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RESUMO 

O estudo da ação dos antioxidantes tem grande interesse tanto para bioquímica como para a 

medicina, devido ao fato de ser utilizado no organismo humano como inibição do processo de 

formação dos radicais livres que podem causar o envelhecimento precoce e doenças 

degenerativas. Ainda, é muito utilizado nas indústrias de alimentos como aditivos alimentares 

que são adicionados para prevenir a degradação dos mesmos e causar o efeito de rancidez 

gerado pelo processo de auto-oxidação que ocorre principalmente em gorduras e óleos 

presentes nos alimentos. Desse modo, a análise dos rótulos de alguns óleos vegetais 

comestíveis, como de soja, milho e girassol é um tanto quanto interessante, pois foi possível 

apontar os antioxidantes presentes nos óleos estudados e realizar uma pesquisa bibliográfica 

dos mesmos, para obter dados da sua estrutura química, fórmula molecular, dose letal e dose 

diária recomendada dos mesmos. Com isso, foi possível unir essas informações e criar uma 

base de dados com uma descrição das substâncias de forma contextualizada e posteriormente 

a disponibilização de um website de rápido acesso da população, com o intuito de auxiliar os 

mesmos a escolher quais alimentos ingerir e quais serão mais benéficos ou maléficos a saúde.  

Palavras- chave: Antioxidante, oxidação, óleos vegetais, rótulos de alimentos.  
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ABSTRACT 

The study of antioxidant has a great interest to biochemistry and medicine, due to of used in 

the human body as inhibitor to free radical process, which can cause premature aging and 

degenerative diseases. Furthermore, antioxidant is widely used in food industry that is used to 

prevent food deterioration, in fats and oils (autoxidation, known as rancidity). Thereby, the 

survey data labels of vegetable oils such as soybean one, corn one and sunflower one, it is 

very important, with this survey data label was possible to verify the antioxidants used on 

vegetable oils and describe their chemical structure, molecular formula, lethal dose and daily 

dose by review.  Following this review, it was possible to create a website with information 

and description of antioxidants. This database has free access to the public, in order to help 

the population about these chemicals compounds, and help them to choose the more 

beneficial food to eat.    

 
 
Keywords: Antioxidant, oxidation, vegetable oil, food labels. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 SOBRE OS ANTIOXIDANTES 

As primeiras pesquisas científicas que relataram à existência de substâncias que 

impediam o processo de oxidação em gorduras e óleos foram descritas por Dechamps, em 

1843, pois ele observou que um composto formado de banha de porco fresca contendo um 

óleo de benjoim extraído da casca do benjoeiro não se tornou rançoso, como aconteceu com a 

banha pura. 1 Posteriormente, em 1852 o pesquisador Wright relatou que resina da casca de 

olmo, isto é, uma especie de árvore nativa na Europa, foi eficiente quando utilizada na 

conservação de banhas frescas. 1,2 

Os primeiros relatos sobre o uso de antioxantes foram empregados com a utilização 

de fontes obtidas naturalmente. Mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, os cientistas 

Moureu e Dufraise propuseram uma possibilidade de empregar produtos químicos sintéticos 

que apresentavam funções fenólicas com a finalidade de retardar a decomposição dos lipídeos 

nos alimentos por processos oxidativos. 3 Este trabalho contribui com informações essenciais 

para o avanço da utilização de antioxidantes com a finalidade de coibir o processo de 

oxidação em ácidos graxos. Dessa maneira, o desenvolvimento de pesquisas sobre a presença 

de substâncias antioxidantes nos alimentos e os seus beneficios para a saúde têm sido muito 

estudado nas ultimas décadas. 4 

Shahidi define antioxidante como “substâncias presentes em alimentos ou no 

organismo humano em baixas concentrações quando equiparados a um substrato oxidável 

cuja finalidade é prevenir ou retardar de maneira eficiente a oxidação de determinado 

substrato”, isto é, o substrato pode ser qualquer substância presente em alimentos ou materiais 

biológicos, como DNA, lipídios e proteínas. 4 

Assim, os alimentos são compostos que contém uma variedade de biomoléculas, 

desta maneira a utilização de antioxidantes é ampla nas indústrias alimentícias, como aditivos 

que são adicionados com a finalidade de prevenir a degradação dos alimentos, a rancidez e 

perda da coloração ocasionada pela oxidação. Desse modo estes aditivos mantem a qualidade 

e a informação nutricional dos mesmos. Com isso, estas substâncias são interessantes tanto 

para os bioquímicos como para os profissionais da saúde, uma vez que podem ser utilizadas 
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no organismo humano como forma de prevenção dos danos causados pelas espécies reativas 

de oxigênio (ERO) gerando radicais livres e doenças degenerativas.  5,6 

A ocorrência do processo de oxidação de óleos e gorduras é uma das principais causas 

da degradação dos alimentos, pois estes entram em contato com o ar e o processo de oxidação 

se inicia ocasionando fatores maléficos aos alimentos, isto é, a mudança dos sabores, alteração 

na cor, rancidez, ou seja, fatores que prejudicam a qualidade e os benefícios nutricionais destes. 

Ainda, estas alterações de qualidade dos alimentos são um dos o principais critérios adotados 

para definir o prazo de validade dos mesmos. 6 

 Desse modo, a principal finalidade do uso de antioxidantes em produtos de 

mercados locais é aumentar a vida útil dos mesmos, ao invés de melhorar os benefícios dos 

alimentos para a população. Assim, a utilização de antioxidantes como aditivos permitem aos 

fabricantes de alimentos que contém óleos e gorduras uma maior durabilidade do produto 

beneficiando economicamente os mesmos. Por outro lado, existem várias alternativas para 

impedir o processo de oxidação, como exemplo: dificultar o alcance de oxigênio nos 

alimentos, mudanças de temperaturas do meio em que estão inseridos e a utilização de 

embalagens adequadas para os produtos. 6,7 

 

1.2  RADICAIS LIVRES 

 

Os radicais livres podem ser definidos como espécies químicas, atômicas ou 

moleculares que possuem elétrons livres desemparelhados, isto é que ocupam apenas um 

orbital atômico ou um orbital molecular sozinho, por isso recebe a denominação de “livre”, 

sendo assim mais reativos. O mais simples radical livre existente é um átomo de hidrogênio 

com um próton e um único elétron. De modo que estas espécies possuem uma enorme 

capacidade de se estabilizarem com a perda ou ganho de elétrons. Os radicais livres podem 

ser gerados de diversas maneiras, entre elas a absorção de radiação ultravioleta ou visível, 

reações redução/oxidação ou por reações de catálise enzimática. 8,9 

As células são dependentes dos processos de transferências de elétrons, porém a 

produção de radicais livres é danosa para o organismo, pois são originados durante as rotas 

metabólicos e intervir nos procedimentos bioquímicos e pode gerar as espécies reativas de 

oxigênio (ERO). 9 
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Mas, quando ocorre uma reação de um radical com espécies não-radicalares, como o 

peróxido de oxigênio, é produzido um novo radical e a formação de reações em cadeia, como 

ocorre em auto-oxidação de ácidos graxos. 9,10  

A produção de radicais livres apresenta efeitos colaterais para o DNA, para as 

proteínas e podem provocar modificações nas estruturas das organelas presentes nas células, 

por isso a geração de determinados radicais está atrelada a causas de diversas patologias como 

o câncer, envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, degenerativas e neurológicas. 
9,10 

