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RESUMO 

 

 

APLICAÇÃO DE ÓLEO MICROENCAPSULADO DE CHIA E DE LINHAÇA EM 

HAMBÚRGUERES PROMOVENDO A MELHORIA DO PERFIL LIPÍDICO 

 

 

AUTORA: Rosane Teresinha Heck 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Paulo Cezar Bastianello Campagnol 

CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Cristiano Ragagnin de Menezes 

 

 

Hambúrgueres com uma reformulação lipídica foram produzidos através da substituição de 

50% do seu teor de gordura por óleos de chia (CO) e de linhaça (LO) microencapsulados por 

gelificação iônica externa. As microcápsulas apresentaram altos teores de n-3 PUFAS e foram 

resistentes às condições de pH e temperatura comumente aplicadas durante o processamento de 

hambúrgueres. A reformulação lipídica não afetou a dureza e melhorou importantes atributos 

tecnológicos, como a perda no rendimento e a retenção de gordura. Além de reduzir em até 

50% o teor de gordura dos hambúrgueres, a reformulação lipídica tornou mais saudável a 

relação PUFA/SFA e n-6/n-3 e os índices de aterogenicidade e trombogenicidade. Os 

hambúrgueres com CO microencapsulado apresentaram uma maior oxidação lipídica e uma 

menor qualidade sensorial. Por outro lado, a substituição de toucinho por LO microencapsulado 

não prejudicou a qualidade sensorial dos hambúrgueres. Pode-se concluir que a 

microencapsulação por gelificação iônica externa de óleos ricos em n-3 PUFAs pode ser 

considerada uma estratégia eficaz para produzir hambúrgueres com características mais 

saudáveis. 

 

Palavras chave: microencapsulação, óleo de chia, óleo de linhaça, baixo teor de gordura, 

produtos cárneos saudáveis, CATA.  
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APPLICATION OF MICROPARTICLES CONTAINING CHIA AND LINSEED OILS 

TO IMPROVE THE LIPID PROFILE OF BURGERS 

 

AUTHOR: Rosane Teresinha Heck 

ADVISOR: Prof. Dr. Paulo Cezar Bastianello Campagnol 

CO-ADVISOR: Prof. Dr. Cristiano Ragagnin de Menezes 

 

 

Burgers subjected to lipid reformulation were made by replacing 50% of the fat component by 

microparticles containing chia (CO) and linseed (LO) oils obtained by external ionic gelation. 

The microparticles presented high n−3 PUFAs levels and were resistant to the pH and 

temperature conditions commonly used in burger processing. The lipid reformulation did not 

affect hardness and improved important technological properties, such as cooking loss and fat 

retention. In addition to reducing the fat content of burgers by up to 50%, the lipid reformulation 

led to healthier PUFA/SFA and n−6/n−3 ratios, and lower atherogenicity and thrombogenicity 

indices. The burgers with CO microparticles showed a higher lipid oxidation and a lower 

sensory quality compared to the other treatments. However, the substitution of pork back fat by 

LO microparticles did not impair the sensory quality of burgers. Therefore, the 

microencapsulation of n−3 PUFA-rich oils by external ionic gelation can be considered an 

effective strategy to produce healthier burgers. 

 

Keywords: microencapsulation, chia oil, linseed oil, low-fat, healthier meat products, CATA  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O hambúrguer é um produto cárneo amplamente consumido em diversos países. No 

entanto, sua qualidade nutricional é questionada por especialistas da área da saúde, já que 

contém uma alta quantidade de gordura animal (até 30%). Além de aumentar o valor calórico, 

está gordura animal também aumenta a concentração de ácidos graxos saturados (SFA) do 

produto. Assim, o consumo frequente de hambúrgueres pode aumentar a incidência de 

obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer (KAEFERSTEIN; CLUGSTON, 

1995). Além disso, pelo fato de possuir uma maior proporção de n-6 PUFAs do que n-3 PUFAs 

(VALENCAK et al., 2015) a gordura animal também aumenta a relação n-6/n-3. Este 

desequilíbrio nos teores de PUFAs pode ocasionar o surgimento de várias doenças crônicas 

(BEECHER, 1999). 

A reformulação lipídica através da substituição de uma parte da gordura animal por um 

substituto de gordura contendo óleos com altos teores de n-3 PUFAs pode conferir a este 

produto características mais saudáveis e assim, suprir a demanda de consumidores preocupados 

com à saúde. Por possuírem um baixo teor de SFA e uma relação n-6/n-3 saudável (AYERZA; 

COATES, 2005; RUBILAR et al., 2012), os óleos de chia e de linhaça são uma alternativa 

interessante a ser estudada para melhorar a qualidade nutricional de hambúrgueres. No entanto, 

o uso de óleos líquidos ricos em n-3 PUFAs em produtos cárneos pode prejudicar importantes 

atributos tecnológicos e sensoriais (VALENCIA et al., 2008), assim como pode reduzir a vida 

útil em virtude do aumento da oxidação lipídica (JUÁREZ et al., 2012; TRIKI et al., 2013). 

A microencapsulação é uma técnica eficiente para aumentar a estabilidade oxidativa e 

para impedir a degradação térmica dos ácidos graxos presentes em óleos com altos teores de n-

3 PUFAs (BAKRY et al., 2016). Esta técnica consiste basicamente na formação de cápsulas 

microscópicas através do revestimento do material do núcleo por um agente microencapsulante 

(CHAMPAGNE; FUSTIER, 2007). Estudos mostraram que a microencapsulação por 

gelificação iônica externa utilizando alginato como agente microencapsulante possibilitou a 

produção de microcápsulas resistentes a altas temperaturas (ONWULATA, 2013) e com 

liberação controlada da substância ativa no intestino humano (SOLIMAN et al., 2013). 

Poucos estudos utilizaram a técnica da microencapsulação como uma forma de 

incorporar em produtos cárneos óleos com altos teores de n-3 PUFAs. Pelser et al. (2007) 

utilizaram os óleos microencapsulados de peixe e de linhaça em salames. O óleo 

microencapsulado de peixe também foi aplicado por Josquin, Linssen e Houben (2012) e 
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Lorenzo et al. (2016) em produtos cárneos fermentados e por Keenan et al. (2015) em 

hambúrgueres. Resumidamente, os resultados destes estudos mostraram ser viável a aplicação 

desses óleos microencapsulados como uma forma de enriquecer os produtos com n-3 PUFAs. 

No entanto, esses estudos não avaliaram o efeito que o tratamento térmico provoca, por 

exemplo, na composição de ácidos graxos e na oxidação lipídica. Baseado nisto, óleos com 

altos teores de n-3 PUFAs (chia e linhaça) foram microencapsulados por gelificação iônica 

externa e as microcápsulas produzidas foram aplicadas como substituto de gordura em 

hambúrgueres. A eficiência da encapsulação, a composição química, o perfil de ácidos graxos, 

a resistência térmica e a estabilidade sob diferentes pHs das microcápsulas foram avaliadas. Já 

nos hambúrgueres crus e cozidos foi avaliada a estabilidade oxidativa e a qualidade tecnológica, 

nutricional e sensorial. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito da substituição de toucinho por óleo microencapsulado de chia 

e de linhaça nos principais atributos de qualidade de hambúrgueres. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Produzir microcápsulas através da técnica de gelificação iônica externa; 

 Avaliar a eficiência de microencapsulação; 

 Determinar a composição centesimal e o perfil de ácidos graxos das 

microcápsulas; 

 Avaliar a resistência térmica das microcápsulas; 

 Avaliar a estabilidade das microcápsulas em diferentes pHs; 

 Produzir hambúrgueres com reduzido teor de gordura saturada sem prejudicar 

seus parâmetros tecnológicos, físico-químicos e sensoriais; 

 Melhorar o perfil lipídico dos hambúrgueres através da substituição parcial de 

gordura animal por óleos vegetais microencapsulados ricos em n-3 PUFAs. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HAMBÚRGUERES  

 

A venda global de carne superou 85 bilhões de dólares em 2012, e a projeção para o 

final de 2017 é de 98,3 bilhões, sendo que a carne vermelha ainda representa a maior proporção 

de carne consumida no mundo (58%) (DANIEL, et al., 2011). O consumo global de carne 

bovina também se encontra em contínuo crescimento. Um dos responsáveis por este 

crescimento são os produtos cárneos congelados, especialmente os hambúrgueres. Nos EUA, 

por exemplo, o consumo de hambúrgueres representa cerca de 22% do total da carne consumida 

(DANIEL et al., 2011). Estes produtos também são amplamente consumidos em muitos outros 

países. Uma prova disto é que um único fast food vende anualmente mais de 100 bilhões de 

hambúrgueres ao redor do mundo com uma taxa de 75 hambúrgueres por segundo (SPENCER; 

FRANK; MCINTOSH, 2005). Como principais razões para este alto consumo, se pode citar as 

suas características sensoriais agradáveis, praticidade de consumo e alto teor proteico 

(RAMADHAN; HUDA; AHMAD, 2011).  

A legislação brasileira estabelece que hambúrguer é um produto cárneo industrializado, 

obtido de carne moída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e 

ingredientes, moldado e submetido a um processo tecnológico adequado. Este produto pode ser 

comercializado cru, semi-frito, cozido, frito, congelado ou resfriado. Os hambúrgueres devem 

obrigatoriamente conter em sua composição carne de diferentes espécies de animais de açougue 

e como ingredientes opcionais gorduras (animal e/ou vegetal), água, sal, proteínas (animal e/ou 

vegetal), leite em pó, açúcares, maltodextrina, aditivos intencionais, condimentos, aromas e 

especiarias, além de vegetais, queijos e outros recheios. A legislação brasileira também 

estabelece que o hambúrguer deve possuir no máximo 23% de gordura, no mínimo 15% de 

proteínas e no máximo 3% de carboidratos totais. A adição de carne mecanicamente separada 

(CMS) só é permitida em hambúrgueres cozidos, sendo o seu nível de adição controlado através 

da análise do teor de cálcio (0,1% para hambúrgueres crus e 0,45% para hambúrgueres cozidos) 

(BRASIL, 2000). 

Quanto ao processo de fabricação de hambúrgueres, é importante que a carne bovina e 

o toucinho estejam manipulados em temperaturas entre 1 a 3°C, para que não se tenha 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos e que sejam moídos separadamente em disco 

de 3 a 5 mm para aumentar a superfície de contato da carne. Outro fator importante a ser 

observado no processamento de hambúrgueres é que se mantenha uma ordem no momento da 
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adição dos ingredientes. Primeiramente, a carne bovina deve ser misturada com o sal (2 a 3%) 

para solubilizar as proteínas miofibrilares, em especial a miosina e actina, as quais são as 

responsáveis pela capacidade de reter gordura e água. Após a solubilização das proteínas 

miofibrilares, os demais ingredientes devem ser adicionados e misturados até a completa 

homogeneização na massa cárnea. Apesar da legislação brasileira permitir a adição de uma 

infinidade de aditivos e ingredientes, os mais comumente encontrados em hambúrgueres 

brasileiros são condimentos (alho e cebola), proteínas de origem vegetal (principalmente 

proteínas derivadas da soja), aromatizantes, estabilizantes (fosfato e seus derivados), 

antioxidantes (ascorbato e seus derivados) e corantes naturais. Por último, se adiciona a gordura 

e se faz a mistura até sua completa homogeneização na massa cárnea. Na sequência, a massa 

cárnea deve ser moldada no formato e peso desejados e rapidamente o produto deve ser 

resfriado ou congelado (PARDI et al., 1994; PRICE; SCHWEIGERT, 1994).  

A quantidade de gordura que é adicionada aos hambúrgueres exerce grande impacto 

sobre seus atributos de qualidade. Estudos demonstraram que a adição de níveis menores que 

20% de gordura diminuiu a aceitabilidade sensorial de hambúrgueres, em virtude de prejudicar 

a textura, a suculência, o sabor e o aroma (VARNAM; SUTHERLAND, 1998; AGUIRRE, 

1999). Além disso, a gordura é importante para reduzir custos da formulação e também para 

aumentar o rendimento e reduzir o encolhimento de hambúrgueres durante o cozimento 

(ROCHA; ELIAS, 2001). Por estas razões adiciona-se entre 20 a 30% de gordura nos 

hambúrgueres produzidos ao redor do mundo (CARRAPIOS, 2007; ANGOR; AL-

ABDULLAH, 2010). Cabe salientar que a gordura tradicionalmente utilizada na elaboração de 

hambúrgueres é de origem animal, e por isso, estes produtos contém elevados teores de ácidos 

graxos saturados (aproximadamente 50 %) e uma relação n-6/n-3 entre 15 a 16 

(BRAGAGNOLO; RODRIGUEZ-AMAYA, 2002; PALEARI et al., 1998; WOOD et al., 

2004). 

 

2.2 BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE COM A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁCIDOS 

GRAXOS SATURADOS E AUMENTO DE ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO) recomenda que a gordura total deve fornecer 

menos de 30% da energia da dieta e que o consumo total de ácidos graxos saturados (SFA) não 

deve exceder 10% desse total. Portanto, é aconselhado que os SFA devem ser substituídos por 

ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) (PRADO et al., 2004). Cada um dos SFA afeta de forma 

diferente as concentrações de colesterol nas diferentes frações de lipoproteínas no plasma. Por 
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exemplo, láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0) aumentam o colesterol LDL 

(Lipoproteínas de Baixa Densidade), enquanto que o ácido esteárico (C18:0) não têm este 

efeito. Alguns estudos demonstraram que substituir SFA (C12:0-C16:0) por PUFAs diminui a 

concentração de colesterol total e de LDL e aumenta o colesterol HDL (Lipoproteínas de Alta 

Densidade), o que reduz o risco de doença cardíaca coronária (CVD). Para atingir estes 

objetivos, os valores mínimos recomendados para a ingestão de PUFAs são em torno de 6% da 

energia da dieta. De acordo com declarações conjuntas da Organização Mundial da Saúde e da 

FAO, a proporção recomendada de ácidos graxos saturados (SFA) e ácidos graxos poli-

insaturados (PUFAs) nas dietas deve estar entre 0,4 e 1,0 (WHO, 2003). A substituição de SFA 

(C12:0-C16:0) por ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs) também proporciona um efeito 

semelhante, porém em menor escala (WHO, 2003; WCRF/AICR, 2007).  

O ácido linoleico (LA, C18:2) e o ácido α-linolênico (ALA, C18:3) são considerados 

essenciais, pois não podem ser sintetizados pelos seres humanos. Recomenda-se que 2,5% e 

0,5% da energia da dieta seja proveniente do LA e do ALA, respectivamente (WHO, 2003; 

WCRF/AICR, 2007). Estes valores contribuem a longo prazo para o abaixamento do colesterol 

total e do colesterol LDL e, portanto, diminuem o risco do surgimento de CVD (IOM, 2005). 

Além disso, o consumo de ácidos graxos poli-insaturados n-3 de cadeia longa, como o 

ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA) também podem diminuir o 

risco do surgimento de CVD e possivelmente, outras enfermidades degenerativas relacionadas 

ao envelhecimento. Para se obter estes benefícios recomenda-se consumir 0, 25 g por dia de 

EPA+DHA. No entanto, alguns estudos indicam que altas concentrações de PUFAs n-3 podem 

aumentar a peroxidação lipídica e reduzir a produção de citocina (NHMRC, 2006). Desta forma, 

recomenda-se o consumo de até 2 g de EPA+DHA como sendo o limite diário aceitável. 

