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RESUMO. Este estudo avaliou os parâmetros físico-químicos e a composição em ácidos 
graxos durante cinco processos de fritura de mandioca palito, usando-se óleo de soja. Os 
ácidos graxos foram determinados, usando-se a técnica de cromatografia em fase gasosa, 
após se avaliar os fatores de correção empírica para os metil ésteres de ácidos graxos. 
Durante a fritura, a mandioca liberou água e absorveu óleo. Reações de hidrólise e de 
oxidação nos óleos foram acompanhadas pelo aumento nos valores de ácidos graxos livres e 
peróxidos. Dois métodos foram usados para se avaliar os compostos polares totais, a 
cromatografia em coluna com sílica gel e eluentes e determinação pelo equipamento Test 
265® e as eficiências foram comparadas. Aumento nos compostos polares totais foi 
observado pelas duas metodologias e o método Test 265® foi o mais sensível. A 
transferência de ácidos graxos do óleo para a mandioca foi devidamente observada pelas 
análises de quantificação por cromatografia gasosa e uso de fator de correção teórico. Ácidos 
graxos trans detectados no óleo original foram absorvidos pela mandioca. Houve redução na 
quantidade de ácidos graxos essenciais no óleo da fritura. 
Palavras-chave: óleo vegetal, degradação, aquecimento de óleo. 

ABSTRACT. Physicochemical parameters and quantification of cis-trans fatty 
acid in soybean oil and cassava french fries during discontinued frying. This study 
evaluates physicochemical parameters and fatty acids (FA) composition during five frying 
processes of cassava fries using soybean oil. FA were determined using gas chromatography 
(GC), after verifying the empirical correction factors for fatty acid methyl esters. During 
frying, the cassava released water and absorbed oil. Hydrolysis and oxidation reactions in 
oils were accompanied by an increase in the values of free FA and peroxide. Two methods 
were used to evaluate total polar compounds – silica gel chromatography column (silica gel 
classic) and using the Test 265 device – and their efficiency was compared. An increase in 
total polar compounds was observed through both methodologies, with the Test 265 
method being the most sensitive. The transfer of fatty acids from the oil to the cassava was 
accurately observed by gas chromatography for using theoretical correction factor in the 
quantification. Trans fatty acids detected in the original oil were absorbed by the cassava; 
however, the amount of essential fatty acid decreased in the frying oil. 
Key words: vegetable oil, degradation, oil heat. 

Introdução 

O preparo dos alimentos, por meio da fritura, 
apresenta algumas vantagens, dentre elas, rapidez do 
processo e desenvolvimento de características 
sensoriais agradáveis aos produtos (KITA et al., 
2007). No entanto, as condições utilizadas na fritura 
levam às reações de degradação de óleos e gorduras, 
utilizados como meio de fritura (GLORIA; 
AGUILERA, 1998). 

Os principais agentes e reações, que levam à 
degradação do meio de fritura, são: a umidade, 

proveniente do alimento, que leva às reações 
hidrolíticas; presença de oxigênio, responsável pela 
reação oxidativa, e a temperatura, que provoca 
alteração térmica (HEIN; ISENGARD, 1997). Essa 
série de reações complexas leva à formação de 
diversos produtos de degradação, que modifica as 
características físico-químicas do meio de fritura 
(POZO-DIEZ et al., 1995). Mais de 400 compostos 
foram identificados em óleos utilizados em óleos de 
fritura, dos quais muitos apresentam efeitos tóxicos 
para o homem (CORSINI et al., 2008). Nos óleos 
resultantes de frituras foram encontrados, dentre 
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outros produtos, hidroperóxidos, aldeídos, cetonas, 
epóxidos e ácidos graxos trans (AGT) (CHOE; 
MIN, 2007; SANIBAL; MANCINI-FILHO, 2004). 

A ingestão elevada de AGT aumenta os níveis de 
proteínas de baixa densidade (LDL-c) e reduz os 
níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL-c), 
aumentando, assim, o risco de doenças 
cardiovasculares (MARTIN et al., 2005; MENSINK 
et al., 2003). 

