TBARS e IP 
(oxidação lipídica). 

Nesse contexto, é viável a adição de extrato de C. longa L. e C. caesia Roxb. na 

produção de pães e outros alimentos, pois, curcuminóides e outros polifenóis encontrados no 

gênero cúrcuma podem melhorar a oxidação das lipoproteínas, prevenir a peroxidação lipídica 

e estabilizar a membrana celular. Além disso, pode reduzir outros danos oxidativos causados 

pelos radicais livres (BENGMARK et al., 2009). 

O índice de peróxido e o TBARS são indicadores do estado oxidativo nas etapas 

iniciais da oxidação lipídica (ZAMUZ et al., 2018). O TBARS é um dos métodos mais 

utilizados para avaliar e acompanhar a oxidação de lipídios em diferentes produtos 

alimentícios, pois é considerado rápido e com certo grau de simplicidade (ALMEIDA et al., 

2015). Neste estudo, os valores TBARS aumentaram significativamente em todos os pães 

durante o período de armazenamento (Figura 3C).  
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Em geral, CT apresentou maior formação de compostos secundários a partir do 

quarto até o último dia do experimento (0,42 a 0,57 mg MAD kg-1), seguido por CS com 

valores que oscilaram entre 0,30 e 0,41 57 mg MAD kg-1, respectivamente (Figura 3C).  

Não houve diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre CC e CL, mas apresentaram um 

crescimento linear com valores que variaram entre 0,21 e 0,35 mg MAD. kg-1 para ambos os 

tratamentos. Tendência semelhante apresentaram Berasategi et al. (2011) (0,26 e 0,27 mg 

MAD kg-1), quando avaliaram o efeito antioxidante de extratos de Melissa officinalis, e 

determinaram benefícios significativos na inibição da oxidação lipídica.  

Os valores de IP aumentaram mais em CT e CS desde o primeiro dia até o último dia 

do experimento (0,15-0,45 e 0,09-0,33 mEq kg-1, respectivamente), quando comparados com 

CC (0,08-0,23 mEq kg-1) e CL (0,05-0,22 mEq kg-1) (Figura 3D). Todos os valores obtidos 

durante o armazenamento foram menores daqueles estabelecidos pela legislação brasileira 

sobre os requisitos sanitários para óleos e gorduras vegetais de 10 meq kg-1(BRASIL, 2021). O 

que poderia indicar que todos os tratamentos apresentaram boa estabilidade oxidativa. 

Estes valores são representativos, pois indicaram que as mudanças do estado de 

oxidação e na qualidade do pão de forma com os extratos foram melhores em relação a CS e 

CT. De acordo com Calligaris et al. (2008), que avaliaram a vida comercial de pão de forma, 

os consumidores rejeitam o produto quando aumentou progressivamente o valor de IP até 10 

mEq kg-1, considerando-se um índice representativo do esgotamento da qualidade dos 

produtos de panificação. 

É interessante notar que, os valores de IP obtidos neste estudo foram bem menores 

em comparação com valores entre 8,32 -1 3,1 mEq kg-1 em pães grissinos avaliados em 

diferentes temperaturas (CALLIGARIS et al., 2008); entre 0,86 - 1,66 mEq kg-1 com óleo de 

peixe nanoencapsulado em pães fortificados (OJAGH & HASANI, 2018); 6,11 mEq kg-1 

usando antioxidante sintético BHA na formulação de bolonhesas (BERASATEGI et al., 

2011).  

Nesse contexto, levando em conta que as folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. 

possuem elevado potencial antioxidante, são ricas em fitonutrientes e têm baixo teor de ácidos 

graxos, já era esperado resultados de IP consideravelmente menores quando comparados aos 

dos pães controle. Assim, os principais componentes dos curcuminóides além de suportar bem 

altas temperaturas, são mais estáveis à deterioração oxidativa, e por tal motivo podem 

prolongar a vida comercial dos pães. Ademais, se sabe que os ácidos graxos são susceptíveis 

sob altas temperaturas e/ou condições de luz, o que diminui o valor nutricional e o prazo de 

validade (ZHOU et al., 2002).  
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Como os produtos da oxidação lipídica influenciam a qualidade dos alimentos e são 

considerados potencialmente tóxicos para a saúde humana, os antioxidantes adicionados 

como extratos de folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. foram eficientes para manter a 

deterioração oxidativa a níveis aceitáveis. O que sugere que os compostos fenólicos presentes 

nos extratos aumentaram a capacidade antioxidante (FRAP e DPPH), o que contribui 

significativamente para a diminuição dos radicais livres, pois apresentaram correlação 

negativa (Figura 4). 

