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Os antioxidantes são um conjunto 
heterogêneo de substâncias 

formadas por vitaminas, minerais, 
pigmentos naturais e outros com-
postos vegetais e, ainda, enzimas, 
que bloqueiam o efeito danoso dos 
radicais livres. 

O termo antioxidante significa 
que impede a oxidação de outras 
substâncias químicas que ocorrem 
nas reações metabólicas ou por fato-
res exógenos, como as radiações ioni-
zantes. São obtidos pelos alimentos, 
sendo encontrados na sua maioria 
nos vegetais, o que explica parte das 
ações saudáveis que as frutas, legu-
mes, hortaliças e cereais integrais 
exercem sobre o organismo.

Os antioxidantes podem ser clas-
sificados em primários, sinergistas, 
removedores de oxigênio, biológicos, 
agentes quelantes e antioxidantes 
mistos.

Os antioxidantes primários são 
compostos fenólicos que promovem 
a remoção ou inativação dos radicais 
livres formados durante a iniciação 
ou propagação da reação, através 
da doação de átomos de hidrogênio 
a estas moléculas, interrompendo 
a reação em cadeia. Os principais 
e mais conhecidos antioxidantes 
deste grupo são os polifenóis, como 

butil-hidroxi-anisol (BHA), butil- 
hidroxi-tolueno (BHT), terc-butil- 
hidroquinona (TBHQ) e propil 
galato (PG), que são sintéticos, e os 
tocoferóis, que são naturais. Estes 
últimos também podem ser classifi-
cados como antioxidantes biológicos.

Os antioxidantes sinergistas são 
substâncias com pouca ou nenhuma 
atividade antioxidante, que podem 
aumentar a atividade dos antioxi-
dantes primários quando usados 
em combinação adequada. Alguns 
antioxidantes primários quando 
usados em combinação podem atuar 
sinergisticamente. 

Os antioxidantes removedores de 
oxigênio são compostos que atuam 
capturando o oxigênio presente no 
meio, através de reações químicas 
estáveis tornando-os, consequente-
mente, indisponíveis para atuarem 
como propagadores da autoxidação. 
Ácido ascórbico, seus isômeros e 
seus derivados são os melhores 
exemplos deste grupo. O ácido as-
córbico pode atuar também como 
sinergista na regeneração de antio-
xidantes primários.

Os antioxidantes biológicos in-
cluem várias enzimas, como glucose 
oxidase, superóxido dismutase e 
catalases. Estas substâncias podem 

remover oxigênio ou compostos 
altamente reativos de um sistema 
alimentício.

Os agentes quelantes/seques-
trantes complexam íons metálicos, 
principalmente cobre e ferro, que 
catalisam a oxidação lipídica. Um par 
de elétrons não compartilhado na sua 
estrutura molecular promove a ação 
de complexação. Os mais comuns são 
ácido cítrico e seus sais, fosfatos e 
sais de ácido etileno diamino tetra 
acético (EDTA).

Os antioxidantes mistos incluem 
compostos de plantas e animais que 
têm sido amplamente estudados 
como antioxidantes em alimentos. 
Entre eles estão várias proteínas 
hidrolisadas, flavonóides e derivados 
de ácido cinâmico (ácido caféico).

O estresse oxidativo ocorre quan-
do a produção de moléculas prejudi-
ciais, chamadas de radicais livres, 
está além da capacidade protetora 
das defesas antioxidantes. Os radi-
cais livres são átomos quimicamente 
ativos ou moléculas que apresentam 
um número ímpar de elétrons na sua 
órbita externa. Exemplos de radicais 
livres são o ânion superóxido, o radi-
cal hidroxila, os metais de transição, 
como o ferro e o cobre, o ácido nítrico 
e o ozônio. Os radicais livres contêm 
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oxigênio conhecido como espécies 
reativas de oxigênio (ROS), que são 
os radicais livres biologicamente 
mais importantes. Os ROS incluem 
os radicais superóxidos e o radical 
hidroxila mais os derivados do oxi-
gênio que não contém elétrons ímpa-
res, como o peróxido de hidrogênio 
e o oxigênio singleto. 

Como têm um ou mais elétrons 
ímpares, os radicais livres são 
altamente instáveis; vasculham  o 
organismo para se apropriar ou doar 
elétrons e, por esta razão, preju-
dicam as células, proteínas e DNA 
(material  genético). 

O mesmo processo oxidativo 
também causa o ranço no óleo, a cor 
marrom em maçãs descascadas e a 
ferrugem no ferro.

ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS 
E NATURAIS

Os antioxidantes sin-
téticos mais utiliza-

dos na indústria 
de alimentos são 
o BHA, BHT, 
PG e TBHQ. 
A estr utura 
fenólica destes 

compostos per-
mite a doação de 

um próton a um 

radical livre, regenerando, assim, a 
molécula do acilglicerol e interrom-
pendo o mecanismo de oxidação por 
radicais livres. Dessa maneira, os 
derivados fenólicos transformam-
se em radicais livres. Entretanto, 
estes radicais podem se estabilizar 
sem promover ou propagar reações 
de oxidação.

O BHA é um antioxidante mais 
efetivo na supressão da oxidação em 
gorduras animais do que em óleos 
vegetais. Como a maior parte dos 
antioxidantes fenólicos, sua eficiên-
cia é limitada em óleos insaturados 
de vegetais ou sementes. Apresenta 
pouca estabilidade frente a elevadas 
temperaturas, mas é particularmen-
te efetivo no controle de oxidação de 
ácidos graxos de cadeia curta, como 
aqueles contidos em óleo de coco e 
palma.

O BHT possui propriedades si-
milares ao BHA, porém, enquanto o 
BHA é um sinergista para propilga-
latos, o BHT não é. O BHA e o BHT 
podem conferir odor em alimentos 
quando aplicados em altas tempe-
raturas em condição de fritura, por 

longo período.
O BHA e o BHT são siner-

gistas entre si. O BHA age como  
sequestrante de radicais peróxidos,  
enquanto o BHT age como sinergis-
ta, ou regenerador de radicais BHA.

O PG é um éster do 3,4,5 ácido 
triidroxibenzóico. Possui concen-
tração ótima de atividade como 
antioxidante e quando usado em 
níveis elevados pode atuar como pró- 
oxidante. Seu poder para estabilizar 
alimentos fritos, massas assadas e 
biscoitos preparados com gorduras 
é baixo.