Vários parâmetros são utilizados para se avaliar a 
degradação dos óleos vegetais submetidos à fritura, 
incluindo: ácidos graxos livres (AGL), ácidos graxos 
trans (AGT), índice de peróxido (IP), compostos 
polares totais (CPT), dienos conjugados (DC), 
trienos conjugados (TC) e composição em ácidos 
graxos (INNAWONG, et al., 2004; KAZEMI et al., 
2005; ROSENFELD, 2002).  

Neste trabalho, a composição em ácidos graxos 
(AG), inclusive os trans, foi realizada com coluna 
capilar de 100 m de comprimento e os resultados 
expressos em massa de ácido graxo por grama de 
lipídios totais (LT). No intuito de se obter maior 
precisão nos resultados da composição em AG, 
foram avaliados os fatores de resposta experimental 
(empírico) e teórico do detector de ionização de 
chama (DIC). Foram ainda avaliados os AGL e 
parâmetros físico-químicos (IP, CPT, DC e TC) do 
óleo de soja original e reutilizado em cinco processos 
domésticos das frituras de mandioca palito 
congelada. 

Material e métodos 

Amostragem e processo de fritura 

Foram adquiridos, em estabelecimento 
comercial, nove frascos de óleo de soja refinado 
(OSR), de capacidade 900 mL cada, envasados em 
politereftalato de etileno (PET) e 2 kg de mandioca 
palito congelada. As respectivas amostras foram 
removidas das embalagens, homogeneizadas, e as 
porções imediatamente pesadas e submetidas ao 
processo de fritura. As amostras pertenciam a um 
único lote. Foram realizados cinco processos de 
fritura, em ambiente doméstico, sem reposição do 
óleo num intervalo de 24h entre as frituras.  

O conteúdo dos frascos de OSR foram 
homogeneizados e 1,5 L transferido para uma 
frigideira de alumínio, de 3 L de capacidade e 
aquecidos por aproximadamente 12 min., até atingir 
180ºC. Foram adicionados diretamente ao óleo 
quente, aproximadamente, 250 g de mandioca palito 
congelada, que foi frita por 12 min. Na sequência, a 
mandioca foi retirada do óleo de fritura e colocada 
sobre papel absorvente por 5 min., para retirada do 
excesso de óleo. Foram coletadas alíquotas de 100 

mL do óleo das frituras. Ambas as amostras foram 
armazenadas a -18ºC em atmosfera de nitrogênio, 
para posteriores análises. 

O óleo remanescente do processo de fritura foi 
armazenado à temperatura ambiente, na própria 
frigideira e reutilizado nos processos de frituras 
subsequentes. Os processos de frituras e as análises 
foram realizados em triplicatas. 

Determinações analíticas 

Umidade e lipídios totais (LT): os teores de 
umidade e LT, das amostras de mandioca, foram 
determinados conforme Cunniff (1998) e Bligh e 
Dyer (1959), respectivamente. 

Ácidos graxos livres e índice de peróxido: os 
AGL (em % de ácido oleico) e o IP foram expressos 
em miliequivalente de oxigênio ativo por kg de óleo, 
conforme AOCS (1988). 

Absortividade na região do ultravioleta: as 
amostras de óleo foram diluídas em ciclohexano e as 
determinações dos DC e TC realizadas por meio das 
leituras da absorbância a 232 nm (A232nm) e 270 nm 
(A270nm), respectivamente, conforme IUPAC (1979). 
As medidas foram feitas em espectrofotômetro 
Varian-Cary 50 UV/Vis. 

Compostos polares totais: o teor dos compostos 
polares totais (CPT), expressos em percentagem, foi 
determinado por cromatografia em coluna (CC) 
com sílica gel e eluição em condições ambientais 
(~25ºC), conforme IUPAC (1987) e pela 
determinação da constante dielétrica, pelo uso do 
equipamento Analisador Testo 265, diretamente no 
óleo, à temperatura de 160ºC. 