Por sua parte, Turgut, Soyer e Işıkçı (2016) observaram que os valores de TBARS e 

IP foram inferiores ao controle (<0,001) após 8 dias de armazenamento, usando extrato da 

casca de romã. Matumoto-Pintro et al. (2017) reportaram resultados similares durante o 

período de armazenamento a temperatura de 25 ºC na oxidação lipídica. Porém, esses autores 

ressaltaram que podem ter sua medição melhor garantida em tempos de armazenamento mais 

longos. Pois, os dienos conjugados são o primeiro produto de oxidação da degradação 

lipídica, e os aldeídos e carbonilos são produtos secundários da oxidação lipídica (FRANKEL 

& FINLEY, 2008). Possivelmente, um período maior de estudo seja necessário para verificar 

essa redução significativa no IP e concomitante aumento de TBARS. 

3.3 PERFIL DE TEXTURA DOS PÃES 

A avaliação das propriedades mecânicas do pão é importante não apenas para a 

garantia de qualidade de rotina na indústria de panificação, mas também para avaliar os 

efeitos das mudanças em vários ingredientes da massa e condições de processamento, e o 

efeito do prazo de validade na aceitabilidade do pão para o consumidor. Os resultados 

demonstraram que a dureza aumentou com o aumento do tempo de armazenamento e o maior 

valor foi obtido no oitavo dia de armazenamento (Figura 5A, Figura 4). O desenvolvimento 

da dureza está relacionado coma desnaturação do glúten e a retrogradação do amido, levando 

a uma maior resistência à extensibilidade. Além disso, a diminuição da atividade de água 

durante o armazenamento pode ter levado à formação de ligações de hidrogênio dentro de 

polímeros de amido ou amido-proteína e, assim, tornar o pão mais duro no decorrer do 

armazenamento (SCHIRALDI& FESSAS, 2001).  

 A elasticidade e coesividade dos pães diminuíram com o decorrer do tempo de 

armazenamento. A menor coesividade indica menor força necessária para esticar um alimento 

até que este seja rompido (SOUZA-BORGES et al., 2013), sendo assim, CC e CL obtiveram 
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diminuição força para serem rompidos com o aumento do tempo de armazenamento, podendo 

ser considerados mais farinhentos, ou com maior facilidade de desintegração. 

 

Figura 5. Parâmetros de textura (A) Dureza; (B) Elasticidade; (C) Coesividade; (D) 
Mastigabilidade de pães de forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de 
Curcuma longa L. (CL) ou Curcuma caesia Roxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem 
extrato de folhas) e cntrole tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função 
do tempo de armazenamento. 

 Mastigabilidade é a propriedade que verifica a energia requerida para mastigar um 

alimento sólido até a deglutição, resultado do produto da firmeza, coesão e flexibilidade. A 

mastigabilidade de CC e CL aumentou na estocagem (Figura 5D, Figura 4). Este aumento 

pode ter ocorrido devido à retrogradação do amido e redução da Aw nos pães durante os dias 

de armazenamento. Assim, foi possível observar que o envelhecimento de CC e CL é um 

processo que depende do tempo e se origina de vários eventos físico-químicos simultâneos, 

principalmente a retrogradação do amido, percebido pelo aumento da dureza e da 

mastigabilidade (Figuras 5 A e D); e facilidade de desintegração pela possível diminuição da 

rede de glúten, demonstrado pela diminuição da elasticidade e de coesividade (Figuras 5B e 

C). 
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4 CONCLUSÃO 

 A adição de extratos de C. longa L. e C. caesia Roxb. na produção de pães de forma 

de massa fermentada naturalmente (sourdough) e fermento comercial promoveu alterações 

nas propriedades fisico-químicas e tecnológicas dos pães de forma. Os pães adicionados dos 

extratos apresentaram os menores valores de TBARS e PI, indicativo de que os extratos foram 

capazes de prevenir a oxidação lipídica em níveis aceitáveis durante os 8 dias de 

armazenamento. O CT apresentou sinais de mofo (contaminação microbiana) no dia 5 e o CS 

no dia 7. No mais, independente do tratamento, com o aumento do tempo de armazenamento, 

pode-se perceber uma redução do FRAP, maior valor de IC50 DPPH, aumento da dureza do 

pão e mastigabildade dos pães. Em geral, verificou-se que é viável a adição de extrato de C. 