Atualmente, na maioria dos países ocidentais, existe um maior consumo de n-6 PUFAs 

do que n-3 PUFAs. Isto faz com que a relação n-6 / n-3 seja em torno de 15:1. O alto consumo 

de n-6 PUFAs e baixo consumo de n-3 PUFAs está relacionado com o aumento da incidência 

de doenças inflamatórias e autoimunes, vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares (LEE 

et al., 2006). Desta forma, para se ter uma dieta saudável recomenda-se uma relação n-6 / n-3 

abaixo de 4 (SIMOPOULOS, 2002). Do mesmo modo, o Índice de Aterogenicidade (IA) e o 

Índice de Trombogenicidade (TI) indicam a relação entre a soma dos principais ácidos 

saturados e insaturados, e de acordo com Turan, Sonmez e Kaya (2007), indicam potencial para 

estimular a agregação plaquetária. Assim, quanto menores forem esses valores maior será o 

potencial do lipídeo em proteger o organismo contra o surgimento de CVD (SENSO et al., 

2007).  
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2.3 ESTRATÉGIAS PARA MODIFICAR O PERFIL LIPÍDICO DE PRODUTOS 

CÁRNEOS: VANTAGENS E DESVANTAGENS  

 

Os produtos cárneos apresentam em geral um elevado teor de SFA e um baixo teor de 

PUFAs (PRADO et al., 2004). Os hambúrgueres, por exemplo, podem conter mais de 10 g de 

SFA por 100 g de produto (DUNFORD et al., 2010). Sendo assim, para conferir características 

mais saudáveis aos produtos cárneos é necessário realizar uma reformulação lipídica através da 

redução do teor de gordura e da melhoria nutricional do perfil de ácidos graxos. No entanto, 

esta reformulação lipídica não é uma tarefa simples, já que a gordura animal exerce função 

importante nas características sensoriais como sabor, aroma, maciez e palatabilidade, além de 

influenciar positivamente o rendimento e as propriedades reológicas (VIANA et al., 2003).  

Diversas pesquisas têm sido realizadas na tentativa de melhorar a qualidade nutricional 

de produtos cárneos através da modificação do perfil de ácidos graxos. Uma das maneiras de 

atingir este objetivo é a modificação da dieta dos animais para melhorar o perfil lipídico da 

matéria-prima. Hoz et al. (2004) produziram salames utilizando carne e gordura de suínos 

alimentados com dietas contendo diferentes óleos vegetais (girassol, linhaça e oliva) 

suplementados ou não com α-tocoferol. Estes pesquisadores concluíram que é possível fabricar 

salames enriquecidos em n-3 PUFAs sem efeitos adversos na composição, na estabilidade 

lipídica, na textura e nas propriedades sensoriais utilizando carne e gordura de suínos 

alimentados com dietas enriquecidas com óleo de linhaça e α-tocoferol ou com a combinação 

de óleo de linhaça e óleo de oliva. No entanto, foi verificado não ser possível à produção de 

salames com matéria-prima de suínos alimentados com somente óleo de linhaça (sem α-

tocoferol) devido ao desenvolvimento de rancidez. 

Semelhantemente, CAMPOS et al. (2006) avaliaram na fabricação de salames o uso de 

gordura e de carne de suínos alimentados com dietas em que o milho foi parcialmente 

substituído por farelo de arroz. Para controlar um provável aumento da suscetibilidade a 

oxidação lipídica foi utilizado um extrato etanólico de erva-mate (Ilex paraguariensis). Foi 

observado que o perfil de ácidos graxos foi profundamente modificado, com aumento 

significativo de PUFAs, especialmente o ácido linolênico, nos salames produzidos com 

matéria-prima proveniente de suínos alimentados com farelo de arroz. O uso do extrato de erva 

mate diminuiu os compostos voláteis relacionados a oxidação lipídica e aumentou os voláteis 

relacionados a fermentação. 
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A alteração do perfil de ácidos graxos dos produtos cárneos também pode ser 

conseguida através da modificação da formulação, substituindo parcialmente a gordura animal 

por diferentes óleos vegetais. O óleo de oliva foi um dos primeiros a ser utilizado para este 

propósito devido a sua alta proporção de MUFAs. Bloukas, Paneras e Fournitzis (1997) 

concluíram que até 20% de gordura suína pode ser substituída com óleo de oliva na forma pré-

emulsificada com proteína isolada de soja sem afetar negativamente o processamento e a 

qualidade de salames. Muguerza et al. (2001) avaliaram uma substituição parcial de gordura 

suína por óleo de oliva em salames. Neste estudo foi encontrado ser possível substituir até 25% 

da gordura suína por óleo de oliva pré-emulsificado com proteína de soja sem ocasionar 

alterações nas características sensoriais dos produtos. Esta substituição ocasionou um aumento 

da fração de MUFAs e PUFAs e redução do conteúdo de colesterol, melhorando a qualidade 

nutricional do produto. Similarmente, Kayaardi e Gök (2004) estudaram o efeito da substituição 

de 20%, 40% e 60% da gordura bovina por óleo de oliva nas características químicas e 

sensoriais e nos aspectos nutricionais de embutidos fermentados do tipo Turco (“sucuk”). 

Concluiu-se que até 60% da gordura bovina pode ser substituída por óleo de oliva na forma pré-

emulsificada com proteína isolada de soja na fabricação deste tipo de produto. A substituição 

de gordura bovina por óleo de oliva reduziu o teor de colesterol dos embutidos fermentados e 

teve um efeito positivo na qualidade sensorial, sendo o nível de 40% de substituição a 

formulação mais aceitável. Já Severini et al. (2003) avaliaram a substituição de 33,5%, 50% e 

66,5% da gordura suína com óleo de oliva extra-virgem na qualidade de salames. Foi observado 

que a adição de óleo de oliva não afetou substancialmente as características físico-químicas e 

sensoriais dos produtos, com exceção da atividade de água e da textura. Não foi verificado 

decréscimo da vida-de-prateleira nos produtos modificados em termos de oxidação lipídica. 

Tudose et al. (2014) também produziram produtos cárneos emulsionados substituindo a gordura 

animal por azeite de oliva e óleo de palma. O uso de óleos vegetais aumentou a oxidação 

lipídica. No entanto, a textura e a aceitabilidade sensorial não foram prejudicadas pela 

reformulação lipídica. Da mesma maneira, Kılıç e Özer (2017) investigaram os efeitos da 

substituição de gordura por óleo de palma interesterificado por via enzimática sobre as 

características de qualidade de salames. A reformulação resultou em um aumento significativo 

nas concentrações de ácido caprílico, láurico e mirístico e diminuiu as concentrações de ácido 

esteárico, oleico e linoleico. Uma menor dureza e uma maior oxidação lipídica foi verificada 

nos tratamentos modificados. Em outro estudo, Yunes et al. (2013) substituíram 50 e 100% do 

teor de gordura animal de mortadelas por diferentes óleos vegetais (canola, linhaça, oliva e 

soja). Foram avaliadas as características físico-químicas (composição centesimal, pH e 
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Atividade de água), cor instrumental, características microbiológicas, oxidação lipídica 

(TBARS) e microestrutura durante armazenamento em temperatura ambiente por 60 dias. Os 

produtos apresentaram os parâmetros de qualidade exigidos pela legislação brasileira. Os 

produtos contendo óleos vegetais apresentaram valores de L* e b* superiores e valores de a* 

inferiores ao controle. Os valores de TBARS mantiveram-se abaixo do limiar perceptível pelo 

consumidor e as características de microestrutura foram semelhantes entre os tratamentos. 

Muguerza et al. (2003) também usaram o óleo de soja como substituto de gordura em salames. 

Os salames modificados apresentaram uma redução nos ácidos graxos saturados. Do ponto de 

vista tecnológico e sensorial, os produtos modificados apresentaram características similares ao 

controle e não foram detectados problemas de oxidação lipídica. Resultados interessantes 

também foram obtidos por Choi et al. (2013) ao substituírem até 20% do teor de gordura de 

salsichas por uma mistura de óleo de semente de girassol e fibras dietéticas. Os resultados deste 

estudo mostraram que a reformulação proposta reduziu o teor de gordura e melhorou as 

caraterísticas tecnológicas e sensoriais de salsichas.  

Vários trabalhos também têm tido como foco o desenvolvimento de produtos cárneos 

enriquecidos com n-3 PUFAs, buscando com isso a elaboração de produtos mais saudáveis 

através do aumento da relação PUFA/SFA e da diminuição da relação n-6/n-3. Valencia et al. 

(2007) utilizaram o óleo da microalga Schizochytrium sp. emulsificado com proteína isolada de 

soja como substituto parcial da gordura suína em salame. Os resultados obtidos mostraram que 

a substituição de 15% de gordura suína por este óleo não alterou as características sensoriais, 

proporcionou uma relação n-6/n-3 de 2,62 e forneceu aos salames uma relevante quantidade de 

DHA. Em outro estudo, Pelser et al. (2007) elaboraram salames com uma substituição de 10%, 

15% e 20% de gordura suína por óleos de linhaça e canola pré-emulsificados com proteína 

isolada de soja. Também, formularam salames com 15% de substituição de gordura por óleo 

microencapsulado de linhaça e óleo microencapsulado de peixe e salames com 20% de 

substituição de gordura por óleo de linhaça pré-emulsificado com caseinato de sódio. Os 

salames contendo óleo de linhaça e óleo de canola progressivamente aumentaram a relação 

PUFA/SFA e diminuíram a relação n-6/n-3 atingindo valores próximos a aqueles considerados 

excelentes. A adição de óleo de canola e de óleo encapsulado de linhaça resultou em salames 

de vida-de-prateleira semelhante ao controle em termos de oxidação lipídica. Nas amostras com 

adição de óleo pré-emulsificado de linhaça, especialmente com caseinato, a oxidação lipídica 

aumentou durante o armazenamento. Os salames formulados com óleo encapsulado de peixe e 

óleo de linhaça foram os que mais se assemelharam ao controle nas análises físicas e sensoriais.  
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Semelhantemente, Josquin, Linssen e Houben (2012) investigaram a utilização de óleo 

de peixe puro, pré-emulsionado com isolado de proteína de soja e microencapsulado, na 

substituição de 15% e 30% de toucinho em salames. Todas as formulações apresentaram uma 

relação n-6/n-3 menor que 4. No entanto, somente os tratamentos com óleo de peixe 

microencapsulado foram aceitas sensorialmente. Isto pode ser atribuído a capacidade da 

microencapsulação disfarçar o sabor desagradável do óleo de peixe. Já Ansorena e Astiasarán 

(2004) substituíram 25% da gordura suína presente na formulação tradicional de salames por 

uma emulsão contendo óleo de linhaça. Foi observada uma melhoria da qualidade nutricional 

da fração lipídica dos salames contendo óleo de linhaça. A relação PUFA/SFA aumentou de 

0,4 nos salames controle para 0,6 nos lotes contendo óleo de linhaça e para 0,7 nos salames 

com óleo de linhaça e antioxidantes sintéticos adicionados. A relação n-6/n-3 diminuiu de 14,1 

para 1,7-2,1 como consequência do aumento de ácido linolênico. Não foram detectados 

problemas de oxidação lipídica durante o processamento dos salames. Delgado-Pando et al. 

(2012) também desenvolveram um patê de fígado suíno enriquecido com n-3 PUFAs utilizando 

azeite de oliva (443,9 g kg-1), óleo de linhaça (378,7 g kg-1) e óleo de peixe (177,4 g kg-1). 

Apesar da melhoria nutricional, as formulações apresentaram uma menor estabilidade oxidativa 

devido ao aumento da quantidade de PUFAs. 

Na busca por produtos com redução de gordura saturada, Berasategi et al. (2014) 

optaram por enriquecer salsichas com n-3 PUFAs, substituindo a gordura suína por uma 

emulsão contendo uma mistura de algas e linhaça e extrato de melissa liofilizado. Foi obtido 

um perfil lipídico mais saudável (0,6 g de ALA e 0,44 g de DHA por 100 g de produto e n-6 / 

n-3 de 0,4) e não foram detectados problemas tecnológicos, sensoriais e de oxidação lipídica 

durante 32 dias de armazenamento sob refrigeração. Similar ao anterior, Jiménez-Colmenero et 

al. (2013) produziram embutidos fermentados com um teor reduzido de gordura e um perfil de 

ácidos graxos melhorado através da substituição da gordura suína por uma combinação de óleos 

mais saudáveis (oliva, linhaça e óleo de peixe) estabilizados em uma matriz de goma konjac. 

Além de reduzir o teor de SFA e aumentar o teor de PUFAs, a reformulação tornou mais 

saudável a relação n-6 / n-3. No entanto, a qualidade sensorial dos produtos foi prejudicada pela 

reformulação. Em um estudo similar, Lorenzo et al. (2016) realizaram a redução do teor de 

gordura e a melhoria da composição de ácidos graxos em embutidos fermentados por 

substituírem parcialmente a gordura suína por óleo de peixe estabilizado em uma matriz de 

goma konjac. A quantidade total de PUFA aumentou 2,3%. Entretanto, o processo de 

reformulação aumentou a oxidação lipídica. Domínguez et al. (2017) analisaram o efeito da 

substituição de gordura suína por óleo de peixe em patê de fígado. A modificação lipídica do 
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patê mostrou ser uma boa estratégia para melhorar sua qualidade nutricional (diminuir SFA e 

aumentar PUFAs). No entanto, o alto nível de poliinsaturação aumentou os voláteis derivados 

de oxidação lipídica. 

Recentemente alguns estudos tem avaliado a utilização de organogéis (mistura de óleos 

vegetais com um agente gelificante) como substituto de gordura de produtos cárneos. Além de 

melhorar o perfil lipídico, esta abordagem tem como objetivo reduzir os problemas de textura 

que são comumente observados em produtos cárneos com adição de óleos líquidos. Neste 

sentido, Barbut, Wood e Marangoni (2016) utilizaram como substituto de gordura em salsichas 

um organogel feito com óleo de canola, etilcelulose (EC) e monoestearato de sorbitano (SMS). 

A substituição com óleo líquido dobrou a dureza das salsichas em relação ao controle. O uso 

de um organogel preparado com 8% de EC e 1,5 ou 3,0% de SMS resultou em um valor de 

dureza semelhante ao controle tanto pela análise sensorial quanto pelo perfil de textura. 

Semelhantemente, Panagiotopoulou, Moschakis e Katsanidis (2016) incorporaram organogéis 

de óleo de girassol estruturados com fitoesteróis e -orizanol em salsichas para substituir 

parcialmente a gordura suína. Os resultados indicaram que a gordura suína pode ser 

parcialmente substituída pelos organogéis sem afetar consideravelmente as propriedades físico-

químicas e sensoriais das salsichas.  