 
 

1.3 MECANISMO DE AUTO-OXIDAÇÃO 

 

 

O processo de oxidação que ocorre em óleos e gorduras é similar a qualquer outro 

material orgânico que apresenta duplas ligações, sendo que é essencial a explicação de como 

os antioxidantes inibem o processo de auto-oxidação lipídica. 5,11   

A oxidação ou  também denominada de auto-oxidação pode ser explicada como uma 

deterioração oxidativa de ácidos graxos , sendo que este mecanismo ocorre com reação em 

cadeia formando radicais livres, isto é, as etapas são: iniciação, propagação e terminação.5,11 

A primeira etapa das reações em cadeia, ou seja, a iniciação ocorre com a formação 

de radicais livres, de modo que um átomo de hidrogênio que provém da molécula lipidica será 

captado e terá como produto um radical lipídico. 11  

Na etapa de propagação um radical lipídico formado na iniciação, reage com o 

oxigênio atmosférico e forma um radical peroxila, também classificado como radical lipídico. 
11,12  

Na etapa seguinte da propagação os radicais peroxila se unem a outro lipídeo 

insaturado e produz outro radical denominado hidroperóxido. Devido à instabilidade de 

hidroperóxidos pode ocorrer a degradação dos radicais que aceleram a etapa de propagação, 

tal como esse efeito pode formar novas moléculas que apresentam odores e sabores 

indesejavéis associado ao processo de rancidez oxidativa de ácidos graxos insaturados. 11,12,13 

Na etapa de terminação, os radicais livres se unem para formar moléculas estáveis. 

Ainda, é possível uma etapa de iniciação secundária, pois ocorre a incorporação de oxigênio 

no sistema em todas as etapas, sedo assim pode ocorrer a formação de outro radical peróxido, 
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gerando um mecanismo denominado de autocatálise cíclica. Todas as etapas descritas podem 

ser observadas na Figura 1.13 

          

 

Figura 1. Mecanismo de auto-oxidação de lipídeos. 5 

 
 
 

1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS ANTIOXIDANTES 

 

 
 Vários cientistas classificam os antioxidantes em dois grandes grupos, sendo o 

primeiro os antioxidantes chamados de primário, o qual seu principal mecanismo de ação é 

inibir ou retardar a oxidação, inativando os radicais livres e estabilizando os mesmos. O 

segundo grupo são os antioxidantes secundários que tem uma capacidade preventiva e 

possuem vários meios de ação como: ligação com íons metálicos, inativação das espécies 

reativas de oxigênio, transformação de hidroperóxidos em espécies não-radicalares, entre 

outras.  Ainda, há uma classificação de antioxidantes que não está incluída nestes grupos 

apresentados, os antioxidantes sinergistas que são substâncias que possuem uma pequena 

capacidade de inibição da oxidação, mas podem se combinar com antioxidantes primários e 

aumentar a capacidade antioxidante dos mesmos. 1,12 
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1.4.1 ANTIOXIDANTES PRIMÁRIOS 

 
 

Este grupo de antioxidantes também podem ser referidos como tipo 1 ou antioxidantes 

que interrompem a reação em cadeia da oxidação, são substâncias que possuem a estrutura 

química de fenóis, com isso podem atuar como inativadores de radicais livres formados 

durante as etapas de iniciação e propagação da reação de auto-oxidação. 13 

O mecanismo ocorre quando os átomos de hidrogênio ativos presentes nas moléculas 

dos antioxidantes são retirados pelos radicais livres com mais facilidade que os hidrogênios 

alílicos que aparecem nas cadeias de compostos insaturados, assim serão formados espécies 

inativas que não conseguirão iniciar ou propagar as reações em cadeia da auto-oxidação. 

Além da formação destas espécies será produzido um radical inerte, isto é, os compostos 

fenólicos que possuem um anel benzênico onde será possível a ocorrência do processo de 

ressonância tornando os radicais estáveis. O mecanismo pode ser observado na figura 2. 13,14 

 

Figura 2. Mecanismo de ressonância do antioxidante fenólico. 14 

 

Os antioxidantes mais conhecidos deste grupo são os polifenóis, como butil-hidroxi-

anisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil galato 

(PG), que são classificados como sintéticos. As estruturas químicas destes compostos podem 

ser observadas na Figura 3.   Para a estrutura do 2-BHA tem-se a substituição de um grupo 

doador de elétrons na posição orto em relação à hidroxila (figura 3-b), tal efeito aumenta a 

atividade antioxidante do composto, de modo que isto ocorre também com a posição para em 

relação à hidroxila. Ainda, quando há a presença de uma segunda hidroxila na posição 2-orto 

ou 4-para de um composto fenólico ocorre o aumento da atividade antioxidante, tal como é 

observado na estrutura do TBHQ (figura 3-d). 14 
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Figura 3. Estrutura dos principais antioxidantes primários sintéticos presentes em gorduras e óleos. (a) 

3-BHA, (b) 2-BHA (c) BHT, (d) TBHQ e (e) Galatos.  

 

 

1.4.2 ANTIOXIDANTES SECUNDÁRIOS 

 

Os antioxidantes secundários são também chamados de tipo 2 e seu mecanismo de 

ação é preventivo, isto é, sua principal atividade é diminuir a ocorrência das reações 

oxidativas. Dentre as funções dos antioxidantes secundários estão: agir como quelantes de 

íons metálicos que promovem a oxidação, fornecer hidrogênios para os antioxidantes 

primários, decompor radicais livres formados em espécies não radicalares, absorver radiação 

ultravioleta e remover o oxigênio. 12-15 Na Tabela 1 estão representados alguns antioxidantes 

secundários e suas funções.  
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Tabela 1. Funções dos antioxidantes secundários. 1 

Atividade Compostos em uso 

Ligação com íons metais Ácido cítrico, ácido málico, ácido 

succínico, ácido tartárico, EDTA e 

fosfatos. 

Removedor de oxigênio e agentes 

redutores 

Ácido ascórbico, palmitato de ascorbila, 

ácido eritórbico, eritorbato de sódio e 

sulfitos.  

Desativar o oxigênio singlete Carotenoides como: β- caroteno, licopeno 

e luteína.  