longa L. e C. caesia Roxb. na produção de pães de forma, pois contribuem para a maior 

estabilidade oxidativa do produto armazenado. 
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APÊNDICE A. Parâmetros instrumentais de cor do miolo (média ± desvio-padrão) de pães de 

forma com adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

CurcumacaesiaRoxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tempo 

(dias) Tratamento 
 

Luminosidade 

do miolo1 

a* do 

miolo1 
b* do miolo1 

Ângulo hue 

do miolo2 

Croma do 

miolo1 

03 

Pão CS 61,60±2,63A 13,29±0,59B 34,39±0,4B 68,86±1,02A 36,89±0,30A 

Pão CT 59,92±0,19B 17,39±0,49A 34,52±0,10B 63,28±0,73B 38,67±0,12A 

Pão CL 60,48±1,31AB 12,39±0,55B 34,75±0,26B 70,37±0,70A 36,92±0,41A 

Pão CC 61,69±1,66A 12,52±0,14B 36,12±1,66B 70,89±0,69A 38,25±1,60A 

23 

Pão CS 60,14±0,04A 13,14±0,40B 34,98±0,66AB 69,43±0,31A 37,61±1,18A 

Pão CT 59,31±1,39A 17,00±0,77A 33,55±0,94B 63,13±0,77B 37,62±1,11A 

Pão CL 59,78±2,97A 13,34±0,64B 35,40±0,66AB 69,36±1,17A 37,85±0,50A 

Pão CC 62,46±1,17A 12,43±0,62B 36,23±0,71A 71,06±1,17A 38,33±0,53A 

43 

Pão CS 63,77±2,81A 13,87±0,64B 34,45±1,10AB 68,06±1,25A 37,40±0,95AB 

Pão CT 56,04±1,40B 17,66±0,48A 32,91±0,25B 61,79±0,47B 37,35±0,44AB 

Pão CL 59,09±0,77AB 12,55±0,59C 34,30±0,32AB 69,92±0,73A 36,53±0,49B 

Pão CC 58,94±2,55AB 14,37±0,15B 35,71±0,66A 68,07±0,53A 38,54±0,59A 

63 

Pão CS 62,08±0,52A 13,55±0,57B 34,46±0,20A 68,57±0,91A 37,61±0,97AB 

Pão CT 56,93±2,19A 17,43±0,64A 34,48±0,54A 63,11±1,22B 38,56±0,19A 

Pão CL 61,05±2,91A 12,11±0,53B 34,17±0,69A 70,48±0,79A 36,27±0,71B 

Pão CC 59,29±2,96A 12,55±0,52B 34,60±0,56A 70,06±0,80A 36,83±0,57AB 

83 

Pão CS 60,61±0,05A 14,04±0,60C 33,33±0,55B 67,19±0,73BC 36,04±0,48A 

Pão CT 57,25±0,41A 16,16±0,50A 33,90±1,41AB 64,47±1,64C 37,57±1,05A 

Pão CL 58,65±2,17A 13,45±0,61C 34,90±0,82AB 68,95±1,25AB 37,42±0,54A 

Pão CC 59,56±1,79A 12,04±0,28B 35,81±0,75A 71,41±0,60A 37,79±0,70A 
1 admensional; 2 graus (°); 3 Letras sobrescritas diferentes em cada tempo e coluna significam que as médias 
diferem entre os tratamentos (p < 0,05) 
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APÊNDICE B. Atividade de água (Aw), compostos fenólicos totais (CFT), atividade 

antioxidante (FRAP e DPPH), e índice de peróxidos de pães de forma com adição de 

sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou CurcumacaesiaRoxb. (CC), 

controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle tradicional (CT) (sem extrato de 

folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tempo 

(dias) 
Tratamento Aw1 CFT2 FRAP3 DPPH4 IP5 

06 

Pão CS 0,945 ±0,00A 295,14±3,71B 38,91±0,64A 0,67±0,02B 0,10±0,01B 

Pão CT 0,934 ±0,00B 292,45 ±3,76B 37,41±1,47A 0,79±0,02A 0,15±0,01A 

Pão CL 0,936 ±0,00B 369,28±14,35A 38,34±1,22A 0,22±0,01C 0,06±0,00D 

Pão CC 0,933 ±0,00B 380,31 ±0,55A 37,01±1,43A 0,26±0,01C 0,08±0,00C 

26 

Pão CS 0,934 ±0,00A 275,58 ±8,81B 31,03±1,30A 1,42±0,03A 0,14±0,01B 

Pão CT 0,927 ±0,00A 280,31 ±2,99B 29,65±1,10A 1,32±0,05A 0,23±0,01A 

Pão CL 0,934 ±0,01A 357,91 ±3,65A 30,32±0,86A 0,83±0,04B 0,11±0,00C 

Pão CC 0,929 ±0,00A 365,64 ±3,85A 30,21±0,93A 0,94±0,05B 0,13±0,01BC 

46 

Pão CS 0,915±0,00AB 261,16 ±2,28C 26,02±1,25A 2,05±0,08A 0,20 ±0,00B 

Pão CT 0,910 ±0,00B 253,1 ±4,27C 16,18±0,74B 2,16±0,10A 0,27 ±0,01A 

Pão CL 0,918 ±0,00A 350,37 ±8,69A 10,74±0,32C 1,08±0,03B 0,16 ±0,01C 

Pão CC 0,913±0,00AB 330,26±11,25B 9,39 ±0,17C 1,25±0,06B 0,17 ±0,01C 

66 

Pão CS 0,917 ±0,00A 249 ±12,03B 3,56 ±0,16B 2,24±0,05B 0,28 ±0,01B 

Pão CT 0,908 ±0,00B 211,81 ±2,62C 2,78 ±0,18C 2,67±0,09A 0,37 ±0,00A 

Pão CL 0,912±0,00AB 314,75 ±3,84A 4,83 ±0,23A 1,33±0,06C 0,20 ±0,01C 

Pão CC 0,909 ±0,00B 322,8 ±4,42A 4,87 ±0,04A 1,44±0,07C 0,19 ±0,01D 

86 

Pão CS 0,913 ±0,00B 214,9 ±4,49B 6,15 ±0,24A 3,22±0,09B 0,34 ±0,02B 

Pão CT 0,918 ±0,00A 218,63 ±4,49B 6,54 ±0,24A 2,75±0,15C 0,45 ±0,01A 

Pão CL 0,914 ±0,00B 297,15 ±4,90A 3,77 ±0,18C 4,49±0,07A 0,22 ±0,03C 

Pão CC 0,912 ±0,00B 303,88 ±3,55A 5,49 ±0,24B 4,18 0,11A 0,23 ±0,06C 
1admensional;2 mg EAG 100 g-1; 3µMol FeSO g-1;4 IC50: mg mL-1; 5mEq peróxido. kg-1; 6 Letras sobrescritas 
diferentes em cada tempo e coluna significam que as médias diferem entre os tratamentos (p < 0,05) 
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APÊNDICE C. Perfil de textura e TBARS (média ± desvio-padrão) de pães de forma com 

adição de sourdough e com extrato de folhas de Curcuma longa L. (CL) ou 

CurcumacaesiaRoxb. (CC), controle sourdough (CS) (sem extrato de folhas) e controle 

tradicional (CT) (sem extrato de folhas e sourdough) em função do tempo de armazenamento 

Tempo 
(dias) Tratamento Dureza1 Elasticidade2 Coesividade3 Mastigabilidade3 TBARS4 