Composição em ácidos graxos: a preparação dos 
ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAGs) foi 
realizada de acordo com o método descrito por 
Joseph e Ackman (1992), com uso do padrão 
interno, tricosanoato de metila (C24H8O2). Os 
EMAGs foram separados pelo uso do cromatógrafo a 
gás CP 3380 (Varian, EUA), equipado com detector 
de ionização de chama (DIC) e pelo uso da coluna 
capilar de sílica fundida CP-select CB-FAME (100 
m x 0,25 mm i.d., 0,25 m fase estacionária). Os 
parâmetros de operação usados foram: temperatura 
da coluna de 197ºC por 23 min. e 235ºC (20ºC 
min.-1) por 20 min. a uma pressão de 40 psi. A 
temperatura do injetor e detector foi de 220 e 245ºC, 
respectivamente. A vazão dos gases foi de 1,2 mL 
min.-1 para o gás de arraste (H2), de 30 mL min.-1 
para o make-up (N2) e de 30 e 300 mL min.-1 para os 
gases H2 e ar sintético da chama, respectivamente. O 
divisor de amostra foi de 1/100. As injeções foram 
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realizadas em triplicata e o volume de injeção foi de 
1 μL. As áreas dos picos dos EMAGs foram 
determinadas por meio do software Workstation 
versão 5.0 (Varian). A identificação dos EMAGs foi 
realizada por comparação do tempo de retenção dos 
EMAGs dos padrões Sigma e por comprimento 
equivalente de cadeia (ECL), conforme Strànsky  
et al. (1997). A concentração dos AG, no óleo de fritura, 
foi calculada em mg g-1 de óleo e, na mandioca, em g 100 
g-1 de lipídios totais, conforme equação 1 (BANNON  
et al., 1986; VISENTAINER; FRANCO, 2006). 

 

Ácido graxo (mg g-1 LT) =
  (AX) . (M23:0) . (FCT) 
----------------------- x 1000 
  (A23:0) . (MA) . (FCEA) 

(1)

 
em que: 

AX = área do ácido graxo X; M23:0 = massa do 
tricosanoato de metila em miligramas; FCT = fator 
de correção teórico; A23:0 = área tricosanoato de 
metila; MA = massa da amostra em gramas; FCEA = 
fator de conversão éster metílico para ácido graxo. 

Avaliação da resposta do detector de ionização de chama 

A avaliação do fator de resposta empírico (FCE) do 
detector de ionização de chama foi realizada para os 
EMAGs dos ácidos graxos: 14:0; 15:0; 16:0; 17:0; 18:0; 
20:0; 21:0; 22:0; 24:0; 18:2n-6; 18:3n-3; 20:4n-6; 20:5n-
3; 22:6n-3, utilizando-se solução de concentração 
conhecida em iso-octano. Foram determinados os FCE 
dos EMAGs em relação ao tricosanoato de metila (23:0), 
utilizando-se a equação 2. 

 

FR =
  A23:0 . Cx 
------------ 
  AX . C23:0 

(2)

 
em que: 

FR = fator resposta em relação ao padrão (23:0); 
A23:0 = área do padrão interno; Ax = área do éster 
metílico do ácido graxo; C23:0 = concentração do 
padrão interno; CX = concentração do éster metílico 
do ácido graxo. Os resultados foram calculados 
como média de seis repetições. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise 
de variância (ANOVA) a 5% de probabilidade, pelo 
teste de Tukey, por meio da versão 7 do StaSoft (2005). 

Resultados e discussão 

Umidade e lipídios totais 

Os teores de umidade e LT na mandioca palito in 
natura (fritura 0) e frita (frituras de 1 a 5), conforme 
Tabela 1, foram de 68,90 e 0,21% respectivamente, 
valores próximos aos encontrados na literatura 
(CHISTÉ et al., 2007). Houve redução de 
aproximadamente 54% no teor de umidade da 
mandioca in natura em relação à mandioca frita. 

Durante a fritura, a perda de água forma capilares 
nos alimentos que permitem a absorção do meio de 
fritura pelo alimento (KROKIDA et al., 2001; 
ARROYO et al., 1992).  Por isso, no processo de 
fritura, alimentos com alto teor de água e baixo teor de 
lipídios absorvem elevado conteúdo de óleo, enquanto 
que alimentos com elevado conteúdo de lipídios 
absorvem pouco óleo durante a fritura (NGADI et al., 
2007). Neste experimento, estas observações 
corroboram com o acréscimo do teor de LT de 0,21% 
(mandioca in natura) para valores superiores a 18,19% 
das mandiocas fritas. 