 

2.4 A MICROENCAPSULAÇÃO COMO FORMA DE REDUZIR A OXIDAÇÃO 

LIPÍDICA DOS ÓLEOS DE LINHAÇA E DE CHIA 

 

O óleo de linhaça possui uma concentração de 57% de n-3 PUFAs, 16% de n-6 PUFAs, 

18% de MUFAs e somente 9% de SFA (OOMAH, 2001). Já o óleo de chia também é uma boa 

fonte de PUFAs, principalmente ácido α-linolênico (~ 60%), contendo uma baixa percentagem 

de SFA (AYERZA, 1995). A predominância de n-3 PUFAs é cerca três vezes superior ao de n-

6 PUFAs, por isso, esses óleos possuem uma baixa relação n-6/n-3 PUFAs (RAMCHARITAR 

et al., 2005). Desta forma, o consumo do óleo de linhaça e de chia pode reduzir o risco de 

doenças coronárias (LI; ATTAR-BASHI; SINCLAIR, 2003) e diminuir a incidência de 

cânceres de mama e próstata (BOUGNOUX; CHAJES, 2003). Estudos mostraram que dietas 

enriquecidas com óleo de chia aumentaram o teor de lipoproteína de alta densidade (HDL) e 

reduziram o colesterol total em soro de ratos (AYERZA; COATES, 2005). 

Apesar dos benefícios nutricionais, o elevado grau de insaturação torna os óleos de 

linhaça e de chia muito susceptíveis a ocorrência da oxidação lipídica. Isso faz com que a 
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incorporação desses óleos em produtos cárneos seja um desafio extremamente difícil de ser 

vencido, pois a oxidação lipídica afeta negativamente características sensoriais importantes, 

como por exemplo, a cor, o aroma, o sabor e a textura. Além disso, diminui o valor nutricional 

do produto devido a degradação de vitaminas e ácidos graxos essenciais e também produz 

compostos tóxicos (ANJUM et al., 2013; LEE et al., 2006).  

As diferentes técnicas de microencapsulação estão provando ser uma estratégia bem 

sucedida para aumentar a estabilidade oxidativa dos óleos vegetais. Diversos estudos já 

comprovaram a eficácia da microencapsulação como forma de aumentar a estabilidade 

oxidativa do óleo de linhaça. Grattard et al. (2002) foram um dos primeiros pesquisadores que 

aumentaram a estabilidade oxidativa do óleo de linhaça através da microencapsulação por 

freeze-drying. Mais recentemente, Senatore et al. (2010) produziram microcápsulas com óleo 

de linhaça por spray-drying com uma eficiência de encapsulação de cerca de 85%, no entanto, 

a estabilidade oxidativa não foi avaliada. Semelhantemente, Barrett et al. (2011) usaram a 

técnica de spray-drying para microencapsular óleo de peixe e óleo de linhaça usando como 

material de parede caseinato de sódio. Também foi testado o efeito da incorporação nas 

microcápsulas dos seguintes antioxidantes: vitamina E, ácido rosmarínico, ácido 

etilenodiaminotetracético, ácido cítrico e ácido carnósico. O microencapsulamento aumentou a 

estabilidade oxidativa de ambos os óleos, porém o óleo de linhaça foi mais estável do que o 

óleo de peixe. A adição de ácido carnósico apresentou o maior efeito antioxidante entre todos 

os antioxidantes testados. Os resultados indicaram que os óleos microencapsulados 

permaneceram estáveis ao longo de várias semanas, mesmo armazenados em altas temperaturas 

(22ºC para o óleo de peixe e 49ºC para o óleo de linhaça), sugerindo, portanto, que estas 

microcápsulas podem ser incorporadas em alimentos sem prejudicar sua vida útil. Resultados 

satisfatórios relacionados ao aumento da estabilidade oxidativa do óleo de linhaça também 

foram obtidos por Karaca, Low e Nickerson (2013) ao utilizarem a microencapsulação por 

spray drying e maltodextrina e proteína isolada de lentilha como material de parede. 

No entanto, poucos estudos avaliaram até o momento a microencapsulação de óleo de 

chia. Em um destes estudos, Martínez et al. (2015) produziram microcápsulas de óleo de chia 

por spray-drying usando maltodextrina combinada com metilcelulose como material de parede. 

Além disso, o efeito do extrato de alecrim na estabilidade oxidativa dos óleos 

microencapsulados foi avaliado durante o armazenamento. Após um armazenamento de 45 

dias, o óleo de chia microencapsulado com extrato de alecrim apresentou menor oxidação do 

que o controle, destacando um efeito protetor do antioxidante. No entanto, durante todo o 

período de armazenamento, o óleo de chia não encapsulado apresentou uma menor oxidação 
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do que o óleo encapsulado, mostrando que o processo de spray drying afetou negativamente a 

sua estabilidade ou que os materiais de parede utilizados não foram eficientes em proteger o 

óleo do oxigênio e da temperatura. Em outro estudo, Ixtaina et al. (2015) também avaliaram a 

produção de microcápsulas de óleo de chia por spray-drying usando caseinato e lactose como 

material de parede. Foi possível produzir microcápsulas com aproximadamente 30% de óleo de 

chia e se obteve uma eficiência de encapsulação superior a 90%. Além disso, o processo de 

microencapsulação utilizado protegeu o óleo da oxidação durante o armazenamento de 100 dias 

a 20 ºC. Resultados importantes também foram obtidos por González et al. (2016) ao 

microencapsularem o óleo de chia pelos processos de spray e freeze-drying usando proteína de 

soja e maltodextrina como materiais de parede. A análise da estabilidade oxidativa acelerada 

realizada através do teste do RancimatR revelou que a microencapsulação aumentou em até 3 

vezes a estabilidade oxidativa em relação ao óleo não encapsulado. Esses resultados 

demonstraram que os materiais de parede utilizados nestes estudos foram eficientes para reduzir 

o contato de oxigênio com o óleo no interior da microcápsula.  

 

2.5   MICROENCAPSULAÇÃO DE ÓLEOS POR GELIFICAÇÃO IÔNICA EXTERNA 

 

A microencapsulação de óleos por gelificação iônica externa é uma alternativa que tem 

potencial de ser utilizada para proteger ácidos graxos insaturados contra a oxidação, permitindo 

assim a sua aplicação em alimentos. Em geral, esta técnica produz microcápsulas usando 

alginato de sódio e uma solução de um sal de cálcio (GOMBOTZ; WU, 1998). Para se produzir 

as microcápsulas, o material a ser microencapsulado é primeiramente adicionado a uma solução 

de alginato de sódio e depois é imediatamente incorporado na forma de gotículas através de um 

bico atomizador em uma solução de CaCl2. Esta mistura permanece em repouso por 

aproximadamente 30 minutos para que ocorra o endurecimento das microcápsulas (CHAN; 

LEE; HENG, 2006; YEO; BAEK; PARK, 2001). Na Figura 1 é apresentado um esquema que 

ilustra a microencapsulação de bactérias por gelificação iônica externa. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Figura 1- Esquema do fluxo de encapsulação de bactérias por gelificação iônica externa 

 

 

Fonte: KRASAEKOOPT, BHANDARI E DEET, 2003. 

 

O mecanismo que ocorre no processo de gelificação é a troca iônica entre Na+ e Ca2+ no 

momento em que a solução de alginato de sódio entra em contato com a solução contendo íons 

Ca2+ (SMRDEL et al., 2008). A constatação da gelificação completa é de grande importância 

para garantir a resistência do gel e resultar na formação de um gel insolúvel (TEIXEIRA et al., 

2014). Uma propriedade interessante do alginato é a formação de hidrogéis reticulados, com os 

íons cálcio localizados dentro de cavidades eletronegativas, tipo ovos em uma caixa de ovos e 

desta semelhança surgiu o termo modelo “caixa de ovos”. As interações iônicas entre os blocos 

guluronato e os íons Ca conduzem à formação de um gel termoestável forte cujas propriedades 

dependem largamente das características do polímero e do método de preparação (Figura 2) 

(FUNDUEANU et al., 1999; VOS et al., 2009).  
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Figura 2- Modelo "caixa de ovos" para formação de gel de alginato com íons cálcio. 

 

 
Fonte: CLARK; ROSS-MURPHY, 1987. 

 

As partículas produzidas pela gelificação iônica externa normalmente apresentam 

diâmetros que podem variar de 500 µm a 3 mm (BUREY et al, 2008), sendo que o tamanho das 

partículas formadas é dependente do diâmetro da agulha usada para gotejar a solução, da 

viscosidade e concentração de alginato e da distância entre a seringa e a solução de CaCl2 

(KRASAEKOOPT; BHANDARI; DEET, 2003). Para aplicação em alimentos o diâmetro das 

micropartículas é um desafio, sendo que devem ser suficientemente pequenas para evitar um 

impacto sensorial negativo, sendo indicado por Heidebach (2009) o tamanho de no máximo 

100 µm.  

A simplicidade do método, o baixo custo e a não utilização de solventes são as principais 

vantagens de se produzir microcápsulas por gelificação iônica externa usando alginato de sódio 

como material encapsulante (IKEDA; TAKEMURA; ONO, 2000). É essencial, no entanto, 

compreender a finalidade do encapsulamento e o mecanismo para liberação dos ingredientes. 

Esse conhecimento direciona a seleção do material da matriz apropriada, bem como a 

formulação e processamento da microcápsula para obter estruturas que protejam o núcleo e 

respondam adequadamente ao estímulo externo para a liberação do ingrediente (UBBINK; 

KRUGER, 2006). Por exemplo, para aplicação em alimentos as microcápsulas devem proteger 

o núcleo das condições de processamento e somente se desintegrarem após serem ingeridas 

pelos consumidores. Especificamente para aplicação em produtos cárneos cozidos, um requisito 

fundamental é que as microcápsulas não se desintegrem durante o processamento térmico.  
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3. MATERIAIS E METODOS  

 

3.1 PRODUÇÃO DAS MICROCÁPSULAS 

  

As microcápsulas foram produzidas pela técnica de gelificação iônica externa, de acordo 

com Liserre, Ré e Franco (2007) e Etchepare et al. (2016) com adaptações. Foram preparadas 

soluções de alginato de sódio 2,0% e se adicionou 25% de óleos de chia (T1) e de linhaça (T2). 

Na sequência foi feita a pulverização com CaCl2 0,1 M utilizando um bico atomizador duplo 

fluído (0,1 mm) mantido a uma distância de 12 cm da solução e sob pressão de ar de 0,125 

Kgf/cm. Após a atomização, as microcápsulas foram mantidas sob agitação constante por 30 

minutos. Em seguida foram separadas em peneira de malha de aço (diâmetro de 150 µm) e 

lavadas com água destilada estéril. 

  

3.2. ANÁLISES NOS ÓLEOS MICROENCAPSULADOS 

 

3.2.1. Eficiência de encapsulação 

 

A eficiência de encapsulação (EE%) foi calculada em triplicata a partir da equação 1. O 

teor de óleo total (TO) nas microcápsulas foi quantificado segundo a metodologia descrita por 

Bligh e Dyer (1959) e o óleo extraível (SO), normalmente referido como óleo de superfície, foi 

determinado de acordo com a metodologia de Davidov-Pardo et al. (2008). 

 

𝐸𝐸 =
TO − SO

TO
 𝑋 100                                                                                                                         (01) 

 

3.2.2. Composição química, pH e Aw 

 

A composição centesimal, pH e Aw das microcápsulas foram determinadas em 

triplicata. O teor de umidade, cinzas e proteínas foram determinados segundo AOAC (2005). 

O teor de lipídeos foi determinado pelo método de Bligh e Dyer (1959). Os valores de pH foram 

determinados usando um medidor de pH (Modelo 130 MA; Mettler Toledo Indústria e 

Comércio Ltd, SP, Brasil) e Aw foi medida utilizando um aparelho Aqualab (Decagon Devices 

Inc., Pullman, EUA). 
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3.2.3. Perfil de ácidos graxos 

 

Foram realizadas análises do perfil de ácidos graxos em triplicata dos óleos 

microencapsulados e dos óleos líquidos de chia e de linhaça. Os lipídeos foram extraídos de 

acordo com o método descrito por Bligh e Dyer (1959) e a derivatização foi realizada segundo 

Hartman e Lago (1973). Os ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG) foram analisados pela 

injeção de 1 µL em cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização em chama (CG-

DIC) da marca Varian, modelo Star 3400 CX (CA, USA) e amostrador automático Varian, 

modelo 8200 (CA, USA). O injetor manteve-se no modo split com razão 50:1 e temperatura de 

250 °C. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio à pressão constante de 15 psi. Os EMAG 

foram separados em coluna capilar CP-Wax 52 CB (Middelburg, The Netherlands) (50 m × 

0,32 mm × 0,20 µm). A temperatura inicial da coluna foi de 50 °C, onde permaneceu 1 min, 

aumentando para 180 °C com taxa de 10 °C/min, após até 200 °C com taxa de aumento de 2 

°C/min e então com taxa de 10 °C/min até atingir 230 °C mantendo-se em isoterma por 5 min. 

O detector foi mantido a temperatura de 240 °C. A identificação dos EMAG foi realizada por 

comparação dos tempos de retenção dos analitos com padrões FAME Mix-37 (P/N 47885-U; 

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). Os resultados foram expressos em gramas/100g de ácidos 

graxos. O Indice de Aterogenicidade (IA) e Trombogenicidade (IT) foram calculados de acordo 

com Ulbricht e Sauthgate (1991), conforme equações 2 e 3, respectivamente.  

 

𝐼𝐴 =
𝐶12 : 0 + (4 ∗ 𝐶14  : 0) + 𝐶 16: 0 

(Ʃ𝑃𝑈𝐹𝐴) + (Ʃ𝑀𝑈𝐹𝐴)
                                                                                         (02) 

 

𝐼𝑇 =
𝐶14: 0 + 𝐶16  : 0) + 𝐶18 : 0 

(0,5 ∗ Ʃ𝑀𝑈𝐹𝐴) + (0,5 ∗ Ʃ𝑛 − 6) + (3 ∗ Ʃ𝑛 − 3) + (
𝑛 − 3
𝑛 − 6)

                                         (03) 

 

3.2.4. Estabilidade térmica 

 

Para verificar se as microcápsulas permaneceriam intactas em condições similares a 

utilizadas durante o cozimento de hambúrgueres, tubos de ensaio contendo aproximadamente 

10 g das microcápsulas foram aquecidos até atingirem a temperatura interna de 72°C. A partir 

deste momento foi cronometrado o tempo de vinte minutos. Na sequência, as microcápsulas 

foram analisadas em microscópio ótico para verificar sua integridade. Esta análise foi realizada 

em triplicata. 
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3.2.5 Resistência das microcápsulas em diferentes pHs 

 

A resistência das microcápsulas em diferentes pHs foi realizada em triplicata segundo a 

metodologia proposta por Holkem et al. (2016). As microcápsulas foram adicionadas em 

soluções tampão fosfato ajustadas em pH 7,5 e 6,0 e tampão acetato ajustada em pH 4,5. As 

soluções dos tampões com as microcápsulas foram submetidas à agitação de 150 rpm à 37 °C 

em incubadora refrigerada tipo shaker, modelo TE-421 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil). 

Alíquotas foram retiradas após 60, 120 e 180 minutos para a determinação da liberação do óleo 

microencapsulado. A integridade das partículas foi monitorada por microscopia óptica antes e 

após a adição dos tampões. 