O TBHQ é um pó cristalino 
branco e brilhoso, moderadamente 
solúvel em óleos e gorduras e não se 
complexa com íons de cobre e ferro, 
como o galato. É considerado, em ge-
ral, mais eficaz em óleos vegetais do 
que o BHA ou o BHT; em relação à 
gordura animal, é tão efetivo quanto 
o BHA e mais efetivo do que o BHT 
ou o PG. O TBHQ é 
considerado tam-
bém o melhor  
a n t i o x i -
d a n t e  
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para óleos de fritura, pois resiste 
ao calor e proporciona uma exce-
lente estabilidade para os produtos 
acabados. O ácido cítrico e o TBHQ 
apresentam excelente sinergia em 
óleos vegetais.

Os antioxidantes naturais são 
moléculas presentes nos alimentos, 
em pequenas quantidades, que pos-
suem a capacidade de interromper 
a formação de radicais livres. Desse 
modo, são capazes de reduzir a velo-
cidade das reações de oxidação dos 
compostos lipídicos presentes em 
determinado produto. 

Entre os antioxidantes naturais 
mais utilizados na indústria alimen-
tícia podem ser citados os tocoferóis 
que, por serem um dos melhores an-
tioxidantes naturais são amplamen-
te aplicados como meio para inibir 
a oxidação dos óleos e gorduras co-
mestíveis, prevenindo a oxidação dos 
ácidos graxos insaturados; os  ácidos 
fenólicos, que caracterizam-se pela 
presença de um anel benzênico, um 
grupamento carboxílico e um ou 
mais grupamentos de hidroxila e/ou  
metoxila na molécula, que confe-
rem propriedades antioxi-
dantes; e os extratos de 
plantas, como alecrim e 
sálvia, que em estudos, 
foram os antioxidantes 
mais eficazes na gor-
dura suí na, sendo que 
ambos os temperos 
apresentaram baixo 
potencial redox de ati-
vidade antioxidante em 
salsichas. 

APLICAÇÃO INDUSTRIAL

O uso de antioxidantes na indús-
tria de alimentos e seus mecanismos 
funcionais têm sido amplamente 
estudados.

O retardamento das reações oxi-
dativas por determinados compostos 
foi, primeiramente, registrado por 
Claude Berthollet, em 1797 e, depois, 
esclarecido por Humphry Davy, em 
1817.

O curso da rancificação de gordu-
ras permaneceu desconhecido até que 
estudos demonstraram que o oxigênio 
atmosférico era o maior agente causa-
dor de oxidação do ácido graxo livre. 
Vários anos mais tarde, descobriu-se 
que a oxidação de triglicerídios alta-
mente insaturados poderia provocar 
odor de ranço em óleo de peixe.

Em 1852, cientistas observaram 
que índios americanos do Vale de 
Ohio preservavam gordura de urso 
usando casca de omeiro. Esse produto 
foi patenteado como antioxidante 30 
anos mais tarde.

O conhecimento atual das pro-
priedades de vários produtos quími-

cos para prevenir a oxi-
dação de gorduras e 
alimentos gordurosos 
começou com estudos 
clássicos. Durante a 
I Guerra Mundial e 
pouco depois, cientis-
tas testaram a ativi-
dade antioxidante de 
mais de 500 compostos. 

Essa pesquisa básica, 
combinada com a vasta 

importância da oxidação em 
praticamente todas as operações de 
manufatura, desencadeou uma busca 
por aditivos químicos para controlar 
a oxidação.

Das centenas de compostos que 
têm sido propostos para inibir a de-
terioração  oxidativa das substâncias 
oxidáveis, somente alguns podem ser 
usados em produtos para consumo 
humano.

Na seleção de antioxidantes, são 
desejáveis as seguintes propriedades: 
eficácia em baixas concentrações 
(0,001% a 0,01%); ausência de efeitos 
indesejáveis na cor, no odor, no sabor 
e em outras características do alimen-
to; compatibilidade com o alimento 
e fácil aplicação; estabilidade nas 
condições de processo e armazena-
mento, e o composto e seus produtos 
de oxidação não podem ser tóxicos, 
mesmo em doses muitos maiores das 
que normalmente seriam ingeridas 
no alimento.

Além disso, na escolha de um 
antioxidante deve-se considerar 
também outros fatores, incluindo 
legislação, custo e preferência do con-
sumidor por antioxidantes naturais.
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ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son un 

conjunto heterogêneo de 
sustancias formado por vita-
minas, minerales, pigmentos 
naturales y compuestos vege-
tales y, aún así, enzimas, que 
bloquean los efectos dañinos 
de los radicales libres.

El término antioxidante 
significa que impide la oxida-
ción de otras sustancias quími-
cas que ocurren en las reaccio-
nes metabólicas o por factores 
exógenos, como las radiaciones 
ionizantes. Se obtienen por los 
alimentos, que se encuentran 
en su mayoría en los vegeta-
les, lo que explica parte de las 
acciones saludables de frutas, 
hortalizas, verdurar y cereales 
integrales ejercen sobre el 
cuerpo.

Los antioxidantes se pue-
den clasificar en primários, 
sinergistas, elimiradores de 
oxigeno, agentes quelantes 
y antioxidantes mezclados. 
El estrés oxidativo se produ-
ce cuando la procucción de 
moléculas dañinas, llamadas 
radicales libres, está más allá 
de la capacidad protectora de 
las defensas antioxidantes. 
Los radicales libres son áto-
mos químicamente activos o 
moléculas que presentan un 
número impar de electrones en 
su órbita externa. Ejemplos de 
los radicales libres son el anión 

superóxido, el radical 
hidroxilo, metales de 
transición, como el hierro y el 
cobre, el ácido nítrico y el ozono. 
Los radicales libres que contienen 
oxígeno conocido como especies 
reactivas de oxígeno (ROS), que son 
los radicales libres biológicamente 
más importantes. El ROS incluyen 
los radicales superóxido y el radical 
hidroxilo más derivados de oxígeno 
que no contiene electrones impares, 
como el peróxido de hidrógeno y 
oxígeno singleto.

El mismo proceso oxidativo 
también causa la rancia en aceite, 
el color marrón en las manzanas 
peladas y óxido en el hierro.

Los antioxidantes sintéticos más 
utilizados en la industria alimenta-
ria son la BHA, BHT, PG y TBHQ. 
La estructura de estos compuestos 
fenólicos permite la donación de 
un protón a un radical libre, rege-
nerando, por lo tanto, la molécula 
de acilglicerol y interrumpiendo 
el mecanismo de oxidación por los 
radicales libre. Sin embargo, estos 
radicales pueden estabilizar sin 
promover o propagar las reacciones 
de oxidación.