Parâmetros físico-químicos do óleo 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros físico-químicos 
do óleo in natura (fritura 0) e das cinco frituras. A 
produção de AGL é acelerada por fatores como: 
quantidade de água liberada pelo alimento, temperatura 
de fritura, quantidade de partículas e do número de 
ciclos de aquecimento e resfriamento do óleo 
(LAWSON, 1994). Neste experimento, a acidez, 
expressa em % de oleico, foi crescente e com diferença 
significativa (p < 0,05) entre todos os tratamentos. 
Entretanto, os valores encontrados estão abaixo dos 
valores permitidos (1% em ácido oleico) pela legislação 
dos USA (FIRESTONE et al., 1991). 

Nos valores dos índices de peróxidos (Tabela 2), 
houve acréscimo acentuado e com diferença 
significativa (p < 0,05) nos óleos das frituras de 1 a 3 
e nas frituras posteriores houve uma estabilização, 
comportamento semelhante ao mencionado na 
literatura (SILVA et al., 1999). O valor máximo de 
9,66 meqO2 kg-1 encontrava-se abaixo do limite 
aceito pela legislação brasileira, que é 10 meqO2 kg-1, 
para óleos refinados (ANVISA, 2005). 

Tabela 1. Composição de umidade e lipídios totais (100 g-1 de lipídios totais) da mandioca em função do número de fritura. 

Número de frituras  
0 (in natura) 1 2 3 4 5 

Umidade 
Lipídios totais 

68,90 ± 0,200a 

0,21 ± 0,001d 
33,65 ± 0,140b 

18,19 ± 0,050c 
31,66 ± 0,420c 

19,21 ± 0,510b 
31,21 ± 0,970c 

22,88 ± 0,470a 
29,36 ± 0,822c 

22,90 ± 0,450a 
30,95 ± 0,060c 

22,88 ± 0,813a 
Resultados expressos como média ± desvio-padrão de seis repetições. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p < 0,05) pelo teste de Tukey entre as  frituras.  
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Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da qualidade do óleo em 
função do número de fritura. 

Número 
de frituras 

Ácidos graxos livres 
(% em ácido oleico) 

IP 
(meqO2 kg-1) 

A232nm 
(%) 

A270nm 
(%) 

0 (óleo in natura) 0,08 ± 0,001f 1,48 ± 0,001e 4,28 ± 0,076f 2,18 ± 0,220f

1 0,10 ± 0,001e 4,72 ± 0,344d 5,09 ± 0,059e 2,58 ± 0,075e

2 0,11 ± 0,001d 7,38 ± 0,150c 5,81 ± 0,0235d 2,72 ± 0,043d

3 0,13 ± 0,001c 9,27 ± 0,022b 6,95 ± 0,083c 3,16 ± 0,036c

4 0,14 ± 0,001b 9,44 ± 0,050ab 7,93 ± 0,139b 3,39 ± 0,060b

5 0,20 ± 0,001a 9,66 ± 0,203a 9,13 ± 0,102a 3,70 ± 0,076a

Resultados expressos como média ± desvio das análises em triplicata. Letras diferentes 
na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05) pelo teste de Tukey entre as 
frituras. 

A presença de produtos de oxidação foi 
acompanhada pelo aumento da absorção na região do 
ultravioleta. Os DC são produtos primários da 
oxidação lipídica e apresentam absortividade entre 220-
234 nm, já os produtos secundários da oxidação, como 
TC, apresentam absortividade máxima entre 265-270 
nm. O espectro de absorção na faixa do ultravioleta, de 
óleos de fritura, fornece melhor indicação do processo 
de oxidação do que o IP. Por serem instáveis, os 
peróxidos são rapidamente formados e quebrados em 
compostos menores, enquanto os DC e TC 
conjugados, que se formam concomitantemente, 
permanecem no óleo de fritura (ST. ANGELO et al., 
1975). Neste experimento, houve aumento das 
absorbâncias nos óleos estudados (Tabela 2), com 
diferença significativa (p < 0,05) entre as frituras. Os 
resultados da A232 nm foram semelhantes aos 
encontrados por Cella et al. (2002). Já os valores da  
A270 nm, obtidos neste estudo, foram superiores aos 
encontrados pelos mesmos autores.  