 

Alguns metais quando mudam seu estado de valência, como cobre e ferro, podem 

aumentar a taxa de oxidação de gorduras e óleos, de modo que quantidades pequenas de 

metais podem aparecer na composição de lipídeos provenientes do seu estado natural. Os 

metais podem atuar como catalisador de reações de oxidação, tal como acelerando os 

processos oxidativos e degradando os ácidos graxos. Com isso, a ação quelante pode ser 

eficiente como prevenção, pois os lugares de coordenação, onde é encontrado um par de 

elétrons desemparelhado, dos metais podem ser ocupados e ocorrerá à formação de 

complexos metálicos e consequentemente não haverá interação entre os metais e os lipídeos. 
15,16 

 A presença do oxigênio é essencial no processo oxidação de modo que a tentativa em 

eliminar o oxigênio molecular do processo é uma alternativa antioxidante. Ainda há o 

oxigênio singlete quando inativado é um meio preventivo da etapa de iniciação da auto-

oxidação lipídica. 15,16 
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1.4.3 ANTIOXIDANTES SINERGISTAS 

 

 

Os antioxidantes desta classificação não possuem muita capacidade de inibição de 

oxidação, sendo que é necessário que estes compostos combinem com outros antioxidantes 

para que a atividade destes seja acentuada. Geralmente há uma união de  antioxidantes 

primários, mas existem outra maneira de ocorrer o sinergismo envolvendo a combinação de 

antioxidantes primários com quelantes de metais e também com os eliminadores de radicais 

peroxila. 1,5,16 

  O sinergismo relacionado à combinação de substâncias sequestradoras ou que 

eliminam os radicais lipidicos peroxila  devido as interações que os antioxidantes em sinergia 

possuem,  explica como ocorre a escolha do antioxidante que vai se unir mais rapidamente 

para ser obtido o efeito acentuado de inibição de oxidação dos antioxidantes sinérgicos.1,16 

Um efeito de sinergia muito acentuado foi notado por misturas de antioxidantes 

naturais, os tocoferóis com o ácido cítrico, de tal forma que ocorre devido à capacidade dos 

tocoferóis em interomper as reações em cadeia. Por conseguinte, o acido cítrico age como 

quelante de íons metálicos.1,16 

 
 

1.5  ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS 

 
 

Os antioxidantes deste grupo são butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxitolueno 

(BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil galato (PG) são produzidos em laboratórios 

e possuem uma composição fenólica, sendo utilizados para inibir as reações de oxidação de 

gorduras de alimentos que contém ácidos graxos insaturados. Só alguns antioxidantes 

sintéticos podem ser adicionados a produtos alimentícios, devido a regulamentos de segurança 

para a saúde. Alguns estudos recentes mostram que estes compostos podem ter efeitos 

carcinogênicos em doses elevadas. 1,17 

 

1.5.1  TBHQ 
 

O TBHQ é muito utilizado em gorduras e óleos vegetais, devido as suas 

propriedades quimicas, pois este apresenta uma estabilidade térmica acima de 200 °C o que 

garante um melhor desempenho dos antioxidantes para óleos vegetais. Suas características 

físicas são de um pó de cor amarelada, podendo ainda ser utilizado em sinergia com outros 
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antioxidantes sintéticos, como o BHA e o BHT da classificação de antioxidantes primários. 

Ainda, com antioxidantes secundários tem um bom sinergismo com o ácido cítrico, isto pode 

ser observado em óleos encontrados em mercados locais. Algumas pesquisas determinaram 

efeitos mutagênicos ao ingeri-lo em altas quantidades, sendo que a sua concentração em 

alimentos é controlada e em alguns países o seu uso é proibido. 17 

 

 

1.6  ANTIOXIDANTES NATURAIS 

 

Os primeiros estudos sobre antioxidantes já mencionados foram sobre o uso de cascas, 

folhas entre outras partes de plantas para conservar os alimentos da degradação. Assim, para 

os óleos vegetais ricos em ácidos graxos insaturados foram utilizados antioxidantes naturais 

em escala industrial, pois há uma necessidade em diminuir a quantidade de antioxidantes 

sintéticos devido aos seus riscos à saúde. Desse modo, antioxidantes que são obtidos 

naturalmente à base de plantas têm sido cada vez mais estudados. 5,6,18 

O emprego de antioxidantes naturais em alimentos foi utilizado como forma de 

propaganda positiva para marcas de alimentos. Porém, a quantidade de adição destes 

compostos deve ser controlada, mesmo que sua procedência seja natural se forem adicionados 

em grande escala pode causar perigos à saúde. Atualmente, há uma grande incidência de 

antioxidantes naturais adicionados em óleos vegetais comestíveis, mas apenas alguns foram 

testados e aprovados, pois estes compostos devem apresentar boa estabilidade como 

antioxidante. 18,19,20 

 

1.6.1 TOCOFERÓIS OU TOCOTRIENÓIS 

 

Entre os antioxidantes naturais que são mais utilizados estão os tocoferóis. Dessa 

maneira aparecem de forma natural na maioria dos óleos, mas também pode ser encontrado 

como antioxidante sintético. De acordo com a sua estrutura química existem quatro tipos, de 

modo que isto varia de acordo com os grupos metila substituídos (Figura 4). A capacidade 

antioxidante destes compostos ocorre devido à possibilidade de doação dos hidrogênios 

fenólicos presente na estrutura aos radicais lipídicos dessa maneira ocorre à interrupção da 

etapa de propagação em cadeia. 18,19,20 
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Figura 4. Estrutura fenólica dos tocoferóis e tocotrienóis. 19 

 

 

Os tocoferóis possuem um núcleo fenólico com uma cadeia alifática lateral, sendo 

uma estrutura análoga à vitamina E, que aparece muito nos rótulos de alimentos, inclusive em 

óleos vegetais. Já os tocotrienóis possuem insaturações na cadeia lateral, geralmente nas 

posições 3, 7 e 11 da cadeia lateral. 1,19 

 Os α - tocoferóis produzidos sinteticamente são encontrados em uma combinação de 

oito esterioisômeros em quantidade iguais numa mistura. Sendo que a atividade antioxidante 

dos tocoferóis e dos tocotrienóis diminui na ordem de α >β >γ >δ in vivo, ainda para óleos 

vegetais têm-se α > β > γ >δ, sendo análoga para a vitamina E. A principal atividade 

antioxidante dos tocoferóis esta ligada a eliminação de radicais peroxila produzidos na etapa 

de propagação na reação de oxidação. 19,20 

Comercialmente os tocoferóis estão disponíveis puro ou misturado com todos os 

antioxidantes mencionados. Ainda, é possível uma interação com antioxidantes sinérgicos 

com tocoferóis, palmitatos ou ascorbila ligados a lectinas, ácidos cítricos, entre outros. 20,21 
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1.7 ÓLEOS VEGETAIS  

 

1.7.1  ÓLEO DE SOJA 

 

O Brasil participou de 27% da produção mundial de soja nos anos de 2014 e 2015, 

sendo em torno de 93 milhões de toneladas. 20 O óleo de soja foi obtido como subproduto do 

processamento do farelo e tornou-se líder no mercado, sendo que possui várias aplicações 

como: na cozinha, produção de gordura hidrogenada, margarina, maionese, entre outros 

produtos. De modo que na composição do óleo bruto de soja contém componentes que 

precisam ser retirados para este ser apropriado para o consumo. Após o refino do óleo as 

concentrações dos constituintes indesejáveis diminuem e a qualidade do óleo se torna melhor. 
22 

O óleo de soja apresenta ácidos graxos insaturados, dentre os principais constituintes 

estão os fosfolipídios, fitoesteróis, tocoferóis, hidrocarbonetos, ácidos graxos livres e alguns 

de metais como ferro e cobre. 22,23 

 
 