Los antioxidantes naturales son 
moléculas presentes en la alimen-
tación en pequeñas cantidades, que 
tienen la capacidad para detener 
la formación de radicales libre. De 
esta manera, son capaces de reducir 
la velocidad de las reacciones de 
oxidación de compuestos de lípidos 
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presentes en ciertos productos.
Entre los antioxidantes más 

naturales utilizados en la indus-
tria alimentaria puede ser citado 
tocoferoles que, por ser uno de los 
mejores antioxidantes naturales se 
aplican ampliamente como un medio 
para inhibir la oxidación de aceites 
y grasas comestibles, previniendo 
la oxidación de ácidos grasos insa-
turados; los ácidos fenólicos, que se 
caracteriza por la presencia de un 
anillo de benceno, un grupo ácido 
carboxílico y uno o más grupos 
hidroxilo y / o metoxilo em la molé-
cula, Que le confieren propiedades 
antioxidantes; y los extractos de 
plantas, como el romero y salvia, 
que en los estudios, que los estudios 
eran los antioxidantes más eficaces 
en la grasa de cerdo, siendo que 
ambos condimentos registró bajo 
el potencial redox de la actividad 
antioxidante en los embutidos.

El uso de antioxidantes en la 
industria alimentaria y sus meca-
nismos funcionales han sido amplia-
mente estudiados.

El retraso de las reacciones 
oxidativas de ciertos compuestos se 
registró por primera vez por Claude 
Berthollet, en 1797 y luego se clari-
ficó por Humphrey Davy en 1817.

El curso de la ranciedad de gra-
sas desconocía hasta estudios de-
mostraron que el oxígeno atmosfé-
rico es el mayor agente causante de 
la oxidación de ácidos grasos libres. 
Varios años más tarde, se descubrió 
que la oxidación de triglicéridos al-
tamente insaturados podría causar 
olor rancio en el aceite de pescado.

El conocimiento actual de las 
propiedades de diversos productos 
químicos para evitar la oxidación 

de las grasas y alimentos gra-
sos comenzó con los estudios 
clásicos. Durante la I Guerra 
Mundial y poço después, los 
científicos han probado la 
actividad antioxidante de más 
de 500 compuestos. Esta inves-
tigación básica, combinado con 
la gran importancia de la oxi-
dación em prácticamente todas 
las operaciones de fabricación, 
desencadenó una búsqueda 
mediante aditivos químicos 
para el control de la oxidación.

De los cientos de compues-
tos que han sido propuestos 
para inhibir el deterioro oxi-
dativo de sustancias oxidable, 
sólo unos pocos de ellos puede 
ser utizado en productos para 
el consumo humano.

En la selección de los an-
tioxidantes son deseables las 
siguientes propiedades: efica-
cia en bajas concentraciones 
(0,001% y 0,01%); la ausencia 
de efectos indeseables en el 
color, olor, sabor y otras ca-
racaterísticas de los alimen-
tos; la compatibilidad con los 
alimentos y fácil aplicación; 
estabilidad en las condiciones 
de proceso y almacenamiento, 
y el compuesto y sus pro-
ductos de oxidación pueden 
no ser tóxicos, incluso en dosis 
mucho mayores de los que 
normalmente se ingiere con los 
alimentos.

Además, en la elección de 
un antioxidante también deben 
considerarse otros factores, 
incluida la legislación, el costo 
y la preferencia del consumidor 
por antioxidantes naturales.
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COVI-OX® 
ANTIOXIDANTES 

NATURAIS
PROTEGENDO CONTRA A OXIDAÇÃO

Proteger o frescor, o sabor, a cor e o aroma apetitoso 
de produtos alimentícios sempre será um desafio no 
segmento alimentício e, seguramente, faz parte da prio-
ridade das indústrias deste segmento. 

A oxidação lipídica é a reação espontânea do oxigênio 
com os lipídeos e leva à deterioração de atributos senso-
riais dos alimentos. Por esta razão, uma proteção adiciona-
da diretamente ao produto é frequentemente necessária. 

Através de um eficaz processo de seleção natural, 
desenvolveu-se uma multiplicidade de espécies químicas 
para evitar a oxidação lipídica. Algumas são solúveis em 
água, tais como ácido ascórbico, enquanto outras, como 
os tocoferóis, são solúveis em lipídeos. 

Os tocoferóis são os antioxidantes naturais mais co-
muns na natureza. São encontrados em óleos vegetais, as-
sim como em grãos, sementes e castanhas e foram um dos 
primeiros antioxidantes solúveis em lipídios que puderam 
ser isolados de fontes vegetais.  Eles protegem gorduras 
e óleos contra oxidação e são uma excelente solução para 
desenvolvedores e processadores de alimentos. 

MECANISMO DE AÇÃO
Para compreender o mecanismo de ação do tocoferol 

é necessário entender o processo da oxidação lipolítica. 
Existem diversos estudos analíticos que comprovam 

que óleos insaturados são mais suscetíveis à oxidação do 
que os óleos saturados.

Os lipídios podem ser expostos a diversas condições 
que irão promover sua oxidação como oxigênio, luz, calor 
e alguns metais, entre outras. 

A reação de oxidação acontece em três etapas, a da ini-
ciação, a da propagação e a da terminação, sendo que esta 
última etapa pode ocorrer simultaneamente às demais. 

“Iniciação”: As moléculas de gordura reagem com as 
de oxigênio formando moléculas de hidro peróxido, o qual 
possui uma fraca ligação entre as moléculas de oxigênio, 
que consequentemente produzem o radical peróxi livre, 
conforme exemplificado a seguir.

PRODUÇÃO DO HIDRO PERÓXIDO

RH + 
1
O

2
                     ROOH

ÁCIDO GRAXO + OXIGÊNIO SOLTEIRO -> HIDRO PERÓXIDO

PRODUÇÃO DE RADICAIS LIVRES, R

ROOH                     RO• + •OH

2ROOH                     RO• + H20 + ROO•

RADICAL PERÓXI LIVRE

Propagação - Os radicais livres formados na iniciação 
continuam se combinando com o oxigênio e com os subs-
tratos da reação inicial, formando mais radicais peróxi. 
Nesta etapa a velocidade da reação é muito maior, pois 
é uma reação que não necessita de grande energia para 
acontecer e consequentemente o consumo de oxigênio é 
bastante alto. A decomposição dos peróxidos formados 
gera moléculas de aldeídos e cetonas que são responsáveis 
por um odor e sabor característico comumente conhecido 
de ranço. 