 

3.3 FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE HAMBÚRGUERES  

 

Carne bovina (Rectus femoris), corte patinho (umidade: 72,9%; proteína: 21,7% e 

gordura: 4,5%), toucinho (umidade: 11,6%; proteína: 8,5 % e gordura: 80,3 %) e especiarias 

foram obtidos no comércio local. Os óleos de chia e de linhaça foram obtidos da empresa Giroil 

S.A. (Santo Ângelo, Brasil). Três formulações de hambúrgueres foram processadas em planta 

piloto. O controle foi preparado com carne bovina (78,40%), toucinho (20%), sal (1,5%) e alho 

(0,1%). Nos tratamentos modificados (T1 e T2), foi efetuada uma substituição de 50% de 

toucinho por microcápsulas contendo óleo microencapsulado de chia (T1) e de linhaça (T2).  

Para produzir os hambúrgueres, a carne bovina e o toucinho foram moídos 

separadamente (Modelo PJ22, Jamar Ltda, São Paulo, Brasil) utilizando um disco de 3 mm. Em 

seguida, a carne bovina foi misturada com o sal para a extração das proteínas miofibrilares. Na 

sequência, os demais ingredientes foram adicionados e se procedeu a mistura até completa 

homogeneização. Hambúrgueres (100 g) com 11 cm de diâmetro e espessura de 2,5 cm foram 

produzidos utilizando uma hamburgueira (Modelo HP 112, Picelli, São Paulo, Brasil). Os 

hambúrgueres foram imediatamente congelados e armazenados a -18 °C até o momento das 

análises. Parte das análises foi realizada em hambúrgueres crus e cozidos. O cozimento das 

amostras foi realizado em um grelhador elétrico (Modelo multi Grill, Britânia, São Paulo, 

Brasil) pré-aquecido a 150 °C, até obtenção de uma temperatura interna de 72 °C, no centro 

geométrico de cada hambúrguer. Um termômetro tipo espeto (Modelo HM-600, Highmed, São 

Paulo, Brasil) foi inserido no centro de cada hambúrguer para determinar a temperatura interna 

de cocção. 
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3.4 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS HAMBÚRGUERES  

 

A composição química (umidade, proteína, lipídeos e cinzas), o pH e a Aw dos 

hambúrgueres crus e cozidos foram determinados em triplicata utilizando três amostras para 

cada tratamento conforme procedimentos descritos anteriormente.  

A cor dos hambúrgueres crus e cozidos foi medida logo após a fabricação (dia 0) e após 

120 dias de armazenamento. Foi utilizado um colorímetro Minolta CR-400 (Minolta Sensing 

Inc. Konica, Japão) com refletância espectral incluída como modo de calibração, iluminante 

D65 e ângulo de observação de 10°, operando no sistema CIE (L*a*b*). As variáveis de cor 

foram medidas em seis pontos de cada lado de três amostras. Foram determinados os valores 

de L* (luminosidade), a* (intensidade da cor vermelha) e b* (intensidade da cor amarela).  

 

3.5 PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

 

As propriedades tecnológicas foram determinadas em triplicata utilizando três amostras 

para cada tratamento. As amostras cruas foram pesadas e o seu diâmetro foi medido. Estes 

procedimentos foram repetidos após as amostras serem cozidas e resfriadas até à temperatura 

de 25 °C. O cálculo da perda por cozimento e da redução de diâmetro foi realizado utilizando 

as equações 5 e 6, respectivamente.  

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑟𝑢 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜 

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑟𝑢
                                                               (05) 

 

 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (%) =
𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑟𝑢 − 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜 

𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑟𝑢
                                           (06) 

 

A retenção de umidade e a retenção de gordura foram determinadas conforme as 

equações 7 e 8, respectivamente. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) =
(100 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%)) × (𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜)

100
       (07) 

 

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎 (%) =
(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑋 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜) 

(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑟𝑢 𝑋 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠𝑐𝑟𝑢) 
  𝑋 100                                 (08) 
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3.6 PERFIL DE TEXTURA 

 

A análise de perfil de textura (TPA) foi realizada conforme descrito por Bourne (1978). 

Três hambúrgueres de cada tratamento foram cozidos, e, em seguida, resfriados à temperatura 

de 25 °C. Com auxílio de uma faca cilíndrica, foram cortados quatro cilindros (2 cm de 

espessura e 2 cm de diâmetro) de cada hambúrguer (12 cilindros por tratamento). A análise de 

TPA foi realizada com um texturômetro TA-TX2 (Stable Micro Systems Ltd., Surrey, 

Inglaterra) equipado com uma célula de carga de 25 kg. Foi utilizado um probe de 36 mm, 

movendo-se a uma velocidade constante de 1 mm/s e os cilindros foram submetidos a dois 

ciclos consecutivos de 50% de compressão. Foram calculados os parâmetros de dureza (N), 

elasticidade (mm), coesividade e mastigabilidade (N). 

 

3.7 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

A análise do perfil de ácidos graxos foi realizada nos hambúrgueres crus e cozidos, 

utilizando três amostras para cada tratamento, conforme procedimentos descritos anteriormente 

no item 2.2.3. 

 

3.8 ANÁLISE DE OXIDAÇÃO LIPÍDICA (TBARS)  

 

A oxidação lipídica foi medida em triplicata nos hambúrgueres crus e cozidos, através 

da determinação dos valores de TBARS. Os resultados foram expressos em miligramas de 

malonaldeído por kg de amostra (BRUNA et al., 2001). As análises de TBARS foram realizadas 

logo após a fabricação (dia 1) e com 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento a -18 °C. 

 

3.9 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Os testes sensoriais foram realizados com as formulações previamente descritas 

(Controle, T1 e T2) e com formulações contendo óleos líquidos de chia (T3) e de linhaça (T4). 

Os tratamentos T3 e T4 foram elaborados utilizando o mesmo procedimento de fabricação e a 

mesma formulação dos tratamentos T1 e T2, sendo a única diferença a substituição das 

microcápsulas pelos óleos líquidos (2,5%) e água (7,5%).  
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Maria (RS, Brasil) (CAAE: 57433316.8.0000.5346). Um código de três dígitos foi 

atribuído às amostras, que foram avaliadas por cada consumidor em uma ordem monádica, 

seguindo um design balanceado (ARES et al., 2010). Os testes foram realizados em cabines 

individuais e com iluminação fluorescente. Os hambúrgueres cozidos foram cortados em 

amostras de 4 × 4 × 2,5 centímetros, embalados individualmente em papel alumínio e mantidos 

em forno a 60 °C. Água à temperatura ambiente e biscoitos do tipo água e sal foram fornecidos 

aos consumidores. Cem consumidores habituais de hambúrgueres (56% do sexo feminino, 44% 

do sexo masculino, com idades entre 18-55) participaram dos testes sensoriais.  

 

3.9.1 Check-all-that-apply (CATA) 

 

Os consumidores foram convidados a preencher um questionário marque tudo o que se 

aplica (CATA) com 21 descritores relacionados com as características sensoriais dos 

hambúrgueres. Os termos utilizados no questionário CATA foram baseados em estudos sobre 

descritores sensoriais de produtos cárneos com baixo teor de gordura (ALVES et al., 2016). Os 

atributos sensoriais de aparência (cor pálida, cor ideal, aspecto estranho e oleosa), aroma (suave, 

ranço, ácido, agradável e gordura), sabor (suave, ranço, agradável, amargo, desagradável, 

tempero na medida certa e gorduroso) e textura (ideal, borrachenta, difícil de mastigar, 

suculenta e dura) foram utilizados para caracterizar o perfil sensorial dos hambúrgueres. 

 

3.9.2 Teste de aceitação 

 

Foi realizado um teste sensorial de aceitação utilizando-se uma escala hedônica 

estruturada de nove pontos, variando entre desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo (STONE; 

BLEIBAUM; THOMAS, 2012). Os atributos de cor, aroma, sabor, textura e aceitação global 

foram avaliados (MEILGAARD; CARR; CIVILLE, 2006).  

 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Um delineamento em blocos casualizados foi adotado e todo o experimento foi repetido 

três vezes. Os dados foram analisados através da análise de variância (Anova) usando um 

modelo geral linear que considerou os tratamentos como efeito fixo e as replicatas como efeito 
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aleatório (n = 3). Quando diferenças significativas foram encontradas foi aplicado o teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância. Os dados foram avaliados com auxílio do programa 

estatístico SPSS (SPSS, Chicago, IL, USA). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISES NOS ÓLEOS MICROENCAPSULADOS 

 

O processo de microencapsulação do óleo de chia e de linhaça atingiu uma eficiência de 

86% (dados não mostrados). Esta alta eficiência de encapsulação demonstra, portanto, que o 

processo utilizado foi eficiente para reter a maior parte do óleo adicionado no interior das 

microcápsulas. Uma eficiência de encapsulação semelhante a encontrada neste estudo foi 

reportada por Chang, Yarankovich e Nickerson (2016) em óleo de canola microencapsulado 

com alginato de sódio. As microcápsulas de óleo de chia e de linhaça apresentaram uma 

composição química semelhante (P > 0,05). Os teores de umidade, proteínas, lipídeos e cinzas 

variaram entre 73,3 a 74,3%, 0,35 a 0,36%, 21,7 a 22%, 0,81 a 1,14%, respectivamente. 

Também não foram observadas diferenças (P > 0,05) nos valores de pH (5,84 – 5,86) e Aw 

(0,99) entre as microcápsulas. 

A análise de resistência térmica indicou que a temperatura de 72ºC por 20 minutos não 

foi capaz de romper as microcápsulas (Figura 3). Este resultado sugere que as microcápsulas 

são capazes de resistir ao tratamento térmico tradicionalmente empregado em hambúrgueres. 

A alta estabilidade térmica observada neste estudo pode ser atribuída a combinação entre o 

alginato de sódio e os íons Ca+2 que formam um gel fortemente termoestável (VOS et al., 2009). 

Cheow e Hadinoto (2013) também reportaram uma alta estabilidade térmica de microcápsulas 

produzidas com alginato.  
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Figura 3- Microscopia óptica de micropartículas de óleos de chia e de linhaça (150 ×). (A) 

Microcápsulas de óleo de chia antes do tratamento térmico; (B Microcápsulas de óleo de chia 

após atingir a temperatura interna de 72 ° C; (C) Microcápsulas de óleo de linhaça antes do 

tratamento térmico; (D) Microcápsulas de óleo de linhaça após atingir a temperatura interna de 

72 ° C. 

 

 

Não houve liberação ou dissolução das microcápsulas nos pHs 4,5 e 6,0 (Figura 4). No 

entanto, as microcápsulas se desintegraram após permanecerem 180 minutos no pH 7,5. Isto 

aconteceu porque durante o processo de encapsulação o alginato hidratado é convertido em uma 

camada insolúvel de ácido algínico, o qual se dissolve somente em valores de pH alcalinos 

(GEORGE; ABRAHAM, 2006). Estes resultados sugerem que as microcápsulas produzidas 

neste estudo não serão degradadas nas faixas de pH comumente encontradas em produtos 

cárneos e que os óleos de chia e de linhaça somente serão liberados no intestino humano. 

Concordando com estes resultados, Villamizar e Martinez (2008) reportaram uma estabilidade 

em diferentes pHs similar a encontrada neste estudo em microcápsulas elaboradas com alginato. 
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Figura 4- Imagens de microcápsulas obtidas por microscopia óptica para diferentes valores de 

pH durante o ensaio in vitro (100 ×). Tratamentos: T1 microcápsulas de óleo de chia; T2: 

microcápsulas de óleo de linhaça 

 
 

As microcápsulas apresentaram um elevado (P < 0,001) teor de PUFAs (Tabela 1) (66,6 

– 78,9 g/100g ácidos graxos) e um baixo (P < 0,001) teor de SFAs (11,4 - 13,6 g/100g ácidos 

graxos). A relação n-6/n-3 das microcápsulas variou entre 0,30 a 0,34 (P < 0,001) e baixos 

índices de aterogenicidade (0,07 – 0,11) (P < 0,001) e trombogenicidade (0,12) (P < 0,05) foram 

verificados. Os resultados também demonstraram que o processo de microencapsulação por 

geleificação iônica externa não modificou o perfil de ácidos graxos dos óleos de chia e de 

linhaça.  

  

Tratamentos            pH 4,5                           pH 6,0                       pH 7,5 
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Tabela 1. Perfil de ácidos graxos (expresso como g/100 g de ácidos graxos) de óleo de chia e 

linhaça, e microcápsulas de óleo de linhaça e de linhaça (média de nove repetições) 

 Tratamentos 
SEM Sig. 

 Oleo de chia  Oleo de linhaça COM* LOM** 

C14:0  0,05a 0,05a 0,05a 0,04a 0,007 n.s. 

C15:0 0,03a 0,03a 0,02a 0,02a 0,002 n.s. 

C16:0  9,35ª 6,71b 9,17ª 6,26b 0,03 *** 

C16:1  0,08ª 0,07ª 0,12ª 0,06ª 0,02 n.s. 

C17:0  0,06b 0,09ª 0,06b 0,08ab 0,005 ** 

C18:0  3,73c 4,83ª 3,73c 4,52b 0,007 *** 

C18:1n-9c 6,89c 22,63ª 7,18c 21,76b 0,06 *** 

C18:2n-6c 20,16ª 15,15b 20,0a 15,3b 0,013 *** 

C18:3n-6 0,09 ND 0,09 ND - - 

C18:3n-3 58,65a 51,29b 58,65ª 46,66c 0,27 *** 

C20:0  0,38ª 0,23b 0,36ª 0,19b 0,001 *** 

C20:1 0,17ab 0,14b 0,18ª 0,15ab 0,001 * 

C20:2 0,06ª 0,04b 0,05ª 0,03c 0,001 *** 

C20:3n-3 0,05b 0,06a 0,05b 0,06a 0,001 ** 

C22:0 0,11b 0,18ª 0,12b 0,16ª 0,01 ** 

C22:1 0,01 ND 0,01 ND - - 

C24:0 0,12a 0,13a 0,12ª 0,12ª 0,004 n.s. 

∑SFA  13,8a 12,3b 13,6ª 11,4c 0,08 *** 

∑MUFA  7,1c 22,8ª 7,4c 21,9b  0,06 *** 

∑PUFA 79,0a 64,9c 78,9ª 66,6b  0,3 *** 

PUFA/SFA  5,7ab 5,3b 5,8ª 5,85ª 0,03 * 

n-6/n-3 0,35ª 0,30b 0,34ª 0,30b 0,002 *** 

AI 0,11ª 0,08b 0,11ª 0,07b 0,002 *** 

TI 0,14ª 0,14ª 0,12ab 0,12b 0,003 * 

a-c Os valores médios na mesma linha não seguidos por uma letra comum diferem significativamente (P<0.05) 

*COM: óleo de chia microencapsulado; **LOM: óleo de linhaça microencapsulado. 

SEM: Erro padrão da média 

Sig.: significancia: *** (P<0.001), ** (P<0.01), * (P<0.05), n.s. (não significativo). 

SFA= Ácidos graxos saturados; MUFA= Ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= Ácidos gordurosos poli-

insaturados; n-6= omega-6; n-3= omega-3. AI: índice de aterogenidade; TI: índice de trombogenicidade. 

ND: não detectado. 