 

1.7.2 ÓLEO DE MILHO 

 

O milho ocupa a segunda posição de cereal mais produzido no mundo, sendo que os 

Estados Unidos, México e Canadá são responsáveis por mais da metade da produção. Já o 

Brasil tem uma produção significativa do cereal. 22 

O óleo de milho é obtido a partir do germe, isto é, o embrião de onde é extraído em 

torno de 83% de total de ácidos graxos utilizados. Dentre a produção de óleos, o de milho 

ocupa o 9o lugar. 23,24 

O óleo de milho possui uma estabilidade térmica em torno de 230 °C, sendo que para 

os óleos de soja e girassol são em torno de 200 °C, tal que a utilização de óleo de milho para 

fritura é mais eficiente. Ainda possui uma grande quantidade de antioxidantes naturais como 

tocoferóis, sendo assim excelente fonte de vitamina E. 24 

Quando o óleo aparece no estado bruto ele contém alguns compostos indesejáveis e 

insolúveis como, ceras, pesticidas, entre outros, que precisam ser eliminados para deixá-lo 

apropriado para o consumo. 21-24 
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1.7.3 ÓLEO DE GIRASSOL 

 

O óleo de girassol obtido das espécies de oleaginosas contém sementes que possuem 

um teor de 40% de óleo, já as sementes das espécies não oleaginosas contém uma quantidade 

inferior de 30% de óleo. Desse modo, a quantidade de óleo que pode ser extraída depende da 

maneira como foi realizado o cultivo das sementes de girassóis. 23 

Em relação à composição do óleo de girassol, como a maioria, é constituído em grande 

parte por triacilgliceróis e uma pequena parte por fosfolipídios, tocoferóis, esteróis e ceras.  

Os ácidos graxos do óleo de girassol normalmente são caracterizados por uma elevada 

concentração de ácido linoleico e ácido oleico.  Ainda, os ácidos graxos saturados, como o 

ácido palmítico e ácido esteárico. 23,24 

Uma característica única do óleo de girassol está que o mesmo possui um teor menor 

de ácido palmítico comparado aos outros óleos vegetais, por esse lado ele se torna mais 

saudável, pois existem pesquisas que relatam que o ácido palmítico aumenta as concentrações 

de colesterol ruim, isto é, LDL presente no sangue humano. 24 

 

1.8  RÓTULOS DE ALIMENTOS 

A regulamentação dos rótulos de alimentos é feita pela Codex Alimentarius, programa 

internacional de normalização, de modo que este foi criado em 1963 pelo conjunto da 

Organização de Agricultura e Alimentação (OAA) e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Assim, as diretrizes do programa tem o objetivo principal de conservar a saúde da 

população, com o intuito de relacionar o consumo dos alimentos e a preservação dos direitos 

do consumidor em ter acesso às informações contidas em rótulos. A prática do Codex é 

dividida em grupos de assuntos específicos e áreas geográficas. 25,26 

Já no Brasil, a regulamentação para com os rótulos entrou em vigência na década de 

80 e foi criado o Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB).  A grande responsável 

pela fiscalização de rotulagem no país é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), mas sobre o que se deve conter nos rótulos é responsabilidade do Ministério da 

Justiça. Ainda, a norma de rotulagem dos alimentos está a cargo no Código de Defesa do 
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Consumidor, na Lei no. 8.078 de 11/09/90 que tem como finalidade assegurar ao cidadão as 

informações que contém sobre o produto, de maneira que permita ao consumidor a escolha de 

adquirir ou não o produto. 25-28 

A ANVISA disponibiliza um manual de orientação aos consumidores que apresentam 

normas e legislações referentes à rotulagem de alimentos com o intuito de que a população 

busque informações sobre os componentes presentes nos rótulos, com a finalidade de auxiliar 

na preservação da saúde dos consumidores. Assim, a rotulagem é a via fundamental de 

comunicação entre o consumidor e os produtos, por isso é necessário que estes contenham 

informações sucintas. Assim sendo, algumas referências levantadas mostraram que em torno 

de 70% da população se preocupam em ler os rótulos dos alimentos no momento da compra, 

porém mais da metade não entende a composição dos produtos. 26,27 

Dessa forma, o programa Codex Alimentarius dita que na rotulagem dos alimentos 

deva constar, obrigatoriamente, algumas informações para identificar o produto e as 

substâncias que o contém. (Tabela 2). 27,28 

Tabela 2. Informações que devem conter nos rótulos. 

Lista de ingredientes Alimentos que contenham 

ingredientes devem ser descritos.  

Apresentar em ordem decrescente 

de acordo com a quantidade de 

ingrediente 25 

Origem Possibilita que o consumidor saiba 

a localização do fabricante do 

produto. 25 

Prazo de validade Deve conter pelo menos o dia e o 

mês de vencimento. 25 

Conteúdo líquido Aponta a quantidade total de 

produto que contém na 

embalagem. (expresso em kg ou 

L). 25 

Lote Número que identifica o controle 

da produção do produto. 25 
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Em contrapartida, há algumas informações que os rótulos de alimentos não podem 

conter, entre elas: palavras ou sinais que tornam a informação do rótulo falsa, 

incompreensível ou que causa uma confusão nos consumidores, informações que conferem ao 

produto predicados que não o possam ser demonstrado, enfatizar a existência de componentes 

nos produtos que são próprios deles e indicar as propriedades medicinais dos componentes. 25 

 

 

 

 

Informação Nutricional 

Porção _ g ou ml (medida caseira) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético _kcal e kJ  

Carboidratos _ g  

Proteínas _ g  

Gorduras totais _ g  

Gorduras saturadas _ g  

Gorduras trans _ g  

Fibra alimentar _ g  

Sódio _ g  

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8.400 kJ. Seus valores diários poder ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas.  

 

 

Figura 5. Representação de uma tabela nutricional e as informações necessárias. 

 

Porção: É a quantidade 
média do alimento que deve 
ser usualmente consumida 
por pessoas sadias a cada 
vez que o alimento é 
consumido, promovendo a 
alimentação saudável. 25 

Medida Caseira: Indica a 
medida normalmente 
utilizada pelo consumidor 
para medir alimentos. Por 
exemplo: fatias, unidades, 
pote, xícaras, copos. 25  

%VD 
Percentual de 
Valores Diários 
indica o quanto 
o produto 
apresenta de 
energia. 25 
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Com todas essas informações o mais importante é o consumidor saber como utilizar 

essas informações para a escolha de alimentos saudáveis de preferencia que possuem baixo 

%VD para gorduras saturadas, gorduras trans e sódio e alimentos com alto %VD para fibras 

alimentares. (Figura 5). 25 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo estudar todas as classificações dos 

antioxidantes e analisar estas substâncias presentes nos rótulos dos óleos vegetais comestíveis 

encontrados em mercados locais, dentre eles o óleo de soja, óleo de milho e o óleo de girassol. 