PRODUÇÃO DE HIDRO PERÓXIDO E RADICAIS LIVRES

ROO• + R-H            ROOH + R•

HIDRO PERÓXIDO + RADICAL ALQUIL

Terminação - Nesta fase os radicais livres reagem 
entre si, formando novos compostos não reativos, porém 
oxidados, e que podem se polimerizar, aumentando a 
viscosidade do óleo.
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TOCOFEROL EM AÇÃO 

Os tocoferóis possuem um grupo hidroxila (OH¯) que 
é essencial para seu modo de ação. Ao adicionar o toco-
ferol diretamente ao produto o mesmo inicia sua reação 
de imediato, retardando as reações em cadeia dos radicais 
livres através da doação de um átomo de hidrogênio para 
um radical hidro peróxi. O tocoferol resultante (ArO• / A•) 
é relativamente estável e não continua a reação em cadeia. 

ROO• + ArOH                        ROOH + ArO•

RADICAL PERÓXI + TOCOFEROL / DOADOR DE 
HIDROGÊNIO

RO• + ArH                        ROH + A•

QUALIFICAÇÃO DOS TOCOFERÓIS

Os tocoferóis existem na natureza como uma mistura 
de quatro homólogos diferentes que se diferenciam uns 
dos outros somente pelo número e posição dos grupos 
de metil no anel aromático, conforme ilustrado na fi-
gura abaixo.

ESTRUTURA DOS QUATRO HOMÓLOGOS DE TOCOFEROL

Os homólogos delta e gama, por suas estruturas, per-
mitem que o hidrogênio seja liberado da estrutura com 
maior facilidade e por esta razão eles têm atuação maior 
e mais rápida no momento de impedir a propagação da 
reação de oxidação em óleos e gorduras descrita acima.  

Diferentes parâmetros de processo para a obtenção 
dos tocoferóis permitem obter diferentes concentrações 
desta mistura de tocoferóis (alfa, beta, delta e gama) 
e por este motivo existem no mercado misturas com 
diferentes concentrações para diferentes aplicações e 
performance.

EFICÁCIA DOS TOCOFERÓIS

Como um primeiro indício de sua eficácia em lipídios 
temos a seleção feita pela própria natureza a qual define 
os tocoferóis como o principal antioxidante solúvel em 
lipídios.  

E ainda no campo de uma perspectiva sobre a natu-
reza, ao compararmos o óleo de soja com banha de porco, 
revela-se que o óleo de soja é mais resistente à oxidação, 
mesmo tendo um grau de instauração muito maior que 
a banha de porco. Essa resistência ilustra a efetividade 
do tocoferol, pois é o tocoferol que protege o óleo de soja 
contra oxidação. O conteúdo do tocoferol no óleo de soja 
(800-1000ppm) é substancialmente mais alto do que na 
banha de porco (5-50ppm).

Com o objetivo de avaliar na prática a performance dos 
tocoferóis em óleos bastante críticos, ou seja, com maior 
teor de insaturação, realizou-se um experimento no óleo 
de peixe¹ (peixe Menhaden) com o produto Covi-Ox® T70 
(composição na Tabela 1).

A estabilidade do óleo de peixe não pode ser medida 
utilizando-se o método tradicional de oxigênio ativo, de-
vido a sua demasiada reatividade e então desenvolveu-se 
uma técnica especial para medir o ganho de peso do óleo, 
pois alguns dos compostos formados se polimerizam e 
aumentam a densidade do óleo. 

O óleo foi degaseificado por 45 minutos em uma 
temperatura de 27º C sob uma situação de vácuo em um 
evaporador rotatório. Esta etapa foi necessária para re-
mover voláteis dissolvidos no óleo; caso contrário, seria 
observada uma redução inicial no peso da amostra. 

Dez gramas dos óleos degaseificados foram medidos 
de forma acurada dentro de uma proveta de 20ml coberta 
por um vidro de observação e então posicionado em um 
forno de ar com temperatura forçada de 40º C. As prove-
tas foram removidas periodicamente, resfriadas em um 
dessecador e então pesadas. Os resultados são mostrados 
na figura abaixo.

Nota: Valores determinados em triplicata

Este estudo mostra que a adição da mistura de toco-
feróis (Covi-Ox® T 70) produziu um aumento significante 
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na estabilidade oxidativa deste óleo. Os tocoferóis foram 
comparáveis em eficiência ao antioxidante sintético BHT 
e etoxiquina numa dosagem de 200pm e uma estabilidade 
excelente foi alcançada com uma dosagem entre 600 - 800 
ppm do Covi-Ox® T70. 

TOCOFERÓIS VERSUS ANTIOXIDANTES 
SINTÉTICOS

A comparação da estrutura molecular dos tocoferóis 
com a estrutura molecular dos antioxidantes sintéticos é 
essencial para entender as diferentes propriedades físico- 
químicas entre eles. 

A molécula do tocoferol é maior e menos volátil que a 
dos antioxidantes artificiais.

O

R1

R2

HO

CH3

C(CH3)3

HO H

OCH3

HO

C(CH3)

OH

C(CH3)

(CH3)3C

HO

CH3

BHA                       TBH                       QBHT

Por esta razão os tocoferóis conferem uma menor 
volatilidade do que os antioxidantes sintéticos (BHA, 
TBHQ e BHT). Uma baixa volatilidade traduz-se em maior 
quantidade de antioxidante remanescente no produto após 
um processo com aquecimento, seja ela uma pasteuriza-
ção, uterização, forneamento, extrusão e principalmente 
frituras.

VOLATILIDADE².

A conformação da molécula do tocoferol também 
permite que o hidrogênio seja liberado da estrutura com 
maior facilidade do que da molécula do antioxidante sin-
tético BHT e por consequência, o tocoferol começa sua 
atuação de forma mais rápida no momento de impedir a 
propagação da reação de oxidação em óleos e gorduras.

SEGURO E APROVADO

A divisão de Nutrição Humana da BASF possui uma 
linha completa de tocoferóis mistos: a linha Covi-Ox® 
(Tabela 2). Disponível em diferentes concentrações, 
apresentações (pó e óleo) e também nas versões GMO 
(Genetically Modified Organism) e não GMO, o Covi-Ox® 
é um produto reconhecido no mercado e aprovado pela 
ANVISA devido a sua comprovada segurança e eficácia 
em diversas categorias de alimentos, assim como também 
é aprovado pelo Codex Alimentarius e Mercosul. 

*As informações compartilhadas nesse artigo são 
provenientes de relatórios de pesquisa interna (²) 
Cognis e também do resultado do estudo (¹) da efi cácia 
de antioxidantes em lipídeos marinhos, de autoria de 
C.J.Megremis e J.P. Clark, publicado em 1989.

