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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Quarta oleaginosa
produtora de óleo
vegetal comestível no
mundo

GIRASSOL
(Helianthus annuus L.)

A torta de girassol
apresenta compostos
fenólicos, que são benéficos
à saúde humana

TEOR DE COMPOSTOS
FENÓLICOS TOTAIS (CFT)
DO EXTRATO

Ácido clorogênico é o
composto fenólico
majoritário no girassol

Remover compostos fenólicos é um
dos principais desafios da indústria
de processamento de girassol

mg de ácido gálico por litro (EAG/L)

600

Extraído da torta, o ácido
clorogênico pode ser
utilizado como
antioxidante natural

Compostos fenólicos totais
(CFT) são antinutricionais
para os animas

13.651 ± 41

ÍNDICE DE PERÓXIDOS (IP)

meq O2/kg óleo

Torta e farelo são subprodutos
da produção de óleo e são
utilizados na formulação de
ração para animais

Reaproveitamento dos
resíduos aumenta
ganhos financeiros nas
indústrias de óleos
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METODOLOGIA
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Torta de
Girassol

Homogeneização
da torta por
peneiramento
(20 mesh)

10 g de
torta+100 ml
de etanol
45%/H2O

Todas amostras contendo os antioxidantes (BTH ou CFT)
apresentaram maior estabilidade oxidativa em relação ao
controle.
As amostras contento 100 ppm BTH, 50 ppm BTH + 50 ppm
CFT e 100 ppm CFT apresentaram resultados similares entre si.
As amostras contento 500 ppm CFT e 1000 ppm CFT
apresentaram a maior resistência à oxidação.

Análise de
fenólicos
totais (FolinCiocalteu)

Extrato
centrifugado e
o sobrenadante
coletado

Extração pelo
método
convencional
usando
solvente

A amostra controle, após o primeiro dia, ultrapassou o limite
de IP de 10 meq O2/kg de óleo, quantidade máxima
permitida pela legislação em óleos e gorduras refinadas.
No terceiro dia, as demais amostras também apresentaram
quantidades superiores a 10 meq O2/kg, exceto a amostra de
500 e 1000 ppm CFT, que atingiram este limite somente após
o quinto dia.

Índice de peróxidos

CONCLUSÃO

Aplicação em óleo de soja

17 dias em 64 ± 2 °C
Duplicatas:
1) Controle: apenas óleo
2) 100 ppm BHT
3) Mistura: 50 ppm BHT + 50 ppm CFT
4) 100 ppm CFT
5) 500 ppm CFT
6) 1000 ppm CFT

Medição de iodo
liberado pela oxidação
do iodeto de potássio
pelos hidroperóxidos.

A utilização do extrato fenólico obtido da torta de semente de
girassol se mostrou eficaz na prevenção e retardo da reação de
oxidação no óleo de soja. Sua eficácia é comparada ao
antioxidante sintético BHT e, quanto maior a concentração de
CFT no óleo, maior foi o efeito antioxidante observado.
O prosseguimento deste trabalho avaliará a capacidade
antioxidante do extrato de girassol em óleo que simule
condições de fritura (180 °C).
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