Com o estudo e o desenvolvimento dos dados bibliográficos sobre estas substâncias foi 

possível descrever de forma contextualizada cada composto antioxidante informado nos 

rótulos, sendo estes sintéticos ou naturais e adicionar as informações na Base de Dados 

Simples (BDS). 
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3. METODOLOGIA 

3.1  PROJETO DE EXTENSÃO E EQUIPE 

Este trabalho está vinculado a um projeto de extensão do Departamento de química da 

Faculdade de Ciências campus Bauru, que é denominado “Dicionário Químico dos Produtos 

do cotidiano” que tem como finalidade a criação de um website contendo uma Base de Dados 

Simples (BDS) com vários produtos alimentícios comuns presentes no dia a dia e facilmente 

encontrados, sendo que o enfoque principal é analisar e decodificar os rótulos dos produtos 

determinando cada substância presente. Ainda, há a preocupação em explicar de forma 

acessível para a população as características das substâncias. 

O Projeto contém alunos da graduação em licenciatura em química da Faculdade de 

Ciências, professores e um técnico que auxilia os alunos nas aulas de laboratórios, sendo 

todos pertencentes ao Departamento de química da UNESP campus Bauru. De forma que é 

composto por um aluno bolsista e os demais voluntários no projeto.  

 

           3.2  INTERNET E BASE DE DADOS 

Nos últimos anos, a população mundial tem convivido com inúmeras mudanças 

geradas através dos avanços tecnológicos do acesso a informação, um exemplo é a internet, 

que tem por finalidade executar um papel fundamental nas transformações atuais como meio 

de comunicação e principalmente como forma para o armazenamento de dados, os quais 

podem ser consultados e acessados a qualquer momento. Assim, para uma melhor explicação, 

a internet pode ser definida como um aglomerado de computadores conectados pelo mundo 

todo. 28,29 
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Ainda, para Campello, Cendón e Kremer (2000, p.276) a internet:  

“É uma rede global de computadores ou, mais exatamente, 

uma rede que interconecta outras redes locais, regionais e 

internacionais”. 29 

 

Já para Cunha e Cavalcanti a Internet é:  

“Rede das redes de computadores, de alcance mundial, 

que utiliza um protocolo comum de comunicações. [...] União de 

várias redes de teleprocessamento estaduais, regionais, nacionais 

e internacionais em uma lógica, compartilhando um mesmo 

esquema de endereçamento”. 28,29 

Para ser concretizada na sociedade, a internet atravessou inúmeras pesquisas e 

aperfeiçoamentos e possuiu um longo histórico. Inicialmente, esta ferramenta de informação 

era apenas utilizada por acadêmicos, mas por volta de 1993 a internet passou a ser 

comercializada por empresas privadas. Já na atualidade há uma demanda grande de 

informações sendo divulgadas a todo o momento, com efeito de facilitar o acesso instantâneo 

de artigos, dados e informações técnicas e científicas. Com isso, pode-se dizer que houve um 

processo de democratização da informação. 29,30 

Com todo esse desenvolvimento tecnológico, foi possível obter uma grande 

quantidade de dados e poder armazena-los em uma memória de um computador. Assim, essas 

informações estarão disponíveis para ser consultadas em ferramentas que gerenciam um 

aplicativo chamado Banco de Dados que contém informações organizadas e especializadas. 30 

Os usuários da internet possuem nos dias atuais uma vasta fonte de buscas de 

informações, de modo que nas universidades as bibliotecas disponibilizam uma base de dados 

com a finalidade de consulta e reserva de livros online. Ainda, é possível encontrar livros 

digitalizados e dicionários que podem ser acessados instantaneamente. Com isso, entre os 

benefícios da internet para Tamaro e Salarellei: 

“O usuário tem possibilidade de acesso a instrumentos eletrônicos 

com os quais pode construir sua própria base de dados, pode criar novos 
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documentos incorporados, manipulando ou fazendo ligações com outras 

pessoas ou colaborar com outros estudiosos em projetos comuns”. 29,30 

Com isso, foi criada uma Base de Dados Simples (BDS) pelo técnico que compõe a 

equipe do projeto com todos os dados obtidos nas pesquisas realizadas, sendo que todos os 

alunos envolvidos possuem o acesso imediato e podem alterar as informações contidas a 

qualquer momento. Uma breve definição de BDS pode ser dita como um aglomerado de 

informações e dados com um determinado fundamento que possuem disponibilidade imediata 

e atualização eletrônica. 30 

 

3.3 USO DA INTERNET COMO FONTE DE INFORMAÇÕES PARA UMA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

Atualmente, os assuntos relacionados à alimentação saudável são muito discutidos, 

pois é observada uma grande demanda de pessoas buscando informações como se alimentar 

adequadamente, devido a um grande número de pessoas obesas ou que possuem alguma 

doença relacionada à alimentação. Essa situação inadequada motivou órgãos governamentais 

a tomarem medidas relacionadas à saúde, sendo que em 2004 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) propôs a Estratégia Global (EG) para a Alimentação, Atividade Física e Saúde 

que tem como objetivo proteger a saúde orientando a criação de um segmento favorável para 

a adoção de medidas sustentáveis em nível individual, comunitário, nacional e mundial, que, 

em conjunto, dão lugar a redução da morbidade e da mortalidade associadas a uma 

alimentação pouco saudável e a falta de atividade física. Já o Ministério da Saúde (MS) do 

Brasil, em 2005, criou o Guia Alimentar para a População Brasileira utilizando da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Ainda em 2006 o MS do Brasil instituiu a 

Política Nacional de Promoção da Saúde. Os programas demonstram a importância da 

temática para a saúde publica. 30,31 

Desse modo, houve uma crescente busca por informação sobre saúde e alimentação na 

internet, pois em alguns países, a utilização da internet como ferramenta de educação 

nutricional começou a ser utilizada nos anos 1990 e foram obtidos dados positivos. Desse 

modo, a internet por apresentar agilidade e baixo custo, pode ser utilizada para intermediar na 
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alimentação saudável e nas informações nutricionais de forma interativa ou coadjuvante e 

facilmente acessível em qualquer local. 31  

 

 

3.4 OBTENÇÃO DOS DADOS 

Este trabalho utilizou o método qualitativo, de modo que os dados foram coletados em 

supermercados locais localizados na região da cidade de Bauru, onde é encontrada uma vasta 

quantidade de produtos e alimentos. Sendo que o enfoque foi para os óleos vegetais que 

contém grande quantidade de substâncias antioxidantes em sua composição. Assim a tarefa 

principal foi selecionar diversas marcas do mesmo produto e fotografar os rótulos dos óleos 

enfatizando informações como ingredientes, informações nutricionais, código de barras e 

fabricante. 32 

Em seguida, os rótulos de todas as marcas foram analisados e comparados entre si com 

a finalidade de determinar todas as substâncias com poder antioxidantes dos produtos 

escolhidos. Desse modo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para a obtenção de 

informações dos componentes em questão. 
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3.5  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

As informações técnicas pesquisadas sobre os antioxidantes foram: número CAS, 

fórmula molecular, estrutura química, DL 50, IDA. As definições das informações estão 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3. Informações pesquisadas sobre antioxidantes. 

 

 

Além das informações apresentados na Tabela 3 a Base de Dados contém uma 

descrição de cada substância, sendo evidenciado o seu aspecto físico e o suas características 

como antioxidantes sendo sintético ou natural. 