05 

Pão CS 9,21±0,15D 1,02±0,03A 0,70±0,02A 7,46±0,33C 0,16±0,01B 

Pão CT 15,79±0,48A 0,97±0,02A 0,67±0,01AB 9,78±0,40A 0,20±0,01A 

Pão CL 11,53±0,45C 1,04±0,03A 0,68±0,01AB 7,93±0,29C 0,09±0,01D 

Pão CC 12,96±0,63B 1,03±0,04A 0,65±0,02B 8,84±0,06B 0,11±0,00C 

25 

Pão CS 19,64±0,17C 0,97±0,02A 0,56±0,02A 9,37±0,42BC 0,25±0,01B 

Pão CT 24,93±0,60A 0,90±0,01B 0,53±0,02A 10,99±0,41A 0,33±0,00A 

Pão CL 22,41±0,60B 0,98±0,03A 0,55±0,03A 9,20±0,19C 0,19±0,01C 

Pão CC 24,10±0,03A 0,97±0,03A 0,57±0,02A 10,28±0,28AB 0,18±0,01C 

45 

Pão CS 27,38±0,33C 0,95±0,02A 0,49±0,02B 13,19±0,13A 0,32±0,02B 

Pão CT 30,39±0,33A 0,89±0,00B 0,47±0,02B 12,96±0,30A 0,41±0,01A 

Pão CL 28,24±1,34BC 0,93±0,01AB 0,54±0,01A 11,93±0,42B 0,23±0,01C 

Pão CC 29,53±0,34AB 0,95±0,03AB 0,51±0,01AB 12,75±0,24A 0,21±0,01C 

65 

Pão CS 34,01±1,69B 0,93±0,03bA 0,47±0,02cA 14,31±0,34bA 0,35±0,02B 

Pão CT 43,58±0,86A 0,88±0,02bA 0,49±0,02bcA 13,05±0,62bA 0,45±0,02A 

Pão CL 35,71±1,08B 0,92±0,02A 0,51±0,00A 13,70±0,29A 0,25±0,01C 

Pão CC 36,94±0,68B 0,92±0,02A 0,51±0,02A 13,94±0,61A 0,27±0,00C 

85 

Pão CS 40,99±1,25B 0,91±0,01A 0,46±0,01A 15,54±0,72A 0,39±0,02B 

Pão CT 47,87±0,72A 0,87±0,02B 0,47±0,01A 16,48±0,26A 0,55±0,03A 

Pão CL 39,11±1,11B 0,91±0,01A 0,50±0,02A 15,36±0,40A 0,33±0,02B 

Pão CC 40,87±1,37B 0,91±0,01A 0,49±0,02A 15,42±0,54A 0,35±0,00B 
1N; 2mm; 3Admensional; 4mg MAD. kg-1;5Letras sobrescritas diferentes em cada tempo e coluna significam que as 
médias diferem entre os tratamentos (p<0,05) 
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APÊNDICE D. Matrix de Correlação de Pearson 

  pH TA Aw Mo L*ct a*ct b*ct H®ct C*ct L*cb a*cb b*cb H®cb C*cb TPC 
FRA

P 
DPP

H Hard. Sp. Co. Ch. EV 
TBA
RS PI 

pH 1 -0,718 -0,107 -0,382 -0,567 0,592 -0,092 -0,545 0,340 0,501 0,084 0,202 -0,074 0,203 0,085 0,037 -0,135 0,041 -0,236 0,061 -0,067 -0,473 0,099 0,129 

TA -0,718 1 0,378 0,307 0,629 -0,835 0,386 0,819 -0,247 -0,724 -0,526 0,297 0,527 0,296 0,512 0,324 -0,256 -0,415 0,640 0,295 -0,354 0,781 -0,607 -0,629 

Aw -0,107 0,378 1 0,688 0,251 -0,138 0,234 0,169 0,123 0,045 0,026 -0,079 -0,032 -0,079 0,422 0,885 -0,644 -0,852 0,764 0,831 -0,849 0,567 -0,639 -0,648 

Mo -0,382 0,307 0,688 1 0,287 -0,004 0,003 0,006 0,022 0,136 0,311 -0,468 -0,332 -0,468 0,004 0,598 -0,489 -0,621 0,584 0,561 -0,579 0,433 -0,371 -0,347 

L*ct -0,567 0,629 0,251 0,287 1 -0,613 0,260 0,597 -0,196 -0,424 -0,260 0,072 0,239 0,071 0,260 0,221 -0,204 -0,269 0,438 0,133 -0,192 0,560 -0,356 -0,343 

a*ct 0,592 -0,835 -0,138 -0,004 -0,613 1 -0,466 -0,985 0,301 0,890 0,717 -0,561 -0,736 -0,560 -0,597 -0,017 0,123 0,167 -0,433 -0,152 0,119 -0,653 0,534 0,534 

b*ct -0,092 0,386 0,234 0,003 0,260 -0,466 1 0,612 0,668 -0,435 -0,639 0,559 0,620 0,559 0,539 0,197 -0,160 -0,230 0,399 0,208 -0,259 0,347 -0,458 -0,454 

H®ct -0,545 0,819 0,169 0,006 0,597 -0,985 0,612 1 -0,138 -0,880 -0,764 0,610 0,778 0,609 0,639 0,052 -0,144 -0,195 0,466 0,180 -0,159 0,653 -0,571 -0,568 

C*ct 0,340 -0,247 0,123 0,022 -0,196 0,301 0,668 -0,138 1 0,278 -0,062 0,091 0,026 0,091 0,056 0,186 -0,065 -0,107 0,051 0,071 -0,168 -0,156 -0,042 -0,042 