TABELA 2 - LINHA COVI-OX®

PRODUTO FORMATO ORIGEM OBSERVAÇÕES

Covi-Ox T-90 Oleoso US 90%, GMO. 

Covi-Ox T-90 EU Oleoso US
Non-GMO, 
óleo de girassol 
como diluente.

Covi-Ox T-70 Oleoso US 70%, GMO, 
mais comum.

Covi-Ox T-70 EU Oleoso US

70%, Non-
GMO, óleo de 
girassol como 
diluente.

Covi-Ox T-50 Oleoso US 50%, GMO.

Covi-Ox T-50 EU Oleoso US 50%, Non-
GMO, óleo de 
girassol como 
diluente.

Covi-Ox T-30P Pó US 30%, goma 
acácia, 12 
meses de 
estabilidade.

Covi-Ox T-30P EU Pó Alemanha Non-GMO, 
30%, goma 
acácia.

*Cyntia Moreira é Coordenadora de Assuntos Técnicos para a 
área de Nutrição Humana da BASF.

BASF S/A
www.basf.com/pt.html

Tocoferol
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A CIÊNCIA DOS 
ANTIOXIDANTES 
PROPRIEDADES 
EXCLUSIVAS E 

TERAPÊUTICAS DOS 
TOCOTRIENÓIS

O alfa-tocoferol é considerado o antioxidante mais 
eficaz contra a oxidação lipídica. Em sistemas biológicos,  
esta ação é corroborado pelo fato de que é o isômero da 
vitamina E mais abundante nos tecidos e fluidos corporais.

Outros isômeros da vitamina E estão recebendo cada 
vez mais atenção por suas atividades antioxidantes em 
sistemas específicos; por exemplo, o gama-tocoferol tem 
capacidade antioxidante maior que a do alfa-tocoferol em 
interações com espécies reativas de óxido de nitrogênio. 
Analogamente, tem sido relatado que o alfa-tocotrienol 
tem capacidade antioxidante mais intensa que o alfa-toco-
ferol contra a oxidação lipídica nos microssomas hepáticos, 
enquanto que o gama-tocotrienol é um antioxidante mais 
potente nas mitocôndrias cerebrais.

Tocoferóis e tocotrienóis existem nas formas alfa, beta, 
gama e delta. Ambos os grupos contêm a mesma estrutura 
anelada e cadeia lateral semelhante conhecida como fitil. 

Embora estruturalmente semelhantes, a cadeia lateral fitil 
é mais longa no tocoferol, enquanto que nos tocotrienóis é 
menor e com três ligações duplas. Essas ligações duplas na 
cadeia lateral permitem que os tocotrienóis tenham maior 
mobilidade nas membranas celulares, o que lhes confere 
propriedades biológicas e terapêuticas únicas além dos 
benefícios correspondentes ao tocoferóis.

Essa maior atividade antioxidante dos tocotrienóis tem 
sido atribuída a diversos mecanismos, incluindo interação 
eficaz com espécies de radicais livres, maior eficiência na 
reciclagem do radical cromanoxil e distribuição uniforme 
nas camadas duplas das membranas.  Apesar dessas 
obser vações e suas implicações clínicas, os tocotrienóis 
continuam a receber o mesmo status de potencial antioxi-
dante que a vitamina E, sendo significativamente menor 
que o dos tocoferóis. Existe evidência experimental de que 
os tocotrienóis podem ser mais eficazes na proteção contra 
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a oxidação do LDL que os tocoferóis. Se o experimento 
for conduzido com tocotrienóis, o intervalo de tempo de 
proteção contra oxidação é aumentado, indicando que os 
tocotrienóis podem ser mais efetivos ao proteger o LDL 
in vitro que o tocoferol.

Todas as formas do tocoferol como dos tocotrienóis, 
têm potencial nutracêutico e constituem, portanto, im-
portante foco para pesquisa. O tocoferol e os tocotrienóis 
possuem propriedades antioxidantes notáveis e podem 
até mostrar outros efeitos benéficos, sendo investigações 
sobre o equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes um 
campo de pesquisa bastante promissor.

A manutenção de tal equilíbrio é interessante para 
um envelhecimento mais saudável e a uma qualidade de 
vida melhor. Boas fontes de alfa-tocoferol (vitamina E) 
incluem óleos vegetais e de palma, óleo de germe de tri-
go, sementes, nozes e soja. Outras fontes adequadas são 
vegetais verdes folhosos, couve-de-bruxelas, produtos à 
base de trigo integral, pães e cereais de grãos integrais, 
abacate, espinafre e aspargos.

Os suplementos nutricionais e os alimentos enrique-
cidos também contribuem para a ingestão adequada de 
antioxidantes. A DSM desenvolve pré-misturas perso-
nalizadas de nutrientes contendo antioxidantes neces-
sários para aplicação em diferentes produtos. E mais, a 
Fortitech® pré-misturas da DSM pode combinar outros 
nutrientes para cumprir as alegações descritas nos rótulos 
de seus produtos sem comprometer aroma, cor ou textura. 

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
 www.conhecadsm.com.br 

www.fortitechpremixes.com
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ANTIOXIDANTES
INTRODUÇÃO

Com a finalidade de acabar ou retardar a oxidação 
de alimentos gordurosos, são empregados compostos 
químicos conhecidos como antioxidantes.

Por definição os antioxidantes são substâncias que 
reduzem o aparecimento de alteração oxidativa nos 
alimentos, como rancidez e descoloração decorrente 
da autoxidação.

A oxidação é causada por substâncias chamadas de 
radicais livres, que podem causar a disfunção das célu-
las, por exemplo, quando cortamos uma maçã ao meio, 
na face cortada enzimas chamadas fenolases rapidamen-
te catalisam a oxidação de certas moléculas,  causando 
escurecimento devido a formação de pigmentos como 
a melanina e aparecimento de fungos e bactérias que 
comprometem a qualidade do alimento.

A oxidação é responsável pelo desenvolvimento de 
sabores e odores desagradáveis, tornando os alimentos 
impróprios para consumo, devido à degradação de vita-
minas lipossolúveis e de ácidos graxos essenciais, mas 
também na segurança dos alimentos devido a formação 
de compostos tóxicos.

Os alimentos oxidam atráves de vários caminhos: 
por reações hidrolíticas, oxidação enzimática, por 
fotoxidação e também por autoxidação.

As reações são catalisadas pelas enzimas lipase ou 
pela ação de calor e umidade, com formação de ácidos 
graxos livres1.

OXIDAÇÃO ENZIMÁTICA
A oxidação por via enzimática acontece pela ação 

das enzimas lipoxigenases, obtendo-se formação de 
peróxidos e hidroperóxidos com duplas ligações con-
jugadas que podem envolver-se em diferentes reações 
degradativas2,3.