 

3.6  PRODUÇÃO DA BASE DE DADOS  

  O próximo passo depois da obtenção de todos os dados recolhidos foi 

armazenar todas as informações na Base de Dados Simples, com a finalidade em facilitar o 

acesso das informações para a população. Na Figura 6 é possível observar os campos: 

gerenciar substância, gerenciar referências, gerenciar autor, gerenciar produtos, gerenciar 

Número CAS O número CAS é uma sequência numérica de registro contidas 

no banco de dados do Chemical Abstract Service, que é 

composto por mais de nove dígitos sendo o dígito verificador se 

encontra por último na sequência. 33 

Fórmula Molecular É definida pela união de símbolos químicos dos elementos 

abreviados por uma ou duas letras do seu nome e com o número 

de átomos de cada elemento que forma a substância. 34 

Fórmula Estrutural A fórmula estrutural é determinada com a ligação em que os 

átomos fazem entre si para formar uma substância. 34 

DL50 A DL 50 é a definição do grau de toxicidade aguda de 

substâncias químicas e determina a quantidade necessária de 

certo composta para matar 50% dos animais testados em um lote 

(expressa em mg/kg). 33 

IDA A dose diária máxima recomendada ou também definida como 

IDA (ingestão diária aceitável) e DDA (dose diária aceitável) 

esta relacionada com a quantidade que se pode ingerir de 

determinada substância diariamente sem que prejudique a saúde 

do indivíduo (expressa em mg/kg). 33 
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fabricantes e usuário, sendo que na opção “gerenciar substância” podem ser adicionadas as 

informações coletadas. Ainda é possível adicionar uma nova substância neste campo (Figura 

7). 

Figura 6. Página Inicial da Base de Dados. 

 

Figura 7. Gerenciamento das substâncias. 

  

Nos campos "Gerenciar referências" (Figura 8) e, são adicionados os artigos, livros, 

teses, dissertações e outros websites que foram utilizados na pesquisa bibliográfica dos dados 

das substâncias. Já na opção "Gerenciar autores" (Figura 9) são adicionados os respectivos 

autores das fontes utilizadas. 
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Figura 8. Gerenciamento das referências bibliográficas. 
 

 
Figura 9. Gerenciamento dos autores. 

 

 Em "gerenciar produtos” (Figura 10) é possível adicionar as fotos tiradas dos 

rótulos de cada produto durante a obtenção dos dados em supermercados local. Ainda, é 

indispensável adicionar “subgrupo”, “fabricante” e “código de barras”, sendo informações 

encontradas na embalagem de cada produto. 

Figura 10. Gerenciamento dos produtos. 
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3.7 CRIAÇÃO DO WEBSITE 

O website foi criado e disponibilizado no endereço: 

http://dicionarioquimico.wix.com/produtosdocotidiano. A página inicial do mesmo está 

representada na Figura 11.  

 
Figura 11. Página inicial do website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dicionarioquimico.wix.com/produtosdocotidiano
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4 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 IMAGENS DOS RÓTULOS DOS ÓLEOS  

Após a realização da coleta de dados, a qual foi obtida imagens fotográficas dos 

produtos encontrados em mercados locais, com a finalidade em deixar o mais nítido possível à 

rotulagem dos alimentos encontrados, isto é, enfatizando os ingredientes, valor nutricional, 

fabricante e o código de barras. O enfoque deste trabalho foi analisar os antioxidantes 

presentes nos óleos vegetais comestíveis, ou seja, utilizados para frituras e preparo de 

alimentos. Para concretizar a coleta de dados, abaixo estão representadas as imagens contendo 

a rotulagem dos produtos. As informações nutricionais serão reproduzidas nas Tabelas de 4 a 

12 para uma melhor visualização.  

 

4.1.1  ÓLEO DE SOJA 

 
Figura 12. Óleo de soja Liza. 35 
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Tabela 4. Reprodução da informação nutricional do óleo de soja Liza. 35 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 2,0 g 9% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras Monoinsaturadas 2,9g ** 

Gorduras Poli-insaturadas 7,1 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 1,7 mg 17% 
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Figura 13. Óleo de soja Soya. 36 

 
Tabela 5. Reprodução da informação nutricional do óleo de soja Soya. 36 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 2,0 g 9% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras Monoinsaturadas 3,5g ** 

Gorduras Poli-insaturadas 6,5 g ** 

Ômega 6(ácido linoleico) 6,0g ** 

Ômega  3 (ácido linolênico) 0,5 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 2,8 mg 28% 
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Figura 14. Óleo de soja Concórdia. 37 

Tabela 6. Reprodução da informação nutricional do óleo de soja Concórdia. 37 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 444 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 2,0 g 9% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

Monoinsaturadas 

3,5g ** 

Gorduras Poli-

insaturadas 

6,5 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 3,9 mg 39% 
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Após a leitura de todos os códigos de barras com as informações nutricionais e os 

ingredientes, foi determinado um comparativo observado na Tabela 7 entre os antioxidantes 

presentes em cada marca de óleo vegetal, neste caso, têm-se o óleo de soja.  

Tabela 7. Comparação dos antioxidantes presentes nos óleos de soja. 

 

 

 

 

 

4.1.2  ÓLEO DE MILHO 

 
Figura 15. Óleo de milho Liza. 35 

 

Marca de óleo Vitamina E  

(tocoferóis) 

TBHQ Ácido Cítrico 

Liza  Contém  -  

Soya Contém  Contém  Contém  

Concórdia Contém  - Contém 
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Tabela 8. Reprodução da informação nutricional do óleo de milho Liza. 35 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 444 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,8 g 8% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

Monoinsaturadas 

4,3g ** 

Gorduras Poli-

insaturadas 

5,9 g ** 

Ômega 6 (ácido linolêico) 5,7 g  

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 2,0 mg 20% 
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Figura 16. Óleo de milho Patéko. 38 

  
Tabela 9. Reprodução da informação nutricional do óleo de milho Patéko. 38 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,8 g 9% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Ômega 6 (ácido linolêico) 5,4 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 8,8 mg 88% 
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Figura 17. Óleo de milho Salada. 39 

 
Tabela 10. Reprodução da informação nutricional do óleo de milho Salada. 39 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,8 g 9% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

monoinsaturadas 

4,4 g  

Gorduras poli-insaturadas 5,8 g  

Ômega 6 (ácido linolêico) 5,7 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 4,3 mg 43 % 

.  
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O mesmo padrão foi realizado para o óleo de milho após ser analisado o seu rótulo 

contendo as informações nutricionais e os ingredientes adicionais. Sendo assim, os 

antioxidantes foram selecionados e foi estipulado um comparativo na tabela 9.   

Tabela 11. Comparativo dos antioxidantes presentes no óleo de milho. 