A Figura 1 apresenta o acréscimo dos compostos 
polares totais (CPT), determinados por meio da 
cromatografia em coluna (CC) e do equipamento 
Testo 265, confirmando as alterações no óleo 
durante o processo de fritura. 
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Figura 1. Compostos polares totais (%) nos óleos, obtidos com 
aplicação da técnica cromatográfica e analisador Testo 265, em 
função do número de fritura. 

Os CPT são produzidos pela degradação de 
hidroperóxidos e ou dimerização ou polimerização por 

meio de substâncias que contenham oxigênio (HEIN 
et al., 1998). Esses compostos representam produtos 
não-voláteis, formados durante a oxidação do óleo. O 
aumento da concentração dos CPT diminui a 
qualidade do óleo e alguns autores consideram que a 
determinação dos CPT é um dos melhores métodos de 
verificação do estado de alteração dos óleos de fritura 
(MÁRQUEZ-RUIZ et al., 1996). No presente 
experimento, o teor dos CPT, no óleo in natura, obtido 
por meio da CC e analisador Testo 265, foi de 2,45 e 
12,00%, respectivamente, atingindo o máximo no óleo 
do último aquecimento de 9,50% com a técnica de CC 
e de 19,5% pelo analisador Testo 265. Muitos países 
europeus utilizam a quantidade de CPT em torno de 
25-27%, como base para a avaliação do ponto de 
descarte de óleos de fritura (FIRESTONE et al., 1991). 
Pelos resultados obtidos (Figura 1), nenhum dos óleos 
estudados no presente experimento atingiu esse nível, o 
qual é considerado para descarte. 

O método oficial para determinação de CPT tem 
sido muito utilizado tanto na pesquisa bem como no 
controle de qualidade de óleos e gorduras. É um 
método de separação em CC, que utiliza sílica como 
adsorvente e permite boa separação entre triacilgliceróis 
não-alterados e dos compostos de degradação ou 
compostos polares (MÁRQUEZ-RUIZ et al., 1996). 
No entanto, o emprego dessa técnica, em 
estabelecimentos comerciais que utilizam o processo de 
fritura, apresenta algumas desvantagens como demanda 
de tempo, necessidade de pessoal treinado e não 
permite avaliar as reais condições das amostras no 
momento em que o óleo está sendo utilizado ou no 
próprio local de coleta. Portanto, existe a necessidade 
do uso de métodos rápidos na determinação de CPT 
em óleos de fritura (SÁNCHEZ-GIMENO et al., 
2008).  

A determinação dos CPT, nos óleos de fritura a 
160ºC com o equipamento Testo 265, pode justificar 
as diferenças entre os resultados obtidos por meio da 
coluna cromatográfica. Entretanto, o aumento dos 
CPT, em função do número de fritura, ocorreu 
próximo à linearidade, para ambos os métodos. Os 
resultados obtidos, pelo uso da CC e analisador Testo 
265, forneceram coeficientes de correlação de 0,9639 e 
0,9901, respectivamente. Já o coeficiente de correlação 
entre os métodos foi de 0,9798. 

As vantagens de se utilizar métodos rápidos, na 
determinação de CPT em óleos de fritura, justificam a 
realização de mais estudos que possam corrigir as 
diferenças existentes entre os resultados obtidos pelos 
dois métodos.  

Composição em  ácidos graxos 

A Tabela 3 apresenta os valores dos fatores de 
resposta empírico (FCE) e teórico (FCT) do 

Cromatografia em Coluna 
 

Analisador Texto 265  
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detector de ionização de chama do cromatógrafo a 
gás CP 3380 (Varian, EUA) para os EMAGs. Os 
resultados encontrados apresentaram adequada 
concordância entre os fatores teórico e empírico 
(experimental), demonstrando que, como os 
resultados foram próximos, o equipamento estava 
operando em boas condições de funcionamento, 
ou seja, a resposta do detector estava adequada 
para as análises e, dessa forma, foi utilizado o FCT 
teórico nas determinações quantitativas dos 
EMAGs. 

Tabela 3. Fator resposta empírico e teórico em relação ao 
tricosanoato de metila. 