FOTOXIDACÃO

A reação de fotoxidacão de gorduras é promovido 
apenas pela radiação UV em presença de fotossensibili-
zadores (clorofila, mioglobina, riboflavina e outros), que 
absorvem a energia luminosa de comprimento de onda 
na faixa visível e a passam para o oxigênio triplete (3O), 
gerando o estado singlete O oxigênio singlete reage di-
retamente com as ligações duplas por adição, formando 
hidroperóxidos diferentes dos que se observam na 
falta de luz e de sensibilizadores, e que por degradação 
posterior geram aldeídos, álcoois e hidrocarbonetos2,5.

AUTOXIDACÃO

É o principal mecanismo de oxidação dos óleos e gordu-
ras

4
. Farmer, et al.6, propuseram uma sequência de reações 

inter relacionadas para explicar o processo de autoxidacão 
dos lipídios, demonstrada na Figura 1.

Observando a autoxidacão dos lipídios que está asso-
ciada à reação do oxigênio com ácidos graxos insaturados 
e ocorre em três etapas:

Iniciação - Ocorre  formação de radicais livres do ácido 
graxo devido à retirada de um hidrogênio do carbono alílico 
na molécula do ácido graxo, em condições favorecidas por 
luz e calor7.

Propagação - Os radicais livres que são prontamen-
te susceptíveis ao contato do oxigênio atmosférico, são 
transformados em outros radicais, aparecendo os produtos 
primários de  oxidação (peróxidos e hidroperóxidos) .Os 
radicais livres formados agem como propagadores da 
reação, resultando em um processo  autocatalítico

7
.

Término - Dois radicais combinam-se, com a formação 
de produtos estáveis obtidos por cisão e reorganização dos 
peróxidos (epóxidos, compostos voláteis  e não voláteis)2,4.

Para não ocorrer a autoxidação de óleos e gorduras é 
necessário diminuir todos os fatores que a favorecem, man-
tendo  ao mínimo os níveis de energia (temperatura e luz) 
que são responsáveis pelo desencadeamento do processo 
de formação de radicais livres, evitando a presença de 
traços de metais em óleos, evitando ao máximo o contato 
com oxigênio e bloqueando a formação de radicais livres por 
meio de antioxidantes, que em pequenas quantidades, agem 
interferindo  nos processos  de oxidação  de lipídios8.
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HISTÓRICO DOS ANTIOXIDANTES

Dos vários compostos que têm sido propostos para 
inibir  a deterioração oxidativa, somente alguns podem 
ser consumidos por humanos.

O ácido cítrico é um ácido organico fraco que propor-
ciona sabor ácido e refrescante na preparação de alimen-
tos e bebidas,  tem função antioxidante preservando a 
qualidade.

O ácido ascórbico, também muito conhecido como 
vitamina C , é um poderoso antioxidante que transforma 
radicais livres de oxigenio em formas inertes, além de 
fazer a hidrixilação do colágeno que dá Resistencia aos 
ossos, dentes, cabelos e tendões.

Os  antioxidades devem c onter ausência de efeitos 
indesejáveis na cor, no odor, no sabor e em outras caracte-
rísticas do alimento; compatibilidade com o alimento e ter 
aplicação fácil; estabilidade nas condições de processo e 
armazenamento e o composto não pode ser tóxicos, mesmo 
em doses maiores das que seriam  ingeridas  no alimento9.

Devem seguir a legislação, custo e preferência  do 
consumidor por antioxidantes  naturais

10.

ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS
BHA, BHT, PG e TBHQ são os antioxidantes sintéticos 

mais utilizados na indústria de  alimentos.
A estrutura fenólica destes compostos permite a doa-

ção de um próton a um radical livre, regenerando, assim, 
a molécula do acilglicerol e interrompendo o mecanismo 
de oxidação por radicais livres.

ANTIOXIDANTES NATURAIS
Quanto aos antioxidantes naturais mais utilizados 

estão os tocoferóis, ácidos fenólicos e extratos de plantas.
O tocoferol, por ser um dos melhores antioxidantes 

naturais é amplamente aplicado como meio para inibir a 

oxidação dos óleos e gorduras comestíveis, prevenindo a 
oxidação dos ácidos graxos insaturados

8
.

A legislação brasileira permite a adição de 300mg/kg 
de tocoferóis em óleos e gorduras, como aditivos intencio-
nais, com função de antioxidante

11.
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ANTIOXIDANTES 
UMA VISÃO PRÁTICA 

DE APLICAÇÃO
A oxidação ou rancidez oxidativa 

causa alterações organolépticas e 
físico-químicas indesejáveis em ali-
mentos como gosto oxidado conhecido 
como ranço, cor, textura etc, o qual é 
geralmente causado por diferentes 
tipos de gorduras, teor, processo 
usado, como aquecimento em frituras, 
desidratação, aeração por agitação 
ou dispersão dos ingredientes e luz 
na armazenagem. Para evitar esses 
tipos de problemas deve-se utilizar 
um antioxidante. Para determinar o 
tipo mais adequado deve-se primei-
ramente verificar o que a Legislação 
Brasileira permite e os níveis em 

cada alimento, assim como o que é 
permitido de acordo com BPF (Boas 
Práticas de Fabricação), pela RDC 45 
de 03/11/2010.

Os sistemas de adição dos antioxi-
dantes são muito importantes durante 
o processamento, dos alimentos, para 
ter-se efetividade de funcionamento 
e prevenção da oxidação.

Há casos bastante simples como 
a adição de vitamina C (ácido ascór-
bico), onde se usa simples diluição do 
antioxidante que também tem ativi-
dade vitamínica, em sucos de frutas e 
vegetais. Para ser efetivo e evitar mu-
danças de sabor do suco a quantidade 

em geral varia de 150 a 200mg/litro 
de suco ou 20g/100 litros, o que pre-
serva o aroma da fruta pela ação an-
tioxidante e também o aparecimento 
de sabor de pasteurizado (cozido).

Quando se usa a vitamina C como 
antioxidante pode-se também, de 
acordo com a RDC 54 de 12/11/2012 - 
Informação Nutricional Complemen-
tar -, usar o claim de enriquecido de 
vitamina C que do ponto de vista de 
marketing é bastante interessante. 
Deve-se notar que 100 % da IDR 
(Ingestão Diária Recomendada) é 
o máximo permitido na porção ou 
seja 45mg/200 mL de suco. Então o 
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limite seria por litro de suco (45 x 5 =
 225mg/litro, praticamente o que se 
recomenda como uso com a função de 
antioxidante. De acordo com o uso em 
BPF pode-se usar q.s.p. ou quantida-
de suficiente para o efeito desejado.

