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1 Introdução 

O processo de fritura desenvolve características de odor, sabor, cor e textura que tornam 

os alimentos mais atraentes para o consumo. O óleo quando entra em contato com o alimento, 

se fixa e ressaltam o sabor dos mesmos, pois se concentram e ativam seu sabor². Uma das 

principais razões por muitos estabelecimentos aderirem ao processo de fritura, é por conta de 

sua elaboração se tornar muito mais rápida, pois as altas temperaturas que se utilizam, faz 

com que o calor seja transferido rapidamente ao alimento, se tornando muito mais eficaz 

(CELLA; D’ARCE; SPOTO, 2002).  

Contudo, como parte do óleo é absorvido pelo alimento durante o processo de fritura, é 

importante que ocorra de forma que preserve sua qualidade (DAL BOSCO; CONDE, 2013). 

Pois, normalmentea fritura faz parte do consumo diário da maior parte da população 

(CORSINI; JORGE, 2008). Assim, é necessário prevenir sua degradação, que ocorre na 

reutilização e em óleos superaquecidos, resultando em um produto com mais de 50% de 

compostos polares. A degradação do óleo aumenta quanto maior sua utilização (JORGE et al., 

2005).     

O presente trabalho teve por objetivo analisar a qualidade do óleo para frituras utilizado 

na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), identificar as principais alterações no óleo no 

decorrer do tempo e observar se o local respeita as recomendações para utilização e 

reutilização do óleo para fritura. 

 

2 Material e Métodos 

O trabalho baseou-se na análise da qualidade do óleo para frituras, onde o 

acompanhamento compreendeu o período de 27 de novembro à 01 de dezembro de 2017, no 

local de estágio de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). No primeiro dia foi colocado 

óleo novo na fritadeira e mantido por sete dias, ou seja, até o fim da análise. Foi analisado no 
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decorrer da semana alteração de cor, viscosidade, surgimento de espuma e fumaça. Foi 

também aferido a temperatura do óleo aquecido (sem nenhum alimento) e com a presença de 

alimentos em imersão (processo de fritura). O pH foi avaliado por uma semana, 

primeiramente com o óleo limpo, após três dias de uso e no último dia da análise.  

 

3 Resultados e Discussão 

No processo de fritura é recomendado respeitar a temperatura máxima de 180°C e ser 

trocado a cada troca de turno (DEL RÉ; JORGE, 2006). Quando utilizado para peixes, 

somente ser reutilizado para peixes. Em relação a cor, viscosidade, aparência, pH e ponto de 

fumaça, quando houver algum tipo de alteração ser desprezado imediatamente (SILVA, 

1995). 

De acordo com os dados coletados ao longo da análise, foi possível verificar que o óleo 

para fritura utilizado no local, não segue as recomendações. Foi possível encontrar alterações 

no óleo, quanta coloração e viscosidade, com presença de espuma e resíduos (SANIVAL; 

MACINI FILHO, 2004).  

Com um termômetro foi avaliado a temperatura do óleo em até 223 °C, onde se 

encontra acima do indicado e por fim, foi analisado o pH com uma escala, que resultou o pH 

3 (ácido), diminuindo o ponto de fumaça (CORSINI; JORGE, 2006). Em decorrência da 

fritura, o óleo se incorpora ao alimento modificando suas propriedades nutricionais e 

sensoriais, podendo levar a irritações do trato gastrointestinal e diarreias (BRASIL, 2004).  

 

4 Conclusão 

Conclui-se que, diante da análise diária do óleo para fritura no local do estágio, foi 

possível identificar pontos importantes do óleo utilizado nesta UAN. No qual, o local não 

segue as recomendações indicadas, tornando-se possível encontrar inúmeros quesitos 

incorretos, onde o óleo para fritura se torna um produto ruim para o consumo. Em síntese, o 

recomendado é trocar o óleo a cada troca de turno, porém, a realidade do local é distinta, onde 

acontece a troca apenas uma vez por semana. 
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