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Resumo: No presente trabalho, foram avaliadas as alterações físico-químicas provocadas pelo 
aquecimento por forno microondas do óleo de soja comercial em comparação com o óleo de soja 
aromatizado com: manjericão, cebolinha, alecrim e a mistura das três ervas. Todas as alíquotas foram 
avaliadas comparativamente e os resultados mostraram que, o aquecimento por microondas, 
provocou alterações significativas no óleo de soja comercial. Os resultados indicaram também que o 
óleo de soja aromatizado com manjericão, alecrim e com a mistura das três ervas tem excelente 
resistência à degradação por forno microondas, quando comparado ao óleo de soja comercial. O óleo 
aromatizado com cebolinha verde apresentou atividade pró-oxidante verificada nos índice de 
refração, viscosidade e principalmente nas absortividades em 230 e 270 nm.  
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INTRODUÇÃO 
 
Estudos têm demonstrado que o aquecimento 
por microondas afeta as propriedades físico-
químicas do óleo de soja, com aumento: do 
índice de acidez, índice de peróxido, e das 
absortividades nos comprimentos de onda 232 
e 270 nm1,2.  
Para retardar ou inibir a oxidação lipídica, 
antioxidantes sintéticos têm sido empregados, 
mas a utilização desses compostos é alvo de 
vários questionamentos. Pesquisas têm sido 
realizadas com a finalidade de se obter 
antioxidantes naturais que possam substituir 
ou pelo menos diminuir a quantidade dos 
antioxidantes sintéticos. Entre os antioxidantes 
naturais mais utilizados podem ser citados os 
tocoferóis, ácidos fenólicos e extratos de 
vegetais dos quais destacam-se as 
especiarias3. Óleos aromatizados são óleos 
que contém aromas de ervas principalmente 
especiarias e são utilizados para melhorar as 
características sensoriais dos alimentos. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar as 
alterações físico-químicas provocadas pelo 
aquecimento por forno microondas no óleo 
comercial e nos óleos aromatizados com 
alecrim, manjericão, cebolinha e a mistura das 
três ervas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram obtidas alíquotas do óleo de soja 
comercial e dos óleos aromatizados aquecidos 
em potência máxima no forno microondas nos 
tempos 0, 5, 10, 15 e 20 minutos. Foram 

avaliadas propriedades como: acidez relativa, 
que indica a formação de ácidos graxos livres, 
refração relativa e viscosidade relativa, que 
indicam a formação de dímeros e polímeros, 
cor relativa que indica a formação de 
compostos com ligações duplas conjugadas e 
absortividades em 230 nm e 270 nm, que 
indicam respectivamente a formação de 
produtos primários (dienos) e secundários 
(trienos, aldeídos, cetonas) de oxidação.  
De acordo com o observado na figura 1, todas 
as aromatizações foram eficientes quanto à 
inibição de formação de substâncias ácidas, 
pois apresentaram resultados de índice de 
acidez relativo menor que o óleo de soja 
comercial para todos os tempos de 
aquecimento estudados.  
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Figura 1 – Índice de acidez relativo do óleo comercial e 
dos óleos aromatizado aquecidos por forno microondas. 
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Na inibição da formação de ácidos graxos 
livres, deve-se destacar o bom desempenho 
dos óleos aromatizados com alecrim e 
manjericão. 
As análises do índice de refração indicaram 
que todos os óleos aromatizados inibiram a 
formação de dímeros e/ou polímeros, 
destacando-se o óleo aromatizado com 
alecrim.  
Também foi observado um aumento 
significativo da viscosidade para o óleo 
comercial indicando que substâncias 
poliméricas foram formadas. Para os óleos 
aromatizados a formação dessas substâncias 
poliméricas foi menor, o que está de acordo, 
com os resultados observados nas avaliações 
dos índices de refração. 
Na figura 2, a análise da variação da cor 
sugeriu que as aromatizações com 
manjericão, mistura das ervas e alecrim 
inibem a formação de compostos com duplas 
conjugadas. Este fato é muito importante já 
que o aumento da cor é comportamento típico 
do processo de rancificação que é altamente 
indesejável no processamento de alimentos. 
Observou-se que a aromatização com 
cebolinha não provocou nenhum efeito quanto 
a essa propriedade, pois, esse óleo se 
comportou de forma idêntica ao óleo 
comercial. 
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Figura 2 – Teste de Cor relativa do óleo comercial e dos 

óleos aromatizados aquecidos por forno microondas. 
 
Os resultados observados na análise dos 
espectros de ultravioleta sugeriram que 
nenhuma especiaria foi eficiente quanto à 
inibição de produtos primários de oxidação 
(absorção em 230 nm). Além disso, o óleo 
aromatizado com cebolinha aumentou a 
formação desses produtos, caracterizando 
atividade pró-oxidante.  
Na avaliação da absortividade em 270 nm, os 
resultados observados sugeriram que os óleos 
aromatizados com alecrim, manjericão e 
mistura das ervas promovem inibição à 
formação de produtos secundários.   

Entretanto a inibição foi pequena nos tempos 
estudados, mas os resultados obtidos 
indicaram que em maiores tempos de 
exposição às microondas, talvez o efeito fosse 
mais significativo. Também ficou confirmada a 
atividade pró-oxidante da cebolinha no estudo 
realizado neste comprimento de onda. 
 
CONCLUSÃO 
 
Nos tempos de aquecimento em forno de 
microondas estudados, foi possível observar 
alterações físico-químicas importantes do óleo 
de soja. O processo de aromatização foi 
eficiente na absorção de substâncias das 
especiarias já que foram observadas 
alterações significativas tanto nas 
propriedades sensoriais com nas propriedades 
físico-químicas do óleo. 
Em todas as análises realizadas (viscosidade, 
acidez, cor, espectros de ultravioleta e 
absortividade a 230 e 270 nm), os resultados 
indicaram que os óleos aromatizados com 
manjericão, alecrim e com a mistura das três 
ervas apresentaram maior resistência à 
degradação por forno microondas, quando 
comparado aos óleos de soja comercial.  
Já o óleo aromatizado com cebolinha verde 
apresentou atividade pró-oxidante, sugerindo 
que existe alguma espécie absorvida durante 
o processo de aromatização que induz e ou 
favorece os processos oxidativos. 
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