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Na conservação da carne, substâncias antioxidantes são usadas para aumentar o prazo de 

validade da carne, posto que é um produto altamente suscetível à oxidação por sua composição 

de lipídios, pigmentos e proteínas principalmente. A maioria destas substâncias são compostos 

fenólicos de origem sintética e o seu uso prolongado pode afetar a saúde humana. Neste âmbito, 

a erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hilaire), uma planta nativa cultivada na região sul do Brasil 

e amplamente consumida naquela região é considerada como benéfica à saúde humana por suas 

propriedades antioxidantes, diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares e de câncer. 

Quando é fornecida em dietas para animais, poderia incrementar os antioxidantes no sistema 

circulatório, os quais, por sua vez, poderiam ser depositados na carne. Portanto, o objetivo deste 

projeto foi avaliar o uso do extrato de erva-mate (YME) como antioxidante natural sobre a 

qualidade físico-química, conservação e vida útil da carne ovina. Foram coletadas amostras do 

músculo Longissimus thoracis de 36 cordeiros de cruzamento comercial [(Ile de France x Santa 

Inês) x Dorper], divididos em quatro grupos homogêneos e designados para cada um dos 

tratamentos, tendo um grupo controle sem YME, e três tratamentos com 1, 2 e 4% de YME. 

Todos os dados foram avaliados usando o procedimento MIXED do pacote estatístico SAS 9.4, o 

efeito de nível foi avaliado pelo uso de polinômios ortogonais, separando efeitos linear e 

quadrático. Os resultados da incorporação do YME mostram que os valores de pH, cor e 

TBARS, estiveram dentro dos parâmetros estabelecidos para carne ovina nos três tempos 

analisados, sendo influenciados pelo tempo de exposição (P=0.0070), resposta esperada, já que 

conforme incrementa o tempo de exposição a carne torna-se mais susceptível à oxidação 

alterando estes padrões; caso contrário ao ocorrido com a oxidação das proteínas que não foi 

afetada pelo tempo de exposição. Entretanto, a dieta mostrou diferencias só na coloração amarelo 

(b*) (P=0,0035), sendo maior para o tratamento com 4% YME nos tres tempos apresentando 

uma resposta de tipo linear (P=0,0012) y= 0.665x+14.78, R²= 0,7949, o que influencio os 

valores do croma para o mesmo grupo (P=0,0080) y= 0.885x +20.89 R² = 0.9991, ditos 

incrementos foram associados de manera positiva com a apreciação sensorial da degradação da 

cor na carne; finalmente, a interação Dieta × Tempo não teve efeito sobre os parâmetros 

analisados. A inclusão de 2 e 4% de YME tem resultados positivos sobre a luminosidade e a 

estabilidade da cor na carne, sem incrementar os valores de lipoperoxidação, nem alterar os 

parâmetros normais da qualidade da carne ovina. Sugere-se continuar avaliando o potencial de 

uso como antioxidante do extrato de erva mate na alimentação animal e na qualidade dos 

produtos cárneos, já que existe poucas informações nesta área. 
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