 



41 

 

4.2. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS HAMBÚRGUERES 

 

A reformulação lipídica afetou significativamente a composição química dos 

hambúrgueres (Tabela 2). A substituição de 50% de toucinho pelos óleos microencapsulados 

de chia e de linhaça aumentou (P < 0,001) a umidade e reduziu (P < 0,001) o teor de lipídeos 

nos hambúrgueres crus. Os hambúrgueres crus reformulados apresentaram uma redução de 

gordura em relação ao controle de aproximadamente 48 (T1) e 50% (T2). Já os teores de 

proteínas e cinzas não foram afetados (P > 0,05) pela reformulação lipídica nos hambúrgueres 

crus. Após o cozimento, os hambúrgueres apresentaram uma redução nos teores de umidade 

entre 11,5 a 14%. Desta forma, os demais constituintes dos hambúrgueres aumentaram, com 

exceção do teor de gordura do controle, o qual teve uma diminuição de cerca de 23%. Esta 

diminuição no teor de lipídeos durante o cozimento pode ser considerada normal, pois conforme 

reportado por Tabarestani e Tehrani (2014) a distância entre os glóbulos de gordura diminui 

com o aumento do teor de gordura, o que leva à coalescência dos glóbulos e à sua subsequente 

liberação do produto. Provavelmente, este fenômeno não ocorreu nos tratamentos reformulados 

(T1 e T2) porque além de possuírem menores quantidades de lipídeos, cerca de 25% dos teores 

de lipídeos dos hambúrgueres crus estavam retidos em microcápsulas com alta estabilidade 

térmica (Fig. 3). Apesar disso, os hambúrgueres modificados cozidos ainda apresentaram em 

relação ao controle uma redução entre 15,7 a 25,4% (P < 0,01) nos teores de lipídeos. Os valores 

de pH e Aw dos hambúrgueres crus e cozidos não foram afetados (P > 0,05) pela reformulação 

lipídica (Tabela 2). 

Logo após a fabricação (dia 1) não foram observadas diferenças (P > 0,05) entre o 

controle e os hambúrgueres modificados (T1 e T2) nos valores de L*, a* e b* (Tabela 2). Após 

o cozimento, o mesmo fato foi observado nos valores de a* e b*. No entanto, uma maior (P < 

0,001) luminosidade (L*) foi encontrada em T1 e T2 em relação ao controle. Isto pode ser 

atribuído a maior perda de água durante o cozimento (P < 0,001) encontrada nestes tratamentos 
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(7,1 vs. 9,7 vs. 8,0 para controle, T1 e T2, respectivamente). Concordando com estes resultados, 

Youssef e Barbut (2011), reportaram um aumento nos valores de L* em hambúrgueres com 

maior redução de umidade após o cozimento. Um comportamento similar ao encontrado logo 

após a fabricação (dia 1) foi verificado nos valores de L* e a* dos hambúrgueres crus e cozidos 

após 120 dias de armazenamento (Tabela 2). No entanto, os tratamentos modificados 

apresentaram em relação ao controle um aumento (P < 0,001) nos valores de b*, sugerindo, 

portanto, um maior grau de oxidação lipídica conforme reportado por Ozvural, Huang e 

Chikindas (2016).  

 

Tabela 2. Efeito da substituição parcial de toucinho por microcápsulas de óleo de linhaça ou chia 

na composição química, pH, Aw e parâmetros de cor do hambúrguer de carne bovina (média de 

nove repetições) 

 
Cru  

SEM Sig 
Cozido 

SEM Sig. 
Controle T1 T2 Controle T1 T2 

Composição 

quimica (%) 
     

     

Umidade 62,4b 68,1a 68,2a 0,8 *** 55,2c 58,5b 60,3ª 0,5 *** 

Lipídeos  17,4a 9,1b 8,7b 0,4 *** 13,4a 10,0b 11,3b 0,7 ** 

Proteínas 19,0a 19,0a 18,4a 0,3 n,s, 25,1ª 25,1ª 23,5b 0,7 ** 

Cinzas 2,5a 2,6a 2,4a 0,1 n,s, 3,4ª 3,3ª 3,2ª 0,02 n,s, 

Parametros 

fisico-quimicos 
     

     

pH 6,2a 6,4a 6,3a 0,004 n,s, 6,5a 6,48a 6,6ª 0,03 n,s, 

Aw 0,99a 0,99a 0,99a 0,001 n,s, 0,97ª 0,97ª 0,97ª 0,001 n,s, 

Cor instrumental           

Dia 

1 

 

L* 41,1ab 43,1ª 40,7b 1,9 * 39,2b 43,2ª 44,4ª 5,1 *** 

a*   16,6ª 17,6ª 17,0a 1,7 n,s, 6,6ª 6,5ab 6,0b 0,3 * 

b* 15,5ª 15,9ª 15,4ª 1,6 n,s, 15,7b 16,5ab 17,0a 1,3 * 

Dia 

120 

L* 44,6a 45,3a 43,9a 1,2 n,s, 41,8b 46,1a 47,2a 2,9 *** 

a*   16,0a 14,5a 15,6a 0,7 n,s, 10,7a 11,2a 11,1a 0,3 n.s. 

b* 13,5b 14,5a 14,5a 0,7 *** 15,4b 17,3a 17,4a 1,5 *** 
a-c Os valores médios na mesma linha não seguidos por uma letra comum diferem significativamente (P<0.05). 

Tratamentos: Controle: 20% de toucinho; T1: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de linhaça; 

T2: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de chia. 

SEM: Erro padrão da média 

Sig.: significância: *** (P<0,001), ** (P<0,01), * (P<0,05), n.s. (não significativo). 

 

 

  



43 

 

4.3. PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS E PERFIL DE TEXTURA 

 

Os parâmetros tecnológicos e o perfil de textura dos hambúrgueres com reformulação 

lipídica são apresentados na Tabela 3. A substituição de toucinho por carne magra ou água é 

uma das estratégias mais comuns para reduzir o teor de gordura de hambúrgueres. No entanto, 

esta abordagem pode diminuir a retenção de umidade e aumentar a redução de diâmetro após o 

cozimento (SONCU et al., 2015; CARPENA et al., 2011). Neste trabalho, não foram 

encontradas diferenças significativas na retenção de umidade e redução de diâmetro entre o 

controle e os tratamentos modificados, mostrando, portanto, que a reformulação lipídica foi 

eficiente para manter estes importantes parâmetros tecnológicos. O controle apresentou uma 

maior perda por cozimento (P < 0,05) e uma menor retenção de gordura (P < 0,001) que os 

hambúrgueres reformulados. Concordando com estes resultados, Bilek e Turhan (2009) 

também reportaram um comportamento similar em hambúrgueres com maior teor de gordura. 

Além de conter menor teor de gordura (Tabela 2), outra provável causa para a menor perda por 

cozimento e para a maior retenção de gordura encontrada nos hambúrgueres reformulados é a 

alta estabilidade térmica das microcápsulas (Figura 3), fato que proporcionou a retenção dos 

lipídeos em seu interior durante o cozimento. Estes resultados são muito importantes, pois a 

retenção de gordura no interior da matriz dos produtos cárneos após o processamento térmico 

é indispensável para garantir uma elevada qualidade sensorial (SERDAROGLU, 2006).  

A modificação do perfil de textura é um dos principais obstáculos a serem vencidos para 

o desenvolvimento de produtos cárneos com reduzido teor de gordura e com um perfil lipídico 

mais saudável. Conforme reportado por Selani et al. (2016), a substituição de gordura animal 

por óleos vegetais aumentou a dureza de hambúrgueres. De acordo com Youssef e Barbut 

(2009), isto pode ser atribuído ao menor glóbulo de lipídeo do óleo vegetal em relação a gordura 

animal e a consequente maior interação proteína-proteína e proteína-lipídeo que ocorre devido 

a maior área superficial, o que resulta em um aumento da resistência a compressão. Neste 
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trabalho, a reformulação lipídica foi eficiente para conferir uma dureza similar (P > 0,05) a 

encontrada no controle (74,9 vs. 73,8 vs. 75,0 para o controle, T1 e T2, respectivamente) 

(Tabela 3). Este resultado é extremamente importante considerando o impacto deste atributo na 

qualidade sensorial (BASTOS et al., 2014) e demonstra a eficácia da microencapsulação como 

uma estratégia para adicionar óleos vegetais em produtos cárneos cozidos. A reformulação 

lipídica também não afetou (P > 0,05) a elasticidade e a mastigabilidade, porém, tornou os 

hambúrgueres mais coesos (Tabela 3). A menor relação gordura:proteína dos hambúrgueres 

reformulados (0,47) em comparação ao controle (0,91) pode explicar este resultado, pois a 

maior quantidade de proteínas disponível pode formar uma rede proteica aumentando a 

coesividade, conforme reportado por Youssef, Barbut e Smith (2011).  

 

Tabela 3. Efeito da substituição parcial da gordura de porco por microcápsulas de óleo de 

chia e linhaça nos parâmetros tecnológicos e de textura de hambúrguer de carne (média de 

nove réplicas) 

 
Tratamentos 

SEM Sig. 
Controle T1 T2 

Parametros tecnologicos (%)      

Retenção de umidade 60,1ª 61,5a 62,1a 3,9 n.s. 

Redução de diametro 21,4ab 20,2b 23,1ª 2,8 * 

Perda por cozimento  32,1a 28,4b 28,9b 3,4 * 

Retenção de gordura 53,8b 85,8a 88,4ª 2,1 *** 

Parâmetros de textura      

Dureza (N)  74,9a 73,8a 75,0ª 4,1 n.s. 

Elasticidade (mm) 0,7a 0,74a 0,73a 0,01 n.s. 

Coesividade  0,47b 0,53a 0,52ª 0,002 * 

Mastigabilidade (N x mm) 24,4a 27,2a 28,3ª 1,9 n.s. 

a-c Os valores médios na mesma linha não seguidos por uma letra comum diferem significativamente (P<0.05) 

Tratamentos: Controle: 20% de toucinho; T1: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de linhaça; 

T2: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de chia. 

SEM: Erro padrão da média 

Sig.: significância: *** (P<0,001), ** (P<0,01), * (P<0,05), n.s. (não significativo). 
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4.4. DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

O perfil de ácidos graxos dos hambúrgueres crus e cozidos é apresentado na Tabela 4. 

Em termos quantitativos, o ácido palmítico (16:0) e o ácido esteárico (18:0) foram os principais 

SFA encontrados nos hambúrgueres crus e cozidos, enquanto que o MUFA mais abundante foi 

o ácido oleico (18:1n-9c). A reformulação lipídica diminuiu a quantidade total de SFA (P < 

0,001) e de MUFA (P < 0,001), fato que também foi observado por Pintado et al. (2015) e 

Ciriano et al. (2010) em produtos cárneos com substituição de toucinho por óleos líquidos de 

chia e de linhaça, respectivamente. Já o ácido linoleico (C18:2n6c) foi, em termos quantitativos, 

o principal PUFA encontrado nos hambúrgueres crus e cozidos. Em virtude das microcápsulas 

de óleo de chia e de linhaça possuírem um alto teor de ácido linolênico (C18:3n3) (Tabela 1), 

os tratamentos modificados crus e cozidos apresentaram em relação ao controle um aumento 

superior a 1000% (P < 0,001) neste ácido graxo. Desta forma, o consumo de uma porção de 

100 g dos hambúrgueres reformulados cozidos poderia fornecer cerca de 49,1 (T1) e 47,7% 

(T2) da quantidade diária recomendada por Simopoulos, Leaf e Salem (1999) de ácido 

linolênico. Este alto teor de ácido linolênico proporcionou um aumento na quantidade total de 

PUFA (P < 0,001) e uma maior relação PUFA/SFA (P < 0,001) nos tratamentos modificados 

crus e cozidos em relação ao controle. Desta forma, a reformulação lipídica melhorou a 

qualidade nutricional dos hambúrgueres, já que o consumo frequente de alimentos com uma 

relação PUFA/SFA menor que 0,45 pode aumentar a incidência de doenças cardiovasculares 

(WOOD et al., 2004).  
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Tabela 4- Efeito da substituição parcial de gordura de porco por microcápsulas de óleo de 

linhaça ou chia em perfil de ácidos graxos (expresso em g / 100g de ácidos graxos) de 

hambúrguer bovino (média de nove réplicas) 

 
Crus 

SEM Sig. 
Cozidos 

SEM Sig. 
Controle T1 T2 Controle T1 T2 

C12:0 0,06a 0,05b 0,05b 0,001 *** 0,06ª 0,05b 0,05b <0,001 *** 

C14:0 1,35ª 1,22c 1,3b <0,001 *** 1,38ª 1,25b 1,16c 0,002 *** 

C14:1 0,07b 0,07b 0,08ª <0,001 * 0,08ª 0,08ª 0,07ª <0,001 n.s. 

C15:0 0,2a 0,2a 0,2a 0,001 n.s. 0,2b 0,24ª 0,22ª <0,001 *** 

C16:0 24,3ª 22,0b 21,9b 0,107 *** 24,5ª 22,3b 21,6c 0,014 *** 

C16:1 1,5ª 1,3b 1,3b 0,003 *** 1,53ª 1,37b 1,35b 0,002 *** 

C17:0 0,69ª 0,64b 0,67ab 0,001 * 0,7ª 0,65ª 0,65ª <0,001 *** 

C17:1 0,45ª 0,40b 0,41b <0,001 *** 0,5ª 0,45b 0,45b <0,001 *** 

C18:0 15,01ª 13,32c 14,03b 0,17 *** 15,1ª 13,4b 13,7b 0,05 *** 

C18:1n9c 39,2ª 32,9c 36,1b 0,1 *** 39,5ª 33,2c 36,2b 0,05 *** 

C18:2n6c 12,2ª 12,5ª 11,2b 0,14 *** 11,8b 12,3ª 11,5b 0,08 *** 

C18:3n3 0,8c 11,3ª 8,4b 1,4 *** 0,8c 10,8ª 9,3b 0,2 *** 

C20:0 0,26ª 0,28ª 0,29ª 0,006 n.s. 0,28ª 0,27ª 0,25b <0,001 * 

C20:1 0,91a 0,65b 0,63b 0,04 * 0,83a 0,64b 0,66b 0,001 *** 

C20:2 0,66a 0,49b 0,49b 0,001 *** 0,65a 0,48b 0,49b <0,001 *** 

C20:3n6 0,12a 0,11b 0,11b <0,001 ** 0,13a 0,12b 0,12b <0,001 *** 

C20:4n6 0,34a 0,33a 0,32 0,001 n.s. 0,39ab 0,37b 0,40a <0,001 ** 

C20:3n3 0,09a 0,07b 0,07b <0,001 *** 0,09a 0,07b 0,07b <0,001 *** 

C20:5n3 0,08a 0,09a 0,09a <0,001 n.s. 0,1a 0,09b 0,11a <0,001 *** 

C23:0 1,61b 2,07a 2,2a 0,09 ** 1,52b 1,65a 1,58ab 0,009 * 

C24:0 0,04c 0,06a 0,05b <0,001 *** 0,04c 0,05b 0,06a <0,001 *** 

∑SFA  43,62a 39,93c 40,82b 0,33 *** 43,8a 40,01b 39,36c 0,09 *** 

∑MUFA  42,13a 35,35c 38,51b 1,1 *** 42,39a 35,78c 38,69b 0,035 *** 

∑PUFA 14,32c 24,8a 20,8b 1,7 *** 13,93c 24,29a 22,02b 0,15 *** 

PUFA/SFA  0,33c 0,62a 0,51b 0,002 *** 0,32c 0,61a 0,56b <0,001 *** 

n-6/n-3 12,78a 1,16b 1,36b 0,3 *** 12,46a 1,18b 1,26b 0,016 *** 

AI 0,53a 0,45b 0,46b <0,001 *** 0,54a 0,46b 0,44c <0,001 *** 

TI 0,68ª 0,58c 0,63b 0,001 *** 0,69ª 0,59b 0,59b <0,001 *** 
a-c Os valores médios na mesma linha não seguidos por uma letra comum diferem significativamente (P<0.05) 

Tratamentos: Controle: 20% de toucinho; T1: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de 

linhaça; T2: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de chia. 