L*cb 0,501 -0,724 0,045 0,136 -0,424 0,890 -0,435 -0,880 0,278 1 0,784 -0,671 -0,819 -0,670 -0,598 0,156 -0,013 0,031 -0,326 -0,013 -0,024 -0,563 0,476 0,465 

a*cb 0,084 -0,526 0,026 0,311 -0,260 0,717 -0,639 -0,764 -0,062 0,784 1 -0,932 -0,992 -0,932 -0,789 0,026 0,168 0,109 -0,312 -0,126 0,095 -0,430 0,560 0,534 

b*cb 0,202 0,297 -0,079 -0,468 0,072 -0,561 0,559 0,610 0,091 -0,671 -0,932 1 0,950 1,000 0,802 -0,071 -0,167 -0,044 0,206 0,118 -0,064 0,264 -0,491 -0,455 

H®cb -0,074 0,527 -0,032 -0,332 0,239 -0,736 0,620 0,778 0,026 -0,819 -0,992 0,950 1 0,950 0,808 -0,049 -0,157 -0,095 0,307 0,120 -0,089 0,432 -0,566 -0,540 
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C*cb 0,203 0,296 -0,079 -0,468 0,071 -0,560 0,559 0,609 0,091 -0,670 -0,932 1,000 0,950 1 0,802 -0,070 -0,167 -0,044 0,206 0,118 -0,064 0,263 -0,490 -0,454 

TPC 0,085 0,512 0,422 0,004 0,260 -0,597 0,539 0,639 0,056 -0,598 -0,789 0,802 0,808 0,802 1 0,450 -0,588 -0,583 0,627 0,536 -0,562 0,632 -0,855 -0,847 

FRA
P 0,037 0,324 0,885 0,598 0,221 -0,017 0,197 0,052 0,186 0,156 0,026 -0,071 -0,049 -0,070 0,450 1 -0,713 -0,923 0,759 0,816 -0,896 0,531 -0,671 -0,702 

DPP
H -0,135 -0,256 -0,644 -0,489 -0,204 0,123 -0,160 -0,144 -0,065 -0,013 0,168 -0,167 -0,157 -0,167 -0,588 -0,713 1 0,794 -0,654 -0,694 0,821 -0,543 0,734 0,671 

Hard. 0,041 -0,415 -0,852 -0,621 -0,269 0,167 -0,230 -0,195 -0,107 0,031 0,109 -0,044 -0,095 -0,044 -0,583 -0,923 0,794 1 -0,839 -0,871 0,938 -0,696 0,833 0,851 

Sp. -0,236 0,640 0,764 0,584 0,438 -0,433 0,399 0,466 0,051 -0,326 -0,312 0,206 0,307 0,206 0,627 0,759 -0,654 -0,839 1 0,772 -0,799 0,763 -0,821 -0,811 

Co. 0,061 0,295 0,831 0,561 0,133 -0,152 0,208 0,180 0,071 -0,013 -0,126 0,118 0,120 0,118 0,536 0,816 -0,694 -0,871 0,772 1 -0,846 0,572 -0,770 -0,732 

Ch. -0,067 -0,354 -0,849 -0,579 -0,192 0,119 -0,259 -0,159 -0,168 -0,024 0,095 -0,064 -0,089 -0,064 -0,562 -0,896 0,821 0,938 -0,799 -0,846 1 -0,636 0,790 0,797 

EV -0,473 0,781 0,567 0,433 0,560 -0,653 0,347 0,653 -0,156 -0,563 -0,430 0,264 0,432 0,263 0,632 0,531 -0,543 -0,696 0,763 0,572 -0,636 1 -0,787 -0,802 

TBA
RS 0,099 -0,607 -0,639 -0,371 -0,356 0,534 -0,458 -0,571 -0,042 0,476 0,560 -0,491 -0,566 -0,490 -0,855 -0,671 0,734 0,833 -0,821 -0,770 0,790 -0,787 1 0,963 