Fator resposta  
FAME Empírico a (FCE) Teórico (FCT) 
14:0 1.060 ± 0.009 1.080 
15:0 1.044 ± 0.008 1.066 
16:0 1.039 ± 0.009 1.054 
17:0 1.060 ± 0.007 1.044 
18:0 1.025 ± 0.009 1.034 
20:0 1.037 ± 0.008 1.018 
21:0 1.002 ± 0.008 1.011 
22:0 0.990 ± 0.009 1.005 
24:0 0.987 ± 0.09 0.995 
18:2n-6 1.052 ± 0.018 1.021 
18:3n-3 1.050 ± 0.016 1.014 
20:4n-6 1.048± 0.019 0.994 
20:5n-3 1.044 ± 0.023 0.987 
22:6n-3. 1.044 ± 0.017 0.971 
aResultados expressos como média ± desvio-padrão de seis injeções. Abreviações: FCE 
= fator de correção empírico; FCT = fator de correção teórico. 

Na mandioca in natura (Tabela 4) foram detectados 
apenas cinco ácidos graxos (AG), sendo majoritários o 
palmítico (16:0), oleico (18:1n-9) e linoleico (LNA, 
18:2n-6). Essa composição está de acordo com a 
encontrada na Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos - TACO (UNICAMP, 2006). A 
incorporação do óleo de fritura alterou a composição 

em AG da mandioca in natura, com diferença 
significativa (p < 0,05), em relação às fritas. 

Houve semelhança entre os AG predominantes 
na mandioca frita (Tabela 4) e no óleo de soja in 
natura (Tabela 5), comprovando-se a transferência 
lipídica. Essa troca também foi verificada por Haak 
et al. (2007), ao estudarem a composição em AG da 
carne de porco submetida à fritura. 

Os AG predominantes, nas mandiocas fritas e 
óleo in natura, foram o palmítico (16:0), oleico 
(18:1n-9), linoleico (LA, 18:2n-6) e alfa-linolênico 
(LNA, 18:3n-3), conforme Tabelas 4 e 5. Dentre os 
AG majoritários, foi observado aumento na 
quantidade dos ácidos oleico, com máximo de 5,77 g 
100 g-1 na fritura 4, o qual não apresentou diferença 
significativa (p > 0,05) para as frituras 3 e 4 da 
mandioca. Houve acréscimo na quantidade do ácido 
LA, que atingiu o máximo de 10,00 g 100 g-1, na 
fritura 3, com diferença significativa (p < 0,05) 
apenas para a fritura 1. Foram encontrados AGT nas 
mandiocas fritas, em que os majoritários foram os 
isômeros trans (18:3 c9,t12,c15 + 18:3 t9,c12,c15) do 
ácido alfa-linolênico, cujo maior valor foi de 0,08 g 
100 g-1 (fritura 5). 

Para o total de AG nas mandiocas fritas, foram 
observados aumentos nas quantidades dos AGS e 
AGMI, com diferença significativa (p < 0,05) para as 
frituras 1 e 2 em relação às frituras 3, 4 e 5. Quanto 
ao somatório de AGPI, houve diferença significativa 
(p < 0,05) entre os resultados da fritura 1 com os 
das frituras 3, 4 e 5.  O total de AGT aumentou, com 
o número de frituras, quando o maior resultado foi 
de 0,24 g 100 g-1 na fritura 5. 

Tabela 4. Composição de ácidos graxos (g 100 g-1 de lipídios totais) da mandioca em função do número de fritura. 

  Número de frituras    Ácidos graxos 
0 (in natura) 1 2 3 4 5 

16:0 0,06 ± 0,001b 2,22 ± 0,033a 2,29 ± 0,119a 2,34 ± 0,082a 2,35 ± 0,015a 2,34 ± 0,057a 

18:0 0,01 ± 0,001c 0,70 ± 0,009b 0,71 ± 0,043b 0,78 ± 0,028a 0,78 ± 0,014a 0,77 ± 0,030a 

20:0 nd 0,05 ± 0,003 0,05 ± 0,007 0,05 ± 0,002 0,05 ± 0,001 0,05 ± 0,001 

22:0 nd 0,11 ± 0,017 0,12 ± 0,011 0,11 ± 0,02 0,12 ± 0,001 0,11 ± 0,007 
18:1n-9c 0,08 ± 0,002c 5,29 ± 0,053b 5,35 ± 0,032b 5,73 ± 0,185a 5,68 ± 0,091a 5,77 ± 0,184a 