SEM: Erro padrão da média 

Sig.: significância: *** (P<0,001), ** (P<0,01), * (P<0,05), n.s. (não significativo). 

SFA = ácidos graxos saturados; MUFA = ácidos graxos monoinsaturados; PUFA = ácidos graxos poli-

insaturados; n-6 = omega-6; n-3 = omega-3. AI: Índice Aterogenicidade; TI: Índice Trombogenicidade. 

 

Os hambúrgueres, assim como a maioria dos produtos cárneos, possuem uma proporção 

n-6/n-3 PUFA muito superior aos valores considerados saudáveis (1:1 to 2:1) (SIMOPOULOS, 

2011). Este fato é extremamente preocupante para a saúde da população, pois o alto consumo 

de n-6 PUFA e baixo consumo de n-3 PUFA está relacionado com o aumento da incidência de 

doenças inflamatórias e autoimunes, vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares (LEE et 
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al., 2012). Desta forma, a redução deste índice se configura em um dos principais desafios para 

o desenvolvimento de produtos cárneos saudáveis. Neste trabalho, como esperado, o controle 

apresentou uma alta razão n-6/n-3 PUFA (cru: 12,78; cozido: 12,46), a qual foi semelhante a 

obtida por outros pesquisadores (KAMEI et al, 2002; BAGGIO; BRAGAGNOLO, 2006). No 

entanto, devido ao alto teor de n-3 PUFA das microcápsulas (Tabela 1), a reformulação lipídica 

foi eficiente para a obtenção de hambúrgueres com uma razão de saudabilidade n-6/n-3 PUFA.  

Finalmente, além de melhorar a relação PUFA/SFA e n-6/n-3, a reformulação lipídica 

também reduziu (P < 0,001) os índices de aterogenicidade (AI) e trombogenicidade (TI) nos 

hambúrgueres crus e cozidos (Tabela 4). Este resultado sugere, portanto, que os lipídeos 

presentes nos hambúrgueres reformulados podem prevenir o surgimento de doenças 

cardiovasculares (ULBRICHT; SOUTHGATE, 1991).  

 

4.5. ANÁLISE DE OXIDAÇÃO LIPÍDICA (TBARS) 

 

A evolução dos valores de TBARS dos hambúrgueres crus e cozidos durante 120 dias 

de armazenamento congelado é apresentada na Figura 5. É bem documentado que a substituição 

de gordura animal por óleos líquidos com altos teores de n-3 PUFAs aumenta a oxidação 

lipídica de produtos cárneos (JOSQUIN; LINSSEN; HOUBEN, 2012; DELGADO-PANDO et 

al., 2012; DOMÍNGUEZ et al., 2016). Este fato também foi observado neste trabalho, já que a 

reformulação lipídica aumentou significativamente a oxidação lipídica dos hambúrgueres, 

principalmente após o cozimento. Este fato demonstra a dificuldade de aplicar óleos ricos em 

n-3 PUFAs em produtos cárneos cozidos mesmo na forma microencapsulada. O tratamento 

contendo óleo microencapsulado de chia (T1) apresentou os maiores valores de TBARS durante 

todo o armazenamento tanto nos hambúrgueres crus como cozidos. Isto pode ser relacionado 

aos maiores teores de PUFAs deste tratamento em comparação ao controle e a T2 (Tabela 4). 
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Este resultado concorda com Guillevic, Kouba e Mourot (2009) que reportaram a relação entre 

altos teores de PUFAs e aumento da oxidação lipídica em produtos cárneos. 

 

Figura 5- Conteúdo de malonaldeído (MA) (mg / kg) de hambúrgueres crus (A) e cozidos (B) 

com baixo teor de gordura. Diferentes letras entre tratamentos, no mesmo período de 

armazenamento, diferem significativamente (P <0,05) pelo teste de Tukey. Tratamentos: 

Controle: 20% de toucinho; T1: 50% de substituição de toucinho por microcápsulas de óleo de 

chia; T2: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de linhaça. 
 

  
 

4.6. CHECK-ALL-THAT-APPLY (CATA)  

 

A análise de correspondência (AC) utilizada para avaliar os descritores gerados pelo 

questionário CATA é apresentada na Figura 6. A AC explicou 91,56% da variação total dos 

dados, sendo 81,73% e 9,84% na primeira e segunda dimensões, respectivamente. Os 

hambúrgueres foram separados no mapa sensorial em quatro grupos distintos. O primeiro grupo 

foi formado pelo tratamento contendo óleo de chia microencapsulado (T1); o segundo grupo 

pelo tratamento contendo óleo líquido de chia (T3); o terceiro grupo pelo tratamento contendo 

óleo líquido de linhaça (T4) e o quarto grupo foi formado pelo controle e pelo tratamento com 

óleo microencapsulado de linhaça (T2). 

O tratamento com óleo de chia microencapsulado (T1) foi caracterizado pelos 

descritores sabor amargo, sabor desagradável, seco, aroma de gordura, cor pálida e difícil de 

mastigar. Já o tratamento com óleo líquido de chia (T3) foi caracterizado pelos atributos sabor 
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de ranço, duro, borrachenta, aroma de ranço, aspecto estranho e aroma ácido. Desta forma, os 

resultados do CATA mostraram que a utilização de 2,5% de óleo de chia tanto na forma líquida 

como microencapsulado prejudicou a qualidade sensorial dos hambúrgueres. Este fato também 

foi reportado por Borneo, Aguirre e León (2010) ao adicionarem óleo de chia em produtos de 

panificação, e pode estar relacionado a maior suscetibilidade deste óleo a oxidação lipídica em 

virtude do alto teor de PUFAs (Tabela 1). Tempero na medida certa, sabor suave e sabor 

agradável caracterizaram o tratamento com óleo líquido de linhaça (T4). No entanto, T4 

também foi descrito como tendo um aspecto oleoso. Este fato pode estar relacionado com a 

migração de óleo para a superfície do produto durante o cozimento, em virtude da condução de 

calor da borda em direção ao centro do hambúrguer e a saída forçada de óleo líquido através da 

matriz cárnea (BRAECKMAN et al., 2009). 

Por fim, os resultados do CATA indicaram que a microencapsulação foi eficiente para 

reduzir os defeitos sensoriais causados pela utilização de óleo líquido de linhaça, já que o 

controle e o tratamento contendo óleo de linhaça microencapsulado (T2) foram caracterizados 

pelos descritores aroma agradável, suculento, textura ideal, cor ideal e aroma suave.
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Figura 6- Representação das amostras e os termos na primeira e segunda dimensões da análise de correspondência realizada por check-all-that-

apply (CATA). Tratamentos: Controle: 20% de toucinho; T1: 10% de toucinho e 10% de chia de óleo microencapsulado; T2: 10% de toucinho e 

10% de óleo de linhaça microencapsulado; T3: 10% de toucinho e 2,5% de óleo livre de chia T4: 10% de toucinho e 2,5% de óleo de linhaça livre. 
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4.7 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

Os resultados do teste de aceitação estão apresentados na Tabela 5. Conforme reportado 

por Tudose et al. (2014), a adição de óleos líquidos com altos teores de n-3 PUFAs pode 

diminuir a qualidade sensorial de produtos cárneos. Este fato foi observado neste trabalho, já 

que os hambúrgueres com adição dos óleos líquidos de chia (T3) e de linhaça (T4) apresentaram 

notas significativamente menores que o controle em todos os atributos sensoriais analisados. A 

microencapsulação foi eficiente para proporcionar aos hambúrgueres reformulados uma 

aceitação sensorial similar (P > 0,05) ao controle no atributo de textura. Este resultado é 

coerente com os valores de dureza encontrados na determinação do perfil de textura (Tabela 3). 

No entanto, a microencapsulação não foi suficiente para suprimir todos os defeitos sensoriais 

causados pela adição do óleo de chia líquido, já que T1 obteve notas significativamente menores 

que o controle nos atributos de cor, aroma, sabor e aceitação global. Estes resultados estão bem 

correlacionados com os descritores negativos (sabor amargo, sabor desagradável, seca, aroma 

de gordura, cor pálida e difícil de mastigar) gerados no teste CATA (Figura 6) e podem ser 

atribuídos a maior oxidação lipídica (Figura 5) encontrada neste tratamento. Por outro lado, 

todos os defeitos sensoriais causados pela adição de óleo de linhaça líquido foram minimizados 

pela microencapsulação, já que além da textura, não houve diferença (P > 0,05) nas notas dos 

demais atributos analisados (cor, aroma, sabor e aceitação global) entre o controle e T2. Estes 

resultados também são coerentes com os descritores gerados no teste CATA (Figura 6).  
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Tabela 5- Resultados do estudo do consumidor de formulações de hambúrgueres com 

baixo teor de gordura com adição de óleos de chia e linhaça microencapsulados e não 

encapsulados 

 Tratamentos 
SEM Sig.  

Controle T1 T2 T3 T4 

Cor 7,39a 6,89b 7,17ab 6,3c 7,03b 0,22 ** 

Aroma 7,39a 6,66b 7,03ab 6,0c 6,84b 0,22 *** 

Sabor 7,67a 6,98b 7,25ab 6,08c 7,03b 0,24 *** 

Textura 7,58ª 7,21ab 7,37a 6,29c 6,98b 0,21 *** 

Aceitação global 7,69ª 7,12b 7,29ab 6,24c 7,07b 0,21 *** 
a-c Os valores médios na mesma linha não seguidos por uma letra comum diferem significativamente 

(P<0.05). Tratamentos: Controle: 20% de toucinho; T1: substituição de 50% de toucinho por 

microcápsulas de óleo de chia; T2: substituição de 50% de toucinho por microcápsulas de óleo de linhaça; 

T3: substituição de 50% de toucinho por óleo de chia; T4: substituição de 50% de toucinho por óleo de 

linhaça. 

SEM: Erro padrão da média 

Sig.: significância: *** (P<0,001), ** (P<0,01), * (P<0,05), n.s. (não significativo). 
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5. CONCLUSÃO 

 

As microcápsulas de óleo de chia e de linhaça apresentaram um perfil lipídico 

nutricionalmente favorável à saúde humana. Além disso, as microcápsulas foram resistentes a 

temperatura comumente utilizada durante o cozimento de hambúrgueres e somente foram 

degradadas nos valores de pH encontrados no intestino humano. 

Além de reduzir em até 50% o teor de gordura dos hambúrgueres, a reformulação 

lipídica proposta neste estudo proporcionou um aumento de até 90% na relação PUFA/SFA e 

uma diminuição de até 18,5 e 14,7% nos índices de aterogenicidade e trombogenicidade, 

respectivamente. Além disso, os hambúrgueres reformulados apresentaram uma razão n-6/n-3 

PUFA saudável. A reformulação lipídica reduziu a perda por cozimento, aumentou a redução 

de gordura e não modificou a dureza. Os resultados também indicaram que a substituição de 

50% de toucinho por óleo microencapsulado de linhaça pode ser feita sem que a qualidade 

sensorial dos hambúrgueres seja prejudicada. No entanto, a substituição por óleo 

microencapsulado de chia deve ser feita com cautela, pois pode afetar negativamente 

importantes atributos sensoriais. Desta forma, este estudo demonstrou que a microencapsulação 

por gelificação iônica externa pode ser útil para incorporar em hambúrgueres óleos vegetais 

com altos teores de n-3 PUFAs sem comprometer sua qualidade tecnológica e sensorial. No 

entanto, novos estudos devem ser realizados para melhorar a estabilidade oxidativa dos 

hambúrgueres reformulados. 

  



54 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

AGUIRRE, S. E. Ingredientes que aumentan la capacidad de retencíon de agua en productos 

cárnicos. Carnetec: A la vanguardia da tecnologia de la carne, v. 8, n. 4, p. 32-37, 1999. 

 

ALVES, L. A. A. S.; LORENZO, J. M.; GONÇALVES, C. A. A.; SANTOS, B. A.; HECK, R. 

T.; CICHOSKI, A. J.; CAMPAGNOL, P. C. B. Production of healthier bologna type sausages 

using pork skin and green banana flour as a fat replacers. Meat Science, v. 121, p. 73–78, 2016. 

 

ANGOR, M. M.; AL-ABDULLAH, B. M. Attributes of low-fat beef burgers made from 

formulations aimed at enhancing product quality. Journal Muscle Foods. v. 21, p.317–326, 

2010.  

 

ANJUM, F. M.; HAIDER, M. F.; KHAN, M. I.; SOHAIB, M. Impact of extruded flaxseed meal 

supplemented diet on growth performance, oxidative stability and quality of broiler meat and 

meat products. Lipids Health Dis. p. 12-13, 2013. 

 

ANSORENA, D.; ASTIASARAN, I. The use of linseed oil improves nutritional quality of the 

lipid fraction of dry-fermented sausages. Food Chemistry, v. 87, p. 69-74, 2004. 

 

AOAC (Association of Official Analytical Chemistry) Official methods of analysis of AOAC 

International(17th ed.). (Maryland: USA), 2005. 

 

ARES, G., BARREIRO, C., DELIZA, R., GIMÉNEZ, A., & GÁMBARO, A. Application of a 

check-all-that-apply question to the development of chocolate milk desserts. Journal of Sensory 

Studies, v. 96, p. 47–55, 2010. 

 

AYERZA, R. Oil content and fatty acid composition of chia (Salvia hispanica L.) from five 

northwestern locations in Argentina. Journal of the American Oil Chemists Society, v. 72, p. 

1079–1081, 1995. 

 

AYERZA, R.; COATES W. Ground chia seed and chia oil effects on plasma lipids and fatty 

acids in the rat. Nutrition Research, v. 25, p. 995–1003, 2005. 

 

BAGGIO, S. R.; BRAGAGNOLO, N. The effect of heat treatment on the cholesterol oxides, 

cholesterol, total lipid and fatty acid contents of processed meat products. Food Chemistry, v. 

95, n. 4, p. 611–619, 2006. 

 

BAKRY, M., ABBAS, S., ALI, B., MAJEED, H., ABOUELWAFA, M. Y., MOUSA, A., & 

LIANG, L. Microencapsulation of oils: A comprehensive review of benefits, techniques, and 

applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, v. 15, p. 143–182, 

2016. 

 

BARBUT, S.; WOOD, J.; MARANGONI, A. Quality effects of using organogels in breakfast 

sausage. Meat Science, v. 122, p. 84-89, 2016. 

 

BARRETT, A. H.; PORTER, W. L.; MARANDO, G.; CHINACHOTI, P. Effect of various 

antioxidants, antioxidant levels, and encapsulation on the stability of fish and flaxseed oils: 

assessment by fluorometric analysis. Journal of Food Processing and Preservation, v. 35, n. 3, 

p. 349-358, 2011. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbut%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27501232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wood%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27501232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marangoni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27501232


55 

 

 

BASTOS, S.; PIMENTA, M.; PIMENTA, C.; REIS, T.; NUNES, C.; PINHEIRO, A.; LEAL, 

R. Alternative fat substitutes for beef burger: Technological and sensory characteristics. 

Journal of Food Science and Technology, v. 51, n. 9, p. 2046–2053, 2014. 