PI 0,129 -0,629 -0,648 -0,347 -0,343 0,534 -0,454 -0,568 -0,042 0,465 0,534 -0,455 -0,540 -0,454 -0,847 -0,702 0,671 0,851 -0,811 -0,732 0,797 -0,802 0,963 1 
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APÊNDICE E. Anova Fatorial 
  
pH 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 1711,969 1 1711,969 368841,0 0,000000 

tempo 0,204 4 0,051 11,0 0,000004 

tratamento 5,327 3 1,776 382,5 0,000000 

tempo*tratamento 0,277 12 0,023 5,0 0,000056 

erro 0,186 40 0,005     

  
AT 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 1303,234 1 1303,234 95439,66 0,000000 

tempo 2,784 4 0,696 50,98 0,000000 

tratamento 23,097 3 7,699 563,81 0,000000 

tempo*tratamento 2,324 12 0,194 14,18 0,000000 

erro 0,546 40 0,014     

  
Aw 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 50,97026 1 50,97026 7816281 0,000000 

tempo 0,00640 4 0,00160 245 0,000000 

tratamento 0,00035 3 0,00012 18 0,000000 

tempo*tratamento 0,00037 12 0,00003 5 0,000102 

erro 0,00026 40 0,00001     

  
Umidade 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 43375,95 1 43375,95 56110,64 0,000000 
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tempo 81,73 4 20,43 26,43 0,000000 

tratamento 91,19 3 30,40 39,32 0,000000 

tempo*tratamento 29,79 12 2,48 3,21 0,002712 

erro 30,92 40 0,77     

  
L¨c 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 214434,4 1 214434,4 60489,61 0,000000 

tempo 15,0 4 3,8 1,06 0,389152 

tratamento 150,6 3 50,2 14,16 0,000002 

tempo*tratamento 68,3 12 5,7 1,60 0,129450 

erro 141,8 40 3,5     

  
a*c 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 11869,17 1 11869,17 40845,55 0,000000 

tempo 4,54 4 1,14 3,91 0,009003 

tratamento 194,27 3 64,76 222,85 0,000000 

tempo*tratamento 15,65 12 1,30 4,49 0,000156 

erro 11,62 40 0,29     

  
b*c 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 72008,94 1 72008,94 122805,7 0,000000 

tempo 5,07 4 1,27 2,2 0,091114 

tratamento 27,54 3 9,18 15,7 0,000001 

tempo*tratamento 12,41 12 1,03 1,8 0,089105 

erro 23,45 40 0,59     
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H*c 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 276810,6 1 276810,6 320283,2 0,000000 

tempo 14,9 4 3,7 4,3 0,005515 

tratamento 482,8 3 160,9 186,2 0,000000 

tempo*tratamento 31,5 12 2,6 3,0 0,004104 

erro 34,6 40 0,9     

  
 
  
  
C*c 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 84388,17 1 84388,17 145647,4 0,000000 

tempo 3,32 4 0,83 1,4 0,241330 

tratamento 12,11 3 4,04 7,0 0,000700 

tempo*tratamento 17,04 12 1,42 2,5 0,016802 

erro 23,18 40 0,58     

  
L*m 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 288232,1 1 288232,1 473890,3 0,000000 

tempo 32,5 4 8,1 13,3 0,000001 

tratamento 1081,7 3 360,6 592,8 0,000000 

tempo*tratamento 7,3 12 0,6 1,0 0,464663 

erro 24,3 40 0,6     

  
a*m 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 0,40673 1 0,40673 322,37 0,000000 



184 

tempo 0,11564 4 0,02891 22,91 0,000000 

tratamento 52,40446 3 17,46815 13845,30 0,000000 

tempo*tratamento 0,19551 12 0,01629 12,91 0,000000 

erro 0,05047 40 0,00126     

  
b*m 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 34507,70 1 34507,70 139785,6 0,000000 

tempo 8,28 4 2,07 8,4 0,000052 

tratamento 2926,95 3 975,65 3952,2 0,000000 

tempo*tratamento 10,87 12 0,91 3,7 0,000939 

erro 9,87 40 0,25     

  
  
H*m 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 476939,7 1 476939,7 65951925 0,000000 

tempo 0,3 4 0,1 11 0,000006 

tratamento 328,8 3 109,6 15154 0,000000 

tempo*tratamento 0,8 12 0,1 9 0,000000 

erro 0,3 40 0,0     

  
C*m 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 34567,75 1 34567,75 140039,5 0,000000 

tempo 8,32 4 2,08 8,4 0,000050 

tratamento 2923,38 3 974,46 3947,7 0,000000 

tempo*tratamento 10,96 12 0,91 3,7 0,000876 

erro 9,87 40 0,25     
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CFT 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 5300478 1 5300478 126588,0 0,000000 

tempo 46678 4 11670 278,7 0,000000 

tratamento 106429 3 35476 847,3 0,000000 

tempo*tratamento 2845 12 237 5,7 0,000014 

erro 1675 40 42     

  
FRAP 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 20893,06 1 20893,06 31892,97 0,000000 