18:1n-7 nd 0,23 ± 0,001 0,23 ± 0,012 0,22 ± 0,008 0,23 ± 0,008 0,23 ± 0,007 

20:1n-9 nd 0,05 ± 0,004 0,05 ± 0,002 0,05 ± 0,001 0,05 ± 0,001 0,05 ± 0,002 
18:2n-6 0,04 ± 0,001c 9,46 ± 0,085b 9,56 ± 0,156ab 10,00 ± 0,215a 9,89 ± 0,173a 9,87 ± 0,196a 

18:3n-3 0,01 ± 0,001b 0,93 ± 0,042a 0,93 ± 0,075a 0,94 ± 0,020a 0,94 ± 0,008a 0,94 ± 0,056a 

18:1n-9t nd 0,01 ± 0,001b 0,01 ± 0,001b 0,02 ± 0,001a 0,02 ± 0,001a 0,02 ± 0,001a 

18:2 t9,t12 nd dq dq dq dq dq 
18:2 c9,t12 nd 0,03 ± 0,001b 0,03 ± 0,003b 0,04 ± 0,002a 0,04 ± 0,001a 0,04 ± 0,001a 
18:2 t9,c12 nd 0,03 ± 0,001b 0,03 ± 0,002b 0,04 ± 0,002b 0,04 ± 0,001b 0,04 ± 0,001a 

18:3 c9,c12,t15 nd 0,04 ± 0,001c 0,05 ± 0,002b 0,05 ± 0,002b 0,06 ± 0,001a 0,06 ± 0,001a 

* nd 0,05 ± 0,009c 0,06 ± 0,009bc 0,07 ± 0,002b 0,07 ± 0,002b 0,08 ± 0,002a 

AGS 0,07 ± 0,001c 3,08 ± 0,038b 3,17 ± 0,127b 3,28 ± 0,089a 3,30 ± 0,001a 3,27 ±  0,002a 

AGMI 0,08 ± 0,002c 5,57 ± 0,053b 5,63 ± 0,034b 6,00 ± 0,185a 5,96 ± 0,004a 6,05 ± 0,017a 

AGPI 0,05 ± 0,001c 10,39 ± 0,095b 10,49 ± 0,173ab 10,94 ± 0,216a 10,83 ± 0,015a 10,81 ± 0,021a 
AGT nd 0,16 ± 0,009c 0,18 ± 0,010c 0,22 ±  0,004b 0,23 ± 0,004a 0,24 ± 0,001a 

n-6/n-3 4,00 ± 0,316b 10,17 ± 0,633a 10,28 ± 1,077a 10,64 ± 0355a 10,52 ± 0,223a 10,50 ± 0,750a 
Resultados expressos como média ± desvio-padrão de seis repetições. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p < 0,05) pelo teste de Tukey entre as  frituras. * 
Isômeros trans (18:3 c9,t12,c15 + 18:3 t9,c12,c15) do ácido linolênico . Abreviações: nd = Não-detectado. dq = Detectado, mas não quantificado. 
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Tabela 5. Concentração (mg g-1 de óleo) dos ácidos graxos nos óleos em função do número de fritura. 

  Número de frituras    Ácidos graxos  
0 (in natura) 1 2 3 4 5 

16:0 94,13 ± 4,418 91,33 ± 6,294 86,04 ± 5,496 86,53 ± 2,667 89,92 ± 1,302 87,09 ± 3,921 
18:0 32,53 ± 2,552 31,29 ± 1,964 30,88 ± 2,060 31,11 ± 1,453 30,30 ± 0,614 30,42 ± 1,694 
20:0 2,61 ± 0,041a 2,29 ± 0,169ab 2,16 ± 0,102b 2,27 ± 0,130ab 2,18 ± 0,097b 2,06 ± 0,125b 

22:0 4,79 ± 0,283b 5,17 ± 0,282ab 5,14 ± 0,221a 4,53 ± 0,421b 4,16 ± 0,056b 4,23 ± 0,288b 
18:1n-9c 235,98 ± 10,403 233,71 ± 5,444 228,21 ± 7,975 227,69 ± 9,606 228,64 ± 4,112 229,28 ± 10,021 