 

BEECHER, G. R. Phytonutrients' role in metabolism: Effects on resistance to degenerative 

processes. Nutrition Reviews, n. 57, p. 53–56, 1999. 

 

BERASATEGI, I.; NAVARRO-BLASCO, Í.; CALVO, M. I.; CAVERO, R. Y.; 

ASTIASARÁN, I.; ANSORENA, D. Healthy reduced fat Bologna sausages enriched in ALA 

and DHA and stabilized with Melissa officinalis extract. Meat Science, v. 96, n. 3, p.1185-1190, 

2014. 

 

BILEK, A. E.; TURHAN, S. Enhancement of the nutritional status of beef patties by adding 

flaxseed flour. Meat Science, v. 82, p. 472–477, 2009. 

 

BLIGH, E. G.; DYER, W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian 

Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, n. 8, p. 911–917, 1959. 

 

BLOUKAS, J.G.; PANERAS, E.D.; FOURNITZIS, G.C. Effect of replacing pork backfatwith 

olive oil on processing and quality characteristics of fermented sausages. Meat Science, v. 45, 

n. 2, p. 133-144, 1997. 

 

BORNEO, R.; AGUIRRE, A.; LEÓN, A. E. Chia (Salvia hispanica L.) gel can be used as egg 

or oil replacer in cake formulations. Journal of the American Dietetic Association, v. 110, p. 

946–949, 2010. 

 

BOUGNOUX, P.; CHAJES, V. α-Linolenic acid and cancer. Flaxseed in human nutrition, v. 

2, p. 232–244, 2003. 

 

BOURNE, M. C. Texture profile analysis. Food Technology, v. 32, n. 7, p. 62–66, 1978. 

 

BRAECKMAN, L.; RONSSE, F.; CUEVA HIDALGO, P.; PIETERS, J. Influence of combined 

IR-grilling and hot air cooking conditions on moisture and fat content, texture and colour 

attributes of meat patties. Journal of Food Engineering, v. 93, p. 437–443, 2009. 

 

BRAGAGNOLO, N.; RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. Teores de colesterol, lipídios totais e 

ácidos graxos em cortes de carne suína. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 22, 

n.1, p. 98-1043, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Regulamento técnico de identidade e 

qualidade de hambúrguer. Instrução Normativa nº 20, de 31/07/2000. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, p. 7-9, 2000. 

 

BRUNA, J. M.; ORDONEZ, J. A.; FERNÁNDEZ, M.; HERRANZ, B.; HOZ, L. Microbial and 

physico-chemical changes during the ripening of dry fermented sausages superficially 

inoculated with or having added an intracellular cell-free extract of Penicillium 

aurantiogriseum. Meat Science, v. 59, p. 87–96, 2001. 

 



56 

 

BUREY, P.; BHANDARI, B. R.; HOWES, T.; GIDLEY, M. J. Hydrocolloid gel particles: 

Formation, characterization and application. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 

v. 48, p. 361-377, 2008. 

 

CAMPOS, R. M. L.; HIERRO, E.; ORDONEZ, J. A.; BERTOL, T. M.; HOZ, A. A note on 

partial replacement of maize with rice bran in the pig diet on meat and backfat fatty acids. J. 

Animal Feed Science and Technology, v. 15, n. 3, p. 427-433, 2006. 

 

CARPENA, R. J. G.; MORCUENDE, D.; ESTÉVEZ, M. Partial Replacement of Pork Back‐
Fat by Vegetable Oils in Burger Patties: Effect on Oxidative Stability and Texture and Color 

Changes during Cooking and Chilled Storage. Journal of Food Science, v. 76, n. 7, p. 1025-

1031, 2011. 

 

CARRAPIOS A. I. Effect of fat content on flavor release from sausages. Food Chemistry, 

v.103, p. 396–403, 2007. 

 

CHAMPAGNE, C. P., & FUSTIER, P. (2007). Microencapsulation for the improved delivery 

of bioactive compounds into foods. Current Opinion in Biotechnology, 18, 184–190. 

 

CHAN, L. W.; LEE, H. Y.; HENG, P. W. S. Mechanisms of external and internal gelation and 

their impact on the functions of alginate as a coat and delivery system. Carbohydrate Polymers, 

v. 63, p. 176–187, 2006. 

 

CHANG, C.; YARANKOVICH, N.; NICKERSON, M. T. Microencapsulation of canola oil by 

lentil protein isolate-based wall materials. Food Chemistry, v. 212, p. 264–273, 2016. 

 

CHEOW, W. S.; HADINOTO, K. Biofilm-like Lactobacillus rhamnosus probiotics 

encapsulated in alginate and carrageenan microcapsules exhibiting enhanced thermotolerance 

and freeze-drying resistance. Biomacromolecules, v. 14, n. 9, p. 3214–3222, 2013. 

 

CHOI, Y. S.; PARK, K.S.; KIM, H. W.; HWANG, K. E.; SONG, D. H.; CHOI, M. S. Quality 

characteristics of reduced-fat frankfurters with pork fat replaced by sunflower seed oils and 

dietary fiber extracted from makgeolli lees. Meat Science, v. 93, p. 652–658, 2013. 

 

CIRIANO, M. G. I.; REHECHO, S.; CALVO, M. I.;  CAVERO, R. Y.; NAVARRO, Í.; 

ASTIASARÁN, I.; ANSORENA, D. Effect of lyophilized water extracts of Melissa officinalis 

on the stability of algae and linseed oil-in-water emulsion to be used as a functional ingredient 

in meat products. Meat Science, v. 85, p. 373–377, 2010. 

 

CLARK, A. H., ROSS-MURPHY, S. B. Structural and mechanical properties of biopolymer 

gels. Advances in Polymer Science, v. 83, p. 57-192, 1987. 

 

DANIEL, C. R.; CROSS, A. J.; KOEBNICK, C.; SINHA, R. Trends in meat consumption in 

the USA. Public Health Nutrition, v. 14, p. 575-583, 2011. 

 

DAVIDOV-PARDO, G., ROCCIA, P., SALGADO, D., LEON, A. E., & PEDROZA-ISLAS, 

R. Utilization of different wall materials to microencapsulate fish oil evaluation of its behavior 

in bread products. American Journal of Food Technology, v. 3, n. 6, p. 384–393, 2008. 

 



57 

 

DELGADO-PANDO, G.; COFRADES, S.; RUIZ-CAPILLAS, C.; TRIKI, M.; JIMÉNEZ-

COLMENERO, F. Enriched n−3 PUFA/konjac gel low-fat pork liver pâté: Lipid oxidation, 

microbiological properties and biogenic amine formation during chilling storage. Meat Science, 

v. 92, p. 762–767, 2012. 

 

DOMÍNGUEZ, R.; PATEIRO, M.; MUNEKATA, P. E. S.; CAMPAGNOL, P. C. B.; 

LORENZO, J. M. Influence of partial pork backfat replacement by fish oil on nutritional and 

technological properties of liver pâté. European Journal of Lipid Science and Technology, v. 

118, p. 1–7, 2016. 

 

DOMÍNGUEZ, R.; PATEIRO, M.; MUNEKATA, P. E.; CAMPAGNOL, P. C. B.; LORENZO, 

J. M. Influence of partial pork backfat replacement by fish oil on nutritional and technological 

properties of liver pâté. European Journal of Lipid Science and Technology, v.119, n. 5, 2017, 

 

ETCHEPARE, M., RADDATZ, G. C., FLORES, E. M. M., ZEPKA, L. Q., JACOB-LOPES, 

E., BARIN, J. S., MENEZES, C. R. Effect of resistant starch and chitosan on survival of 

Lactobacillus acidophilus microencapsulated with sodium alginate. LWT - Food Science and 

Technology, v. 65, p. 511–517, 2016. 

 

FUNDUEANU, G.; NASTRUZZI, C.; CARPOV, A.; DESBRIERES, J.; RINAUDO, M. 

Physico-chemical characterization of Ca-alginate microparticles produced with different 

methods. Biomaterials, v. 20, p.1427-1435, 1999. 

 

GEORGE, M.; ABRAHAM, T. E. Polyionic hydrocolloids for the intestinal delivery of protein 

drugs: Alginate and chitosan – A review. Journal of Controlled Release, v. 114, n. 1, p. 1–14, 

2006. 

 

GOMBOTZ, W. R.; WU, S. F. Protein release from alginate. Advanced Drug Delivery Reviews, 

v. 31, p. 267-285, 1998. 

 

GONZÁLEZ, A.; MARTÍNEZ, M. L.; PAREDES, A. J.; LEÓN, A. E.; RIBOTTA, P. D. Study 

of the preparation process and variation of wall components in chia(Salvia hispanica L.) oil 

microencapsulation. Powder Technology, v. 301, p. 868–875, 2016. 

 

GRATTARD, N. F.; SALAÜN, D.; CHAMPION, G.; ROUDAUT. Influence of physical state 

and molecular mobility of freeze-dried maltodextrin matrices on the oxidation rate of 

encapsulated lipids. Journal of Food Science, v.67, n.8, p.3002-3010, 2002.  

 

GUILLEVIC, M.; KOUBA, M.; MOUROT, J. Effect of a linseed diet on lipid composition, 

lipid peroxidation and consumer evaluation of French fresh and cooked pork meats. Meat 

Science, v. 81, p. 612–618, 2009. 

 

HARTMAN, L.; LAGO, R. C. A. Rapid preparation of fatty acids methyl esters. Laboratory 

Practice, v. 22, p. 475–476, 1973. 

 

HOLKEM, A. T.; RADDATZ, G. C.; NUNES, G. L.; CICHOSKI, A. J.; LOPES, E. J.; 

GROSSO, C. R. F.; MENEZES, C. R. Development and characterization of alginate 

microcapsules containing Bifidobacterium BB-12 produced by emulsification/internal gelation 

followed by freeze drying. LWT - Food Science and Technology, v. 71, p. 302–308, 2016. 

 



58 

 

HOZ, L.; ARRIGO, M. D.; CAMBERO, I.; ORDÓÑEZ, J.A. Development of an n-3 fatty acid 

and α-tocopherol enriched dry fermented sausage. Meat Science, v.67, n.3, p.485-495, 2004. 

 

IKEDA, A., TAKEMURA, A., ONO, H. Preparation of low-molecular weight alginic acid by 

acid hydrolysis. Carbohydrate Polymers, v. 42, p. 421-425, 2000. 

 

IOM (Institute of Medicine). Dietary Referente Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, 

Fatty Acids, Colesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). National Academies of 

Science, Washington DC. 2005. 

 

IXTAINA, V. Y.; LUCIANA M. J.; WAGNER, J. R.; NOLASCO, S. M.; TOMÁS, M. C. 

Physicochemical characterization and stability of chia oil microencapsulated with sodium 

caseinate and lactose by spray-drying. Powder Technology, v. 271, p. 26–34, 2015. 

 

JIMÉNEZ-COLMENERO, F.; TRIKI, M.; HERRERO, A. M.; RODRÍGUEZ-SALAS, L.; 

RUIZ-CAPILLAS, C. Healthy oil combination stabilized in a konjac matrix as porkfat 

replacement in low-fat, PUFA-enriched, dry fermented sausages. LWT - Food Science and 

Technology, v. 51, n. 1, p. 158-163, 2013. 

 

JOSQUIN, N. M.; LINSSEN, J. P. H.; HOUBEN, J. H. Quality characteristics of Dutchstyle 

fermented sausages manufactured with partial replacement of pork back-fat with pure, pre-

emulsified or encapsulated fish oil. Meat Science, v. 90, n. 1, p. 81–86, 2012. 

 

JUÁREZ, M.; DUGAN, M. E. R.; ALDAI, N.; BASARAB, J. A.; BARON, V. S.; 

MCALLISTER, T. A.; AALHUS, J. L. Beef quality attributes as affected by increasing the 

intramuscular levels of vitamin E and omega-3 fatty acids. Meat Science, v. 90, p. 764–769, 

2012. 

 

KAEFERSTEIN, F. K.; CLUGSTON, G. A. Human health problems related to meat production 

and consumption. Fleischwirtschaft, v. 75, p. 889–892, 1995. 

 

KAMEI, M.; KI, M.; KAWAGOSHI, M.; KAWAI, N. Nutritional evaluation of Japanese take-

out lunches compared with Western-style fast foods supplied in Japan. Journal of Food 

Composition and Analysis, v. 15, p. 35–45, 2002. 

 

KARACA, C. A.; LOW, N.; NICKERSON, M. Encapsulation of flaxseed oil using a benchtop 

spray dryer for legume protein-maltodextrin microcapsule preparation. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, v.61, n. 21, p.5148-5155, 2013. 

 

KAYAARDI, S.; GÖK, V. Effect of replacing beef fat with olive oil on quality characteristics 

of Turkish Soudjouk (Sucuk). Meat Science, v. 66, n. 1, p. 249-257, 2004. 

 

KEENAN, D. F.; RESCONI, V. C.; SMYTH, T. J.; BOTINESTEAN, C.; LEFRANC, C.; 

KERRY, J. P.; HAMILL, R. M. The effect of partial-fat substitutions with encapsulated and 

unencapsulated fish oils on the technological and eating quality of beef burgers over storage. 

Meat Science, v. 107, p. 75–85, 2015. 

 

KILIÇ, B.; ÖZER, C. O. Effects of replacement of beef fat with interesterified palm kernel oil 

on the quality characteristics of Turkish dry-fermented sausage. Meat Science, v. 131, p. 18–

24, 2017 



59 

 

 

KRASAEKOOPT, W.; BHANDARI, B.; DEET, H. Evaluation of encapsulation techniques of 

probiotics for yoghurt. International Dairy Journal, v. 13, p. 3-13, 2003. 

 

LEE, S.; HERNANDEZ, P.; DJORDJEVIC, D.; FARAJI, H.; HOLLENDER, R.; 

FAUSTMAN, C. Effect of antioxidants and cooking on stability of n-3 fatty acids in fortified 

meat products. Journal Food Science, v. 71, p. 233–238, 2006. 

 

LEE, S. P. S.; DART, A. M.; WALKER, K. Z.; O'DEA, K.; CHIN, J. P. F.; SKILTON, M. R. 

Effect of altering dietary n−6:n−3 PUFA ratio on cardiovascular risk measures in patients 

treated with statins: A pilot study. The British Journal of Nutrition, v. 108, p. 1280–1285, 2012. 

 

LI, D.; ATTAR-BASHI, N.; SINCLAIR, A. α -Linolenic acid and heart disease. Flaxseed in 

Human Nutrition, v. 2, p. 245–259, 2003. 

 

LISERRE, A. M.; RÉ, M. I.; FRANCO, B. D. G. M. Microencapsulation of Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis in modified alginate-chitosan beads and evaluation of survival in 

simulated gastrointestinal conditions. Food Biotechnology, v. 21, n. 1, p. 1–16, 2007. 