Estudos de estabilidade demons-
traram  que se perde 30% - 35 % do 
teor de ácido ascórbico no suco de 
frutas armazenados de 9 a 12 meses, 
devido a reações de oxidação e outras.

A vitamina C por ter um claim 
natural pode ser usada como antio-
xidante em cerveja, vinho, frutas e 
legumes, azeitonas etc. Em farinhas 
o uso de vitamina C é bastante di-
fundido, utilizando-se de 25 a 35 g de 
vitamina C por tonelada de farinha, 
o que além de ter propriedades 
antioxidantes, reforça o glúten e se 
obtém pães com melhor textura e 
crescimento uniforme. Na indústria 
de processamento de carnes usa-se 
o isômero da vitamina C, o ácido 
eritórbico que não tem atividade 
vitamínica, mas antioxidante. Em 
sistemas que não se pretende usar o 
claim de enriquecido de vitamina C, 
o uso de ácido eritórbico é bem mais 
econômico.

Em processos onde o efeito acidifi-
cante do ácido ascórbico pode causar 
problemas de processo, como no caso 
de indústrias de laticínios, onde a 
redução de pH pode causar precipi-
tação/coagulação da proteína láctea, 
pode-se utilizar o sal da vitamina C 
que é o ascorbato de sódio que tam-
bém tem propriedades antioxidantes 
e pode-se usar o claim de enriqueci-
do com vitamina C.   Normalmente 
usam-se  30 a 100mg de ascorbato por 
litro ou 100g/100 litros de produto.

Pode-se também proteger ali-
mentos com o uso de tocoferol que é 
a vitamina E livre. Deve-se levar em 
conta o custo, embora tenha cono-
tação natural e apelo de marketing, 
mas não é solúvel em água como a vi-
tamina C. Pode-se também preparar 
blends com tocoferol para facilitar o 
uso no processamento de alimentos 
oleosos ou gordurosos. A quantidade 
em forma pura usada é de 0,03 %.

A avaliação da solubilidade dos antioxidantes é muito importante pois os 
mesmos variam em relação ao tipo (químico), concentração e solubilidade 
(Tabela 1.)

TABELA 1 - SOLUBILIDADE E CONCENTRAÇÕES DE ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS

EXCIPIENTES BHA % BHT % TBHQ % PG %

Água 25°C < 0,1 insolúvel < 0,4 < 0,1

Glicerol 25°C 1 insolúvel 23 50

Álcool etílico 25°C 80 32 60 52

Propileno glicol 25°C 63 2 45 57

Óleo de algodão 25°C 30 27 6 1

Óleo de milho 25°C 30 26 6 1

Óleo de canola 25°C 30 26 6 1

Óleo de soja 25°C 30 26 6 1

Óleo de palma 50°C 65 55 10 2

Banha 50°C 65 50 15 < 0,1

Fonte: Eastman - USA/2001
 BHT - Butil hidroxi toluol; BHA - Butil hidroxi anisol; TBHQ - Terc-butil quidroquinona; 
PG - Galato de propila

Deve-se notar que os antioxidan-
tes fenólicos embora solúveis em 
óleos e gorduras, para sua efetiva 
diluição no meio, deve ser aquecido 
a 50°C - 60°C, com agitação, o que 
algumas vezes causam problemas em 
processos de indústrias de alimentos. 
Pela Tabela 1, pode-se verificar a 

dificuldade de dispersão, diluição 
e homogeneização em alimentos. 
Alimentos em base de água, não se 
deve usar antioxidantes fenólicos pois 
são insolúveis em água. Nesses casos 
deve-se usar ácido ascórbico, acido 
eritórbico, EDTA cálcico/dissódico, 
ácido cítrico, e embora solúveis o 



45FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 36 - 2016www.revista-fi.com

efeito de cada composto é diferente. 
Onde a legislação permite as misturas 
devem ser usadas. Alguns complexam 
com metais, não os deixando livres, 
inibindo o inicio das reações de oxi-
dação, outros reagem com o oxigênio 
disperso no alimento. 

Deve-se perguntar, como se pode 
ter segurança do uso e efetividade da 
funcionalidade antioxidante.

A Sweetmix conhecendo os pro-
blemas enfrentados pelas indústrias 
de alimentos desenvolveu formulas, 
implantou um sistema de mistura 
dos principais antioxidantes sintéti-
cos com excipientes adequados para 
obter-se uniformidade e homogenei-
dade de mistura em alimentos em 
geral. A empresa orienta os clientes 
em relação ao uso do melhor blend a 
ser usado em relação a performance, 
custo e sistema de aplicação. A em-
presa produz blends dos principais 
antioxidantes fenólicos sintéticos 
BHT, BHA e TBHQ, e tocoferóis 
(idêntico ao natural). São usados 
compostos sinergísticos, sequestran-
tes, quelantes que complexam com 
minerais como cobre e ferro que tem 
alta capacidade de induzir a oxidação.

A decisão de qual antioxidante 
usar ou misturas sinergísticas é bas-
tante simples e a escolha é baseada 
em reconhecida atividade em cada 
tipo de alimento. 

BHA é um antioxidante mais 
efetivo contra oxidação de gorduras 
animais do que de óleos vegetais. Pos-
sui pouca estabilidade a temperaturas 
elevadas.

BHT tem propriedades similares 
ao BHA, porém, enquanto o BHA tem 
efeito sinergista para o PG (galato 
de propila) o BHT não tem. O BHT 
e BHA têm ação sinergistas entre 
si, o que é melhorada com adição de 
complexante de metais no blend.

TBHQ é moderadamente solúvel 
em óleos e gorduras. É considerado 
mais eficaz em óleos vegetais que o 
BHT e BHA. Em relação a gordura 
animal é tão efetivo quanto o BHA e 
mais efetivo que o BHT. O TBHQ é 
considerado o melhor antioxidante 

para óleos de frituras, pois resiste ao 
calor, tem grande sinergia com o ácido 
cítrico adicionado aos blends. 

Um comparativo pratico interes-
sante é avaliar-se a quantidade de um 
antioxidante fenólico a ser adicionado 
“tal qual”, ou seja, não na forma de 
blend e através do uso de um blend.

Supondo um alimento em pó com 
10 % de gordura/óleo e que se quer 
proteger contra oxidação usando 
BHT. Pela legislação pode-se usar 
0,01 % sobre o teor de gordura do 
alimento.