tempo 10847,60 4 2711,90 4139,68 0,000000 

tratamento 132,98 3 44,33 67,67 0,000000 

tempo*tratamento 413,13 12 34,43 52,55 0,000000 

erro 26,20 40 0,66     

   
DPPH (IC50) 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 187,0089 1 187,0089 29081,42 0,00 

tempo 68,0759 4 17,0190 2646,59 0,00 

tratamento 1,6205 3 0,5402 84,00 0,00 

tempo*tratamento 12,2875 12 1,0240 159,23 0,00 

erro 0,2572 40 0,0064     

  
Dureza 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 
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média 49627,74 1 49627,74 67393,70 0,000000 

tempo 6752,97 4 1688,24 2292,61 0,000000 

tratamento 333,81 3 111,27 151,10 0,000000 

tempo*tratamento 92,04 12 7,67 10,42 0,000000 

erro 29,46 40 0,74     

  
Elasticidade 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 53,35077 1 53,35077 105775,5 0,000000 

tempo 0,09743 4 0,02436 48,3 0,000000 

tratamento 0,03330 3 0,01110 22,0 0,000000 

tempo*tratamento 0,00323 12 0,00027 0,5 0,879475 

erro 0,02018 40 0,00050     

  
Coesividade 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 17,61663 1 17,61663 53025,53 0,000000 

tempo 0,31018 4 0,07754 233,41 0,000000 

tratamento 0,00541 3 0,00180 5,43 0,003138 

tempo*tratamento 0,01357 12 0,00113 3,40 0,001729 

erro 0,01329 40 0,00033     

  
Mastigabilidade 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 8819,073 1 8819,073 54893,91 0,000000 

tempo 403,139 4 100,785 627,33 0,000000 

tratamento 8,501 3 2,834 17,64 0,000000 

tempo*tratamento 14,989 12 1,249 7,77 0,000000 

erro 6,426 40 0,161     
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Volume específico 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 1177,987 1 1177,987 106940,3 0,000000 

tempo 1,089 4 0,272 24,7 0,000000 

tratamento 1,772 3 0,591 53,6 0,000000 

tempo*tratamento 0,094 12 0,008 0,7 0,734070 

erro 0,441 40 0,011     

  
TBARS 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 4,709333 1 4,709333 29339,91 0,000000 

tempo 0,486085 4 0,121521 757,10 0,000000 

tratamento 0,296986 3 0,098995 616,76 0,000000 

tempo*tratamento 0,025425 12 0,002119 13,20 0,000000 

erro 0,006420 40 0,000161     

  
Índice de peróxidos 

Efeito Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F p 

média 2,540935 1 2,540935 45216,04 0,00 

tempo 0,351329 4 0,087832 1562,98 0,00 

tratamento 0,211208 3 0,070403 1252,82 0,00 

tempo*tratamento 0,034295 12 0,002858 50,86 0,00 

erro 0,002248 40 0,000056     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As folhas de C. longa L. e C. caesia Roxb. que são resíduos agrícolas, podem ser 

aproveitadas como alimentos, já possuem um alto teor de proteína e minerais, além de ser 

nutricional rica em fibras alimentares solúveis e insolúveis. Não apresentarem compostos 

cianogênicos e baixíssima toxicidade de acordo com o teste com Artêmia salina. Curcuma é 

um gênero muito importante da família Zingiberaceae, e no estado de Goiás destaca-se a 

importância sócio econômica do cultivo da C. longa L. para a agricultura familiar. 

O aproveitamento alimentar dessas folhas pode ser feito através da elaboração farinhas 

e/ou extratos, e sua utilização como ingrediente enriquecedor de alimentos, já que também 

apresentaram boas características antioxidantes e capacidade de retardar a oxidação lípidica 

em pães de forma com adição de sourdough.  

O pão têm um papel importante na nutrição humana, e é amplamente consumido. De 

acordo com o presente estudo, é possível afirmar que é viável a utilização das farinhas de C. 

caesia Roxb. e C. longa L. para substituir parcialmente a farinha de trigo e/ou os extratos das 

mesmas na produção de pão de forma com adição de sourdough com características físicas, 

químicas e sensoriais aceitáveis e com viabilidade tecnológica e nutricional. 

 Os pães estudados constituem um potencial produto natural com a propriedades 

antioxidantes, no entanto maiores estudos são necessários na caracterização dos compostos 

fenólicos presentes nas folhas. 

 

 

 

 