Marca de óleo Vitamina E  

(tocoferóis) 

TBHQ Ácido Cítrico 

Liza Contém  - - 

Patéko Contém  Contém  Contém  

Salada  Contém  - Contém 

 

4.1.3  ÓLEO DE GIRASSOL 

 
Figura 18. Óleo de girassol Salada. 39 
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Tabela 12. Reprodução da informação nutricional do óleo de girassol Salada. 39 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,4 g 6% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

monoinsaturadas 

4,0 g  

Gorduras poli-insaturadas 6,6 g  

Ômega 6 (ácido linolêico) 6,6 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 7,8 mg 78 % 

 

 
Figura 19.  Óleo de girassol Vitaliv. 40 
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 Tabela 13. Representação da informação nutricional do óleo de girassol Vitaliv. 40 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,2 g 5% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

monoinsaturadas 

5,0 g  

Gorduras poli-

insaturadas 

5,6 g  

Ômega 6 (ácido linolêico) 5,6 g ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 5,9 mg 59 % 

 

 
Figura 20. Óleo de girassol Liza. 35 
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Tabela 14. Representação da informação nutricional do óleo de girassol Liza. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Comparativo dos antioxidantes presentes em óleo de girassol. 

Marca de óleo Vitamina E  

(tocoferóis) 

TBHQ Ácido Cítrico 

Salada Contém  - Contém 

Vitaliv Contém  Contém  Contém  

Liza Contém  - - 

 

 

 

 

 

Informação Nutricional- Porção de 13 ml (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção   %VD 

Valor Energético 108 kcal = 454 kJ 5% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras Totais 12g, das quais: 22% 

Gorduras Saturadas 1,2 g 5% 

Gorduras Trans Não contém  ** 

Gorduras 

Monoinsaturadas 

4,4g ** 

Gorduras Poli-insaturadas 6,4 g ** 

Ômega-6 (ácido linoléico)  6,4 g  ** 

Colesterol 0 mg ** 

Fibra Alimentar 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Vitamina E 4,8  mg 48% 
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4.2  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS ANTIOXIDANTES 

O próximo passo após a identificação e a comparação dos antioxidantes presentes nos 

óleos vegetais foi buscar em fontes confiáveis informações específicas de cada substância 

inibidora de oxidação, como: Número CAS, fórmula molecular, fórmula estrutural, DL50 e 

IDA. Com a finalidade de contextualizar as informações obtidas sobre os antioxidantes foi 

descrito de forma simples uma descrição sobre as substâncias.  Desse modo os dados obtidos 

foram armazenados na Base de Dados Simples (BDS) e posteriormente adicionados ao 

website para facilitar o acesso da população.  

 

4.2.2 DISCUSSÃO 

Com base na classificação e no estudo bibliográfico dos compostos antioxidantes foi 

identificada na informação nutricional e nos ingredientes presentes nos rótulos dos alimentos 

a existência de vitamina E em todos os óleos vegetais utilizados no presente trabalho, Mas, 

apenas alguns continham o TBHQ (terc-butil-hidroquinona) e o ácido cítrico.  

A vitamina E é um termo genérico utilizado para os tocoferóis, sendo que estes 

participam da classificação de antioxidantes obtidos naturalmente. Já o TBHQ (terc-butil-

hidroquinona), é um antioxidante classificado como sintético, de modo que ambos possuem 

mecanismos de ação de antioxidantes primários e apresentam estruturas fenólicas. O ácido 

cítrico tem atividade antioxidante característica da classificação dos secundários, pois atuam 

como agente quelante de metais para inibir o processo de oxidação dos óleos vegetais, ainda 

este tem a capacidade de interagir com os tocoferóis e produzir um efeito de antioxidantes 

sinergistas entres eles. 19, 41,43 

Inúmeras pesquisas estão sendo feitas com a finalidade em substituir o TBHQ 

adicionado em óleos vegetais por antioxidantes naturais provenientes de frutas, hortaliças e 

especiarias. Pois há indícios que este antioxidante sintético pode ser tóxico. Porém a maioria 

das pesquisas encontradas não garante uma eficiência maior para este antioxidante natural 

comparada com a ação do TBHQ na inibição dos processos oxidativos. 17,42 
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Por outro lado, há uma contradição nos estudos sobre genotoxidade do TBHQ, pois 

algumas pesquisas feitas em ratos não comprovaram a sua ação carcinogênica. Em 

contrapartida, outros trabalhos propostos disseram que este antioxidante sintético pode causar 

aberrações cromossômicas em tecidos celulares de animais. 17,42 

Entretanto, não há fatos que concretizam que a toxicidade do composto em humanos, 

de modo que ingeridos em altas doses pode ocorrer uma indução ao câncer. Dessa maneira, 

uma pesquisa realizada pela Expert Committee on Food Additives (JECFA) feito em medulas 

de ratos resultou em uma ação carcinogênica negativa, sendo assim é impossível garantir a 

toxicidade das substâncias utilizadas em doses adequadas. 41,44 

Com isso, Nos últimos anos a FDA afirma que a utilização do TBHQ em alimentos 

pode ser concretizada nas devidas condições adequada, como: quando adicionado como 

aditivo em um ponto de fusão em torno de 126,5 o C, quando for utilizado apenas como 

antioxidante e combinado com o BHA e o BHT sendo que a adição não deve ser superior a 

0,7 mg/Kg do teor de óleo ou gordura do alimento, incluindo o teor de óleo essencial dos 

alimentos. 41,42 

Foram analisados estudos em animais com o uso da vitamina E, obtida naturalmente 

para prevenir a aterosclerose, de modo que umas das principais causas da doença é a oxidação 

lipídica. De modo que, a ingestão do α-tocoferol por coelhos na Nova Zelândia que estavam 

com uma alta taxa de colesterol LDL foi diminuída. Ainda, camundongos que apresentavam 

lesões ateroscleróticas foram diminuídos em 60% após o uso da vitamina E. Já em primatas, 

como macacos foi observada uma diminuição das espessuras de gorduras nas artérias 

cardiovasculares após o uso de 36 meses da vitamina E. 42,44 

O ácido cítrico aparece na maioria dos alimentos como conservante natural e 

acidulante e proporciona aos alimentos sabores ácidos e refrescantes. Como acidulante seu 

papel é ajustar a acidez e como antioxidante ele é adicionado com a finalidade de prevenir a 

mudança de coloração dos alimentos ocasionada pelos processos oxidativos. Ainda, os 

acidulantes podem ter múltiplas funções no processamento e preservação dos alimentos, como 

agentes quelantes, antioxidantes sinérgicos, ajuste da viscosidade e do ponto de fusão. 44,45 

O ácido cítrico é um ácido orgânico e possui um papel importante nas indústrias 

química, pois é utilizado em alimentos e aplicado em produtos farmacêuticos. Em estudos 

sobre seus danos nos organismos de seres vivos foi realizado um teste em cães dado que foi 
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ingerido uma dose diária de 1,380 mg/Kg de peso corporal por 112-120 dias e não houve 

danos consideráveis nos rins dos animais. Paralelamente, um estudo feito com três gerações 

de ratos que foram alimentados com 1,2% de ácido cítrico não mostraram modificações e 

danos no organismo, sendo que não houve anomalias no sistema reprodutivo dos mesmos. 43 

 

  4.2.3  DESCRIÇÃO INFORMADA NO WEBSITE 

Com o levantamento bibliográfico foi possível criar uma descrição e selecionar 
informações para adicionar ao website, de modo que foi utilizada uma definição simples para 
que seja de fácil acesso a população. As Figuras 21, 22 e 23 demonstram as informações 
presentes no website. 