Então: 0,01x10/100 = 0,001g de 
BHT/100g de alimento ou 1g/100 kg

Pode-se verificar que não é pos-
sível adicionar essa quantidade de 
BHT em 100 kg de alimento e querer 
homogeneidade e proteção do ali-
mento contra oxidação pois devido a 
pequena quantidade,  não é distribuí-
do uniformemente no alimento.

Como o uso de blend  pode 
melhorar a proteção do alimento 
contra oxidação?

Quando se usa o blend Sweetmix 
o calculo deve ser feito levando-se em 
conta o teor do antioxidante no blend.  
Para uma formulação com  1g de BH-
T/100g de blend, usaria utilizando o 
exemplo descrito acima:

Quantidade de blend = 1g BHT x 
10/100 =  0,1g/100g alimento ou 0,1 
kg/100 kg de alimento.

Dessa forma é bastante claro o 
efeito da distribuição do blend e an-
tioxidante no alimento pois nesse caso 
se dispersa 100g de blend/100 kg de 
alimento e não 1g BHT puro/100 kg. 
O blend deve ser preferencialmente 
pulverizado. Há casos de mais fácil 
diluição em alimento liquido que se 
trabalha com concentrações de 10% 
ou 20 % do antioxidante na formula-
ção do blend.

A Sweetmix para produzir blends, 
instalou um sistema para mistura de 
aditivos e torná-los líquido em mistu-
ra, com excipiente adequado.

O sistema é composto por um 
tanque de aço inox, agitador, tampa, 
camisa para circulação de elemento 
aquecedor, balança estática sob o 
tanque, sistema fechado de bombea-
mento para sala de enchimento de 
tambores ou bombonas plásticas e 
balança. O sistema trabalha de acordo 
com padrão de BPF implantado pela 
empresa.

O aquecimento do antioxidante 
nos sistemas de excipientes torna o 
antioxidante solúvel no meio e de fácil 
aplicação em alimentos.

As empresas normalmente utili-
zam blends de antioxidantes basea-
do em experiência do fornecedor 
do blend, no entanto toda aplicação 
deveria ser seguida por análise sen-
sorial seguida do teor de peróxidos  
por no mínimo um ano, dependendo 
do shelf life declarado no rotulo do 
alimento, analise microbiológica  e 
se possível analise com Rancimat, 
comparativa do alimento sem blend, 
com o adicionado de blend para veri-
ficar a extensão de segurança contra 
oxidação conseguida.

Recentemente a ANVISA tem se 
interessado em como as indústrias 
tem especificado shelf life de ali-
mentos contendo gordura, sem o uso 
dessas avaliações e o limite máximo 
de antioxidantes usados. 

Sweetmix Indústria Comércio 
Importação e Exportação Ltda.

www.sweetmix.com.br
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Dossiê Antioxidantes

REDUZINDO A 
OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

EM MAIONESES 
ATRAVÉS DA 

UTILIZAÇÃO DE 
EXTRATOS NATURAIS

INTRODUÇÃO

Os ingredientes e processos utilizados na fabricação 
de maioneses podem variar amplamente; porém os 
ingredientes principais normalmente utilizados con-
sistem de óleos vegetais emulsionados com alto teor 
de lipídios insaturados. Com isso, esse tipo de produto 
torna-se altamente susceptível à oxidação lipí-
dica, sendo então necessária a inclusão de 
sistemas antioxidantes para melhora 
do perfil sensorial e estabilidade 
do produto durante sua vida 
útil.

Nor malmente ,  ant io-
xidantes sintéticos como 
EDTA (ácido etilenodia-
mino tetra-acético) são 
largamente utilizados para 
esse tipo de aplicação, mas 
seguem no sentido contrário 
à busca pelo consumidor 
por ingredientes naturais. 
Nesse sentido, a empresa 
americana Kemin trabalha 
no desenvolvimento de so-
luções baseadas em extratos 

naturais com grande potencial de aplicação e eficácia 
em sistemas antioxidantes, como é o caso do extrato 
natural de chá verde solúvel em óleo, de nome comercial 
GT FORTTM. 
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ESTUDO TÉCNICO

De modo a verificar a eficácia dos extratos naturais frente ao antio-
xidante sintético EDTA, bateladas de maioneses foram elaboradas e 
tratadas com distintos sistemas antioxidantes: a) produto não tratado 
(controle negativo); b) inclusão de 500 ppm de extrato de alecrim (FOR-
TIUMTM R30) na fase oleosa; c) inclusão de 250 ppm de extrato de chá 
verde (GT FORTTM) na fase oleosa e d) inclusão de 75 ppm de EDTA na 
fase aquosa do produto.

Os tratamentos foram então armazenados em potes plásticos e es-
tocados em prateleira aberta à temperatura ambiente por 4 (quatro) 
meses. Uma vez por mês, amostras de cada tratamento foram coletadas 
para posteriores análises de peróxidos (compostos primários formados 
durante processo de oxidação lipídica) e alcanal (composto secundário 
de oxidação).

Assim, observou-se durante o shelf life que a maionese que incluía em 
sua composição o extrato natural de chá verde apresentou estabilidade 
à oxidação lipídica similar à maionese com EDTA. Além disso, ambos 
os tratamentos (com chá verde e EDTA) se mostraram mais efetivos no 
controle da rancidez quando comparados com o produto não tratado e 
com o produto que incluía extrato de alecrim na sua composição. Esse 
fato pôde ser evidenciado com base nos resultados de peróxidos e alcanal, 
figuras 1 e 2, respectivamente. 

FIGURA 1 - VALOR DE PERÓXIDOS PARA MAIONESES DURANTE ESTOCAGEM À 
TEMPERATURA AMBIENTE

FIGURA 2 - VALOR DE ALCANAL PARA MAIONESES DURANTE ESTOCAGEM À 
TEMPERATURA AMBIENTE

CONCLUSÃO

A partir do estudo descrito acima, 
pode-se concluir que o extrato a base 
de chá verde, solúvel em óleo, é uma 
alternativa natural interessante 
quando se busca uma substituição 
aos antioxidantes sintéticos nor-
malmente utilizados em maioneses, 
como é o caso do EDTA. Além disso, 
o extrato natural de chá verde pode-
ria ser uma opção interessante quan-
do trabalhado em combinação com o 
EDTA, visando aumento da vida útil 
de uma formulação já existente.

As aprovações de uso podem 
variar de acordo com as regulamen-
tações de cada país. Consulte a área 
regulatória regional para orienta-
ções sobre o uso no Brasil. 

Tovani Benzaquen
Kemin do Brasil

www.tovani.com.br
www.kemin.com




