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Resumo: Neste trabalho foram avaliadas as alterações físico-químicas do óleo de soja comercial e 
do aromatizado com as especiarias: cebolinha verde, alecrim, manjericão e a mistura destas ervas, 
durante a termoxidação. O processo de aromatização foi feito com o próprio óleo, sem o uso de 
extratos obtidos a partir de solventes, o que evitou problemas de solubilidade e contaminação por 
solventes. Os óleos aromatizados com manjericão, alecrim e a mistura das ervas em geral 
apresentaram uma boa ação antioxidante frente ao teste de degradação térmica, o óleo aromatizado 
com cebolinha não teve bom resultado como antioxidante, atuando como pró-oxidante na maioria dos 
estudos realizados. 
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INTRODUÇÃO 
O óleo de soja é um óleo comestível obtido de 
sementes de Glycine max L. pelos processos 
de extração e refino . No processo de fritura o 
óleo de soja é submetido à temperatura 
elevada, contato com oxigênio, água e vários 
outros constituintes dos alimentos. Portanto 
durante o aquecimento, algumas alterações 
podem ocorrer em sua estrutura. A 
degradação de lipídios pode ser ocasionada 
por oxidação, hidrólise, polimerização, pirólise 
e absorção de sabores e odores estranhos1. 
Dentre esses fatores, a oxidação é a principal 
causa da deterioração. 
Para prevenir ou retardar a deterioração do 
óleo, têm sido largamente usado substâncias 
antioxidantes2. Os antioxidantes sintéticos 
possibilitam riscos à saúde e o uso deles é 
restringido em vários países3. Por este motivo, 
tem sido dada ênfase à pesquisa de possíveis 
antioxidantes presentes em produtos naturais, 
com destaque para as especiarias, 
mundialmente utilizado para fins culinários4. 
Em geral os extratos dessas ervas são 
utilizados como antioxidantes, no entanto, 
problemas de solubilidade e contaminação 
devido aos solventes de extração são 
observados. 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar as 
alterações físico-químicas do óleo de soja 
aromatizado com especiarias: alecrim, 
manjericão, cebolinha verde e a mistura 
equivalente delas, em comparação ao óleo de 
soja comercial durante a termoxidação.  
 
Resultados e discussão 
 

O teste de degradação térmica foi realizado 
em fritadeira elétrica na temperatura de 180°C 
por 32 horas. Alíquotas dos óleos avaliados 
foram retiradas a cada 8 horas em média.  
O efeito protetor das ervas frente à 
degradação térmica foi monitorado a partir da 
análise comparativa das seguintes 
propriedades: índice de acidez relativo, índice 
de refração relativo, cor relativa e 
absortividades relativas nos comprimentos de 
270 e 230 nm. O índice de acidez avalia a 
formação de ácidos graxos livres, o índice de 
refração avalia a formação de dímeros, 
trímeros ou polímeros, a cor avalia a formação 
de produtos que apresentam duplas 
conjugadas e a avaliação das absortividades 
verifica a formação de produtos primários de 
oxidação, principalmente dienos (230 nm) e 
produtos secundários de oxidação 
principalmente trienos, aldeídos e cetonas 
(270 nm). 
Na figura 1 estão apresentados os resultados 
observados para o índice de acidez relativo. 
Como observado, os óleos aromatizados 
apresentaram uma diminuição do valor desse 
índice quando comparados ao óleo comercial. 
Entretanto o óleo aromatizado com cebolinha 
apresentou uma inversão de comportamento 
atuando como pró-oxidante. Nesta avaliação 
destaca-se o óleo aromatizado com alecrim 
que apresentou um aumento de acidez bem 
menor que o óleo comercial. 
Da mesma forma a avaliação da variação do 
índice de refração, demonstrou que a 
cebolinha se comporta como promotora de 
formação de dímeros e polímeros, no entanto, 
os outros óleos aromatizados estudados 
apresentaram comportamentos próximos e 
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levemente inibidores da formação de dímeros 
e/ou polímeros.  

 

Figura 1 – Avaliação do índice de acidez em relação ao tempo de 
aquecimento para os óleos aromatizados e o óleo comercial: (■) 
óleo aromatizado com cebolinha verde (■) óleo comercial (■) óleo 
aromatizado com a mistura das especiarias (■) óleo aromatizado 
com manjericão (■) óleo aromatizado com alecrim. 
 

A avaliação da variação de cor mostrou que a 
aromatização foi eficiente para a inibição da 
formação de duplas conjugadas, para todos os 
óleos aromatizados, exceto para o óleo 
aromatizado com cebolinha.  

Os dados da absortividade relativa no 
comprimento de 230 nm estão apresentados 
na figura 2. 

Figura 2 - 
Avaliação da absortividade no comprimento de 230 nm em relação 
ao tempo de aquecimento para os óleos aromatizados e o óleo 
comercial: (■) óleo aromatizado com cebolinha (■) óleo 
aromatizado com a mistura das especiarias (■) óleo aromatizado 
com manjericão (■) óleo comercial (■) óleo aromatizado com 
alecrim.    

Como observado apenas o óleo aromatizado 
com alecrim apresentou-se eficiente na 
inibição de compostos primários de oxidação.  
No teste da absortividade em 270 nm os óleos 
aromatizados não apresentaram uma 
atividade antioxidante significativa. 
 
CONCLUSÃO 
 
A ação antioxidante do óleo de soja 
aromatizado com alecrim foi observada, na 
maioria dos parâmetros avaliados, exceto, na 
absortividade a 270 nm, o que sugere que 
esse óleo não apresentou inibição da 
formação de compostos secundários de 
oxidação. Entretanto atua significativamente 

como na formação de ácidos graxos livres, 
dímeros, trímeros e polímeros, compostos que 
apresentam duplas conjugadas e compostos 
primários de oxidação. 
O óleo de soja aromatizado com manjericão 
apresentou-se eficiente como inibidor de 
formação de: ácidos graxos livres, compostos 
que apresentam duplas conjugadas, dímeros, 
trímeros e polímeros. 
Os resultados obtidos para o óleo aromatizado 
com cebolinha, sugeriram que nesse óleo há 
ausência de componentes responsáveis pela 
inibição dos produtos de degradação térmica. 
O óleo aromatizado com a mistura das 
especiarias apresentou comportamento 
antioxidante para os testes de acidez, cor, 
para o índice de refração, esse óleo agiu como 
antioxidante até o período de 22 horas de 
aquecimento aproximadamente, a partir desse 
tempo foi observada uma inversão de 
comportamento. Para os testes de 
absortividade em 230 nm e 270 nm esse óleo 
não apresentou características antioxidantes 
significativas.  
Através dos resultados obtidos evidenciou-se 
que cada óleo aromatizado apresentou 
características distintas sendo que a mistura 
das ervas também apresentou características 
próprias.  
A partir dos resultados fica evidente que o 
efeito antioxidante da mistura se deu pelas 
características de cada especiaria e não por 
um efeito sinérgico entre as ervas.  
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