 

 
Figura 21.  Descrição da substância TBHQ. 
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Figura 22.  Descrição do Ácido Cítrico. 
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Figura 23.  Descrição da Vitamina E. 

 
 
 

4.2.3  ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NOS ÓLEOS  

A qualidade de um óleo vegetal também pode ser determinada pela presença de ácidos 

graxos insaturados em sua composição. A tabela 16 mostra os valores percentuais de ácidos 

graxos presentes nos óleos de soja, milho e girassol. Ainda, esta qualidade pode ser conferida 

pelo alto teor de ácido oleico e ácido linoleico.  
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Tabela 16. Composição de ácidos graxos nos óleos de soja, milho e girassol. Sendo (C:18:1) oléico, 

(C:18:2) linoléico e (C 18:3) linolênico. 46 

Tipo de 

óleo 

Principais ácidos 

graxos 

componentes (%) 

 
  Ácidos graxos 

insaturados (%) 

(C:18:1) (C:18:2)
 

(C:18:3)     
 

   Mono-    

insaturado 

     Poli-        

insaturado 

Soja   24,8   52,4   7,7          24,8     24,8 

Milho   25,8   59,8   1,1           25%   25,8 

Girassol   23,1   65,1   0,2               23,1   23,1 

 

Foi notado que o óleo de girassol é o que mais contém ácido linoleico ou também 

denominado ômega 6, em seguida têm-se o óleo de milho e por último o óleo de soja.  Nos 

rótulos coletados foi observada que nos óleos de milho e de girassol contém o ômega-6 

garantindo uma melhor qualidade destes óleos em comparação ao de soja, pois são essenciais 

na alimentação.  

Devido à estrutura química dos ácidos graxos, são cadeias carbônicas de 16 a 18 

átomos de carbono e recebem a denominação de ômega, pois indica a posição da primeira 

insaturação, a partir das terminações metila de um ácido graxo insaturado, de modo que o 

ácido linoléico é chamado de ômega-6, porque sua primeira ligação dupla está após o seu 

sexto carbono e o ácido linolênico é chamado de ômega- 3 devido a sua primeira ligação 

dupla estar após o terceiro carbono da cadeia. 40,46 (Figura 24).  

 

Figura 24.  Composição de ácidos graxos nos óleos de soja, milho e girassol. Sendo (a) ácido 

linoleico, (b) ácido linolênico.  
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Nota-se que a presença de ácido linolênico ou também denominado de ômega-3 em 

óleos vegetais é mínima, pois ele não é recomendável para óleos utilizados para fritura, de 

modo que sofre oxidação facilmente devido a presença de um grau maior de insaturações 

comparado ao ácido linoleico. De modo que pode ocorrer reações a decomposição termo 

oxidativa que ocorrem na presença de oxigênio em temperaturas entre 200 oC e 300 oC. Estes 

processos ocasionam modificações nos aspectos fisiológicos como a mudança de coloração e  

aspectos nutricionais dos óleos, de modo que  há uma diminuição as propriedades benéficas 

para os seres humano. 47,48 

Um estudo térmico dos óleos de soja, milho e girassol garantiu uma melhor 

estabilidade dos óleos de milho para serem utilizados em frituras, devido a sua maior 

temperatura de inicio de decomposição, enquanto os óleos de soja e girassol apresentam uma 

degradação por volta dos 290 oC, os óleos de milho degradam numa temperatura acima dos 

300 oC. Sendo, mais eficiente a utilização do óleo de milho para frituras. Ainda é observado 

pela tabela 14 que o óleo de milho possui uma grande quantidade de ômega 6, sendo benéfico 

a utilização o deste óleo em comparação com o de soja e o de girassol. 47,48 

 

4.2.4 ANÁLISE DAS MARCAS DOS ÓLEOS COLETADOS 

Nas marcas pesquisadas de óleo de soja, apenas a marca Soya apresentou o TBHQ. Já 

o óleo de soja da marca Liza contém apenas a vitamina E em sua composição. Porém, na 

marca Concórdia foi observado a vitamina E e o ácido cítrico.  

Nos óleos de milho, novamente a marca Liza apenas contém a vitamina E. Em 

contrapartida a marca Patéko contém os três antioxidantes citados, vitamina E, TBHQ e ácido 

cítrico. A marca salada continha a vitamina E e o ácido cítrico. 

Para os óleos de girassol, a marca Liza também só possui a vitamina E. Já a marca 

Salada além da vitamina E aparece o ácido cítrico em sinergia. Porém, na marca Vitaliv é 

observado à presença das três substâncias utilizadas como antioxidantes, isto é, vitamina E, 

TBHQ e ácido cítrico.  
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A partir dos dados levantados, a marca Liza seria uma boa opção para o consumo, pois 

ela apresenta apenas o α-tocoferol tanto nos óleos de soja, milho e girassol, porém para o óleo 

de soja Concórdia, o óleo de milho Salada e o óleo de girassol da mesma marcam, é notório a 

adição do ácido cítrico em sinergia com a vitamina E, desse modo à ação dos antioxidantes 

sinérgicos é mais acentuada do que apenas a presença do antioxidante natural, ainda o ácido 

cítrico pode ser obtido naturalmente e faz parte de rotas metabólicas de seres vivos e não há 

dosagens restritas conforme ao seu consumo, por fim na marca Soya de óleo de soja, a marca 

Patéko do óleo de milho e a Vitaliv de óleo de girassol é conferida a presença do TBHQ, um 

antioxidante sintético, apesar de algumas literaturas garantirem que este não tem efeito 

carcinogênico, não há estudos comprovados até o momento que garante este fato, de modo 

que a opção por consumir óleos vegetais que contenham substâncias antioxidantes naturais é 

aconselhável.  
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5. CONCLUSÃO 
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5 CONCLUSÃO  

 A partir dos dados coletados em mercados locais dos rótulos de óleos vegetais e da 

pesquisa bibliográfica feita, tal como o efeito dos antioxidantes, suas classificações e origem, 

isto é, natural ou sintética, foi possível reunir informações para que os dados fossem aplicados 

em uma Base de Dados, com a finalidade de informar a população características de 

determinados antioxidantes presentes nos óleos de forma acessível para a população em geral. 

Com isso, reunindo os dados coletados na pesquisa qualitativa com as informações obtidas na 

literatura foi possível concluir que os óleos de milho são melhores quando utilizados para 

fritura, devido a sua maior estabilidade térmica em comparação aos outros óleos pesquisados. 

Ainda, quando se diz respeito à obtenção dos antioxidantes é recomendado o consumo de 

óleos que contenham antioxidantes naturais, pois não é comprovado cientificamente se o 

antioxidante produzido sinteticamente, quando ingeridos em doses elevadas pode ser ou não 

carcinogênicos. Além disso, com a obtenção dos dados coletados desenvolveu-se um website 

que pode ser acessado instantaneamente pela sociedade nas consultas dos alimentos no 

cotidiano. 
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