 

LORENZO, J. M.; MUNEKATA, P. E. S.; PATEIRO, M.; CAMPAGNOL, P. C. B.; 

DOMÍNGUEZ, R. Healthy Spanish salchichón enriched with encapsulated n − 3 long chain 

fatty acids in konjac glucomannan matrix. Food Research International, v.89, p. 289-295, 2016. 

 

MARTÍNEZ, M. L.; CURTI, M. I.; ROCCIA J. M.; LLABOT, M. C.; PENCI, R. M.; 

BODOIRA, P.D. RIBOTTA, P. Oxidative stability ofwalnut (Juglans regia L.) and chia (Salvia 

hispanica L.) oils microencapsulated by spray drying. Powder Technology, v. 270, p. 271–277, 

2015. 

 

MEILGAARD, M. C.; CARR, T.; CIVILLE, G. V. Sensory evaluation techniques (4th ed.). 

Boca Raton: CRC Press, 2006. 

 

MUGUERZA, E.; GIMENO, O.; ANSORENA, D.; BLOUKAS, J.G.; ASTIASARAN, I. 

Improvement of nutritional properties of Chorizo de Pamplona by replacement of pork backfat 

with soy oil. Meat Science, v. 65, n. 4, p. 1361-1367, 2003. 

 

MUGUERZA, E.; GIMENO, O.; ANSORENA, D.; BLOUKAS, J.G.; ASTIASARAN, I. 

Effect of replacing pork backfat with pre-emulsified olive oil on lipid fraction and sensory 

quality of Chorizo de Pamplona-a traditional Spanish fermented sausage. Meat Science, v. 59, 

p. 251-258, 2001. 

 

NHMRC (National Health and Medical Research Council) (Dept. of Health and Ageing). 

Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. NHMRC, Canberra. 2006. 

 

ONWULATA, C. I. Microencapsulation and functional bioactive foods. Journal of Food 

Processing and Preservation, v. 37, n. 5, p. 510-532, 2013. 

 

OOMAH B. D. Flaxseed as a functional food source. Journal of the Science of Food and 

Agriculture. v. 81, p. 889-894, 2001. 

 



60 

 

OZVURAL, E. B.; HUANG, Q.; CHIKINDAS, M. L. The comparison of quality and 

microbiological characteristic of hamburger patties enriched with green tea extract using three 

techniques: Direct addition, edible coating and encapsulation. LWT – Food Science and 

Technology, v. 68, p. 385–390, 2016. 

 

PALEARI, M. A; CAMISASCA, S.; BERETTA, G.; RENON, P.; CORSICO, P.; BERTOLO, 

G. Ostrich meat: physical-chemical characteristics and comparison with turkey and bovine 

meat. Meat Science, v. 48, n. 3, p. 205-210, 1998 

 

PANAGIOTOPOULOU, E.; MOSCHAKIS, T.; KATSANIDIS, E. Sunflower oil organogels 

and organogel-in-water emulsions (part II): Implementation in frankfurter sausages. LWT - 

Food Science and Technology, v.73, p.351-356, 2016. 

 

PARDI, M. C., SANTOS, F.I., SOUZA, E.R., PARDI, H.S. Ciência, higiene e tecnologia da 

carne. Goiânia: Ed. UFG, v. 2, 1994 

 

PELSER, W. M.; LINSSEN, J. P.; LEGGER, A.; HOUBEN, J. H. Lipid oxidation in n-3 fatty 

acid enriched Dutch style fermented sausages. Meat Science, v. 75, n. 1, p. 1-11, 2007. 

 

PINTADO, T.; CAPILLAS, R.; COLMENERO, J.; CARMONA, P.; HERRERO, A. M. Oil-

inwater emulsion gels stabilized with chia (Salvia hispanica L.) and cold gelling agents: 

Technological and infrared spectroscopic characterization. Food Chemistry, v. 185, p. 470–478, 

2015. 

 

PRADO, I. N.; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J. V.; SOUZA, N. E. Carne bovina 

brasileira: realidade e perspectivas. Revista Nacional da Carne, n. 326, 2004. 

 

PRICE, J. F.; SCHWEIGERT, Bernard S. Ciencia de la carne y de los produtos carnicos. 2.ed. 

Zaragoza: Editorial Acribia, 581p, 1994. 

 

RAMADHAN, K.; HUDA, N.; AHMAD, R. Physicochemical characteristics and sensory 

properties of selected Malaysian commercial chicken burgers. International Food Research 

Journal v. 18, p. 1349–1357, 2011. 

 

RAMCHARITAR, A.; BADRIE, N.; MATTFELDT-BEMAN, M.; MATSUO, H.; RIDLEY, 

C. Consumer acceptability with Muffind flaxseed (linum usitatissimum). Journal of food 

Science, v. 70, n. 7, 2005. 

 

ROCHA, A.; ELIAS, M. C. Cómo obtener mejores productos molidos. Carnetec: a la 

vanguardia da tecnologia de la carne, v. 8, n. 5, p. 52 - 53, 2001. 

 

RUBILAR, M.; MORALES, E.; CONTRERAS, K.; CEBALLOS, C.; ACEVEDO, F.; 

VILLARROEL, M.; SHENE, C. Development of a soup powder enriched with 

microencapsulated linseed oil as a source of omega-3 fatty acids. European Journal of Lipid 

Science and Technology, v. 114, n. 4, p. 423–433, 2012. 

 

SELANI, M. M.; SHIRADO, G. A. N.; MARGIOTTA, G. B.; SALDANÃ, E.; SPADA, F. P.; 

PIEDADE, S. M. S.; CANNIATTI-BRAZACA, S. G. Effects of pineapple byproduct and 

canola oil as fat replacers on physicochemical and sensory qualities of low-fat beef burger. 

Meat Science, v. 112, p. 69–76, 2016. 



61 

 

 

SENATORE, D.; LAVEN, J.; VAN BENTHEM, R.; LA CAMERA, D.; DE WITH, G. 

Microencapsulation of Epoxidized Linseed Oil Liquid Cross-Linker in Poly(N-vinyl-

pyrrolidone): Optimization by a Design-of-Experiments Approachndustrial & Engineering 

Chemistry Research, v. 49, n. 8, p. 3642-3653, 2010. 

 

SENSO, L.; SUÁREZ, M. D.; RUIZ-CARA, T.; GARCIA-GALLEGO, M. On the possible 

effects of harvesting season and chilled storage on the fatty acid profile of the fillet of farmed 

gilthead sea bream (Sparus aurata). Food Chemistry, v. 101, p. 298-307, 2007. 

 

SERDAROGLU, M. Improving low fat meatball characteristics by adding whey powder. Meat 

Science, v. 72, p. 155–163, 2006. 

 

SEVERINI, M.; RANUCCI, D.; MIRAGLIA, D.; BRANCIARI, R. Preliminary study on the 

microbiological quality of ostrich (Struthio camelius) carcasses dressed in small Italian 

abattoirs, Italian Journal of Food Science, v. 15, p. 295-300, 2003. 

 

SIMOPOULOS, A. P. Evolutionary aspects of diet: The omega-6/omega-3 ratio and the brain. 

Molecular Neurobiology, v. 44, n. 2, p. 203–215, 2011. 

 

SIMOPOULOS, A. P. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. 

Biomed. Pharmacother, v. 56, p. 365-379, 2002. 

 

SIMOPOULOS, A. P.; LEAF, A.; SALEM, N. Workshop on the essentiality of and 

recommended dietary intakes for omega-6 and omega-3 fatty acids. Journal of the American 

College of Nutrition, v. 18, p. 487–489, 1999. 

 

SMRDEL, P.; BOGATAJ, M.; ZEGA, A.; PLANINSEK, O.; MRHAR, A. Shape optimization 

and characterization of polysaccharide beads prepared by ionotropic gelation. Journal of 

Microencapsulation, v. 25, n. 2, p. 90-105, 2008. 

 

SOLIMAN, E. A.; EL-MOGHAZY, A. Y.; EL-DIN, M. S. M.; MASSOUD, M. A. 

Microencapsulation of essential oils within alginate: Formulation and in vitro evaluation of 

antifungal activity. Journal Encapsulation and Adsorption Science, v. 3, p. 48–55, 2013. 

 

SONCU, E. D.; KOLSAR, N.; ÇIÇEK, N.; ÖZTÜRK, G. S.; LU, T. A.; AR, Y. K. The 

comparative effect of carrot and lemon fiber as a fat replacer on physico-chemical, textural, and 

organoleptic quality of low-fat beef hamburger. Korean Journal for Food Science of Animal 

Resources, v. 35, n. 3, p. 370–381, 2015. 

 

SPENCER, E.H.; FRANK, E.; MCINTOSH, N. F. Potential effects of the next 100 billion 

hamburgers sold by McDonalds. American Journal of Preventive Medicine, v. 28, p. 379–381, 

2005. 

 

STONE, H.; BLEIBAUM, R. N.; THOMAS, H. A. Sensory evaluation practices(4th ed.). New 

York: Academic Press, 2012. 

 

TABARESTANI, H. S.; TEHRANI, M. M. Optimization of physicochemical properties of low-

fat hamburger formulation using blend of soy flour, split-pea flour and wheat starch as part of 

fat replacer system. Journal of Food Processing and Preservation, v. 38, p. 278–288, 2014. 



62 

 

 

TEIXEIRA, V. F. T.; PEREIRA, N. R.; WALDMAN, W. R.; ÁVILA, A. L. C. D.; PÉREZ, V. 

H.; RODRÍGUEZ, R. J. S. Ion exchange kinetics of magnetic alginate ferrogel beads produced 

by external gelation. Carbohydrate Polymers, v. 111, p. 198–205, 2014. 

 

TRIKI, M.; HERRERO, A. M.; RODRÍGUEZ-SALAS, L.; JIMENEZ-COLMENERO, F.; 

RUIZ-CAPILLAS, C. Chilled storage characteristics of low-fat, n−3 PUFA-enriched dry 

fermented sausage reformulated with a healthy oil combination stabilized in a konjac matrix. 

Food Control, v. 31, p. 158–165, 2013. 

 

TUDOSE, C.; IORDACHESCU, G.; STAN, F. L.; CERCEL, F.; ALEXE, P. Influence of 

animal fat replacement with vegetable oils on the sensorial perception of meat emulsified 

products. Food Technology, v. 38, n. 2, p. 94–103, 2014. 

 

TURAN, H.; SONMEZ, G.; KAYA, Y. Fatty acid profile and proximate composition of the 

thornback ray (Raja clavata, L. 1758) from the Sinop coast in the Black sea. Journal of Fisheries 

Sciences, v. 1, p. 97-103, 2007. 

 

UBBINK, J.; KRUGER, J. Physical approaches for the delivery of active ingredients in foods. 

Trends in Food Science & Technology, v. 17, n. 5, p. 244-254, 2006. 

 

ULBRICHT, T. L. V.; SOUTHGATE, D. A. T. Coronary heart disease: Seven dietary factors. 

The Lancet, v. 338, p. 985–992, 1991. 

 

VALENCAK, T. G.; GAMSJÄGER, L.; OHRNBERGER, S.; CULBERT, N. J.; RUF, T. 

Healthy n−6/n−3 fatty acid composition from five European game meat species remains after 

cooking. BMC Research Notes, v. 8, p. 273, 2015. 

 

VALENCIA, N. V.; GRANADOS-PEREZ, E.; AGAMA-ACEVEDO, E.; TOVAR, J.; 

RUALES, J.; BELLO-PÉREZ, J.A. Fibre concentrate from mango fruit: Characterization, 

associatedantioxidant capacity and application as a bakery product ingredient. LWT, v. 40, p. 

722–729, 2007. 

 

VALENCIA, I.; O'GRADY, M. N.; ANSORENA, D.; ASTIASARAN, I.; KERRY, J. P. 

Enhancement of the nutritional status and quality of fresh pork sausages following the addition 

of linseed oil, fish oil and natural antioxidants. Meat Science, v. 80, p. 1046–1054, 2008. 

 

VARNAM, A. H.; SUTHERLAND, J. P. Embutidos fermentados. In: Carne y productos 

cárnicos. Zaragoza, Espanha: Editora Acribia, S.A., 1998. 

 

VIANA, F. R.; SILVA, V. D. M.; BIZZOTTO, C. S.; LABOISSIÈRE, L. H. E. S.; 

DRUMOND, M. F. B.; OLIVEIRA, A. L. SILVESTRE, M. P. C. Globina e plasma bovinos 

como substitutos de gordura em patê de presunto: efeito da incorporação sobre a composição 

química, textura e características sensoriais. Alimentação e Nutrição, v. 14, n. 1, p. 77-85, 2003. 

 

VILLAMIZAR, L. F.; MARTÍNEZ, F. Determination of the basic conditions for 

microencapsulation of an enthomopathogenic baculovirus by means of coacervation using 

eudragit S100®. Vitae, Revista de La Facultad de Química Farmacéutica, v. 15, n. 1, p. 123–

131, 2008. 

 



63 

 

VOS, P.; BUCKO, M.; GEMEINER, P.; NAVRÁTIL, M.; STIVEL, J.; FAAS, M.; STRAND, 

B. L.; SKJAK-BRAEK, G.; MORCH, Y. A.; VIKARTOVSKÁ, A.; LACIK, I.; 

KOLLÁRIKOVÁ, G.; ORIVE, g.; PONCELET, D.; PEDRAZ, J.L.; ANSORGE-

SCHUMACHER, M. B. Multiscale requirements for biencapsulation in medicine and 

biotechnology, Biomaterials, v. 30, p.2559-2570, 2009. 

 

WCRF/AICR (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research). Food, 

Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington 

DC, 2007. 

 

WHO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 

916: i-viii, 1-149, back cover, 2003. 

 

WOOD, J. D.; RICHARDSON, R. I.; NUTE, G. R.; FISHER, A. V.; CAMPO, M. M.; 

KASAPIDOU, E.; SHEARD, P. R.; ENSER, M. Effects of fatty acids on meat quality: a review. 

Meat Science, v. 66, p. 21-32, 2004. 

 

WOOD, J. G.; ROGINA, B.; LAVU, S.; ILOWITZ, K.; HELFAND, S. L.; TATAR, M.; 

SINCLAIR, D. Sirtuin activators mimic caloric restriction and delay ageing in metazoans. 

Nature, v. 430, p. 686–689, 2004. 

 

YEO, Y.; BAEK, N.; PARK, K. Microencapsulation methods for delivery of protein drugs. 

Biotechnology and Bioprocess Engineering, v. 6, n. 4, p. 213-230, 2001. 

 

YOUSSEF, M. K.; BARBUT, S. Effects of protein level and fat/oil on emulsion stability, 

texture, microstructure and color of meat batters. Meat Science, v. 82, p. 228–233, 2009. 

 

YOUSSEF, M. K.; BARBUT, S.; SMITH, A. Effects of pre-emulsifying fat/oil on meat batter 

stability, texture and microstructure. International Journal of Food Science and Technology, v. 

46, p. 1216–1224, 2011. 

 

YUNES, J. F. F.; CAVALHEIRO, C. P.; MILANI, L. I. G.; SCHEEREN, M. B.; BLAZQUEZ, 

F. J. H.; BALLUS, C. A.; FRIES, L. L. M.; TERRA, N. N. Efeito da substituição da gordura 

suína por óleos vegetais nas características de qualidade, estabilidade oxidativa e microestrutura 

de mortadela. Ciências agrárias, v. 34, n. 3, p. 1204-1216, 2013. 

 