18:1n-7 10,05 ± 1,373 7,22 ± 0,780b 6,88 ± 0,512b 7,02 ± 0,400b 6,86 ± 0,421b 6,29 ± 0,774b 
20:1n-9 2,13 ± 0,067 2,16 ± 0,241 2,08 ± 0,241 2,10 ± 0,082 1,99 ± 0,018 2,07 ± 0,106 
18:2n-6 435,10 ± 9,782a 404,48 ± 8,932b 408,87 ± 8,651b 399,85 ± 7,320b 391,31 ± 9,184bc 380,22 ± 8,611c 

18:3n-3 39,03 ± 2,006a 37,61 ± 3,376ab 36,03 ± 0,672b 34,96 ± 1,833bc 35,02 ± 0,919ab 32,90 ± 0,513c 

18:1n-9t 0,79 ± 0,044 0,70 ± 0,064 0,67 ± 0,070 0,80 ± 0,149 0,75 ± 0,031 0,77 ± 0,054 
18:2 t9,t12 dq dq dq dq dq dq 
18:2 c9,t12 2,03 ± 0,031a 1,83 ± 0,119ab 1,72 ± 0,133b 1,77 ± 0,086ab 1,75 ± 0,029ab 1,65 ± 0,103b 

18:2 t9,c12 1,77 ± 0,247a 1,49 ± 0,097b 1,37 ± 0,107b 1,41 ± 0,060b 1,40 ± 0,045b 1,35 ± 0,110b 
18:3 c9,c12,t15 2,89 ± 0,275a 2,51 ± 0,193ab 2,37 ± 0,125b 2,46 ± 0,158ab 2,39 ± 0,075b 2,25 ± 0,075b 
* 3,45 ± 0,143 3,24 ± 0,181 3,12 ± 0,234 3,12 ± 0,164 3,11 ± 0,077 3,11 ± 0,175 

AGS 134,06 ± 5,110 130,08 ± 6,602 124,22 ± 5,874 124,44 ± 3,069 126,56 ± 1,444 123,80 ± 4,283 
AGMI 248,16 ± 10,493 243,09 ± 5,505 237,17 ± 7,995 236,81 ± 9,615 237,49 ± 4,133 237,64 ± 10,051 
AGPI 474,13 ± 9,986a 442,09 ± 9,548b 444,90 ± 8,677b 434,81 ± 7,546bc 426,33 ± 9,230c 413,12 ± 8,626c 

AGT 10,93 ± 0,407a 9,77 ± 0,314b 9,25 ± 0,324b 9,56 ± 0,292b 9,30 ± 0,125b 9,13 ± 0,250b 

Resultados expressos como média ± desvio-padrão de seis injeções. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa p < 0,05) pelo teste de Tukey entre as frituras. 
*Isômeros do ácido linolênico (18:3 t9,c12,c15 e  c9,t12,c15). Legenda: dq =  detectado, mas não quantificado.  

Em termos nutricionais, a incorporação dos 
ácidos graxos essenciais LA e LNA, na mandioca 
frita, pode ser encarada como fator benéfico à saúde. 
Entretanto, a razão n-6/n-3 (média de 10,43) 
encontra-se acima do recomendado, que pode variar 
entre 1/1 até 4/1 (SIMOPOULOS, 2002).   

Em relação aos AG majoritários encontrados nos 
óleos (Tabela 5), houve redução nos valores na 
concentração dos ácidos LA e LNA, cujos menores 
valores foram de 380 e 32,90 mg g-1, respectivamente 
(fritura 5). Essas reduções levaram à alteração no 
total de AGPI, com diferença significativa entre o 
óleo original e os submetidos aos processos de 
fritura. Os AGPI são mais suscetíveis às reações de 
oxidação do que os AGS (WARNER; MOUNTS, 
1993).  

Foram encontrados AGT no óleo de soja novo 
(Tabela 5), cuja forma predominante foi dos 
isômeros trans (18:3 c9,t12,c15 + 18:3 t9,c12,c15) do 
ácido linolênico (3,45 mg g-1). Martin et al. (2006, 
2008) encontraram composição semelhante em 
marcas diferentes de OSR. A presença de AGT, em 
óleos refinados, é justificada pela elevada 
temperatura aplicada no processo de desodorização 
(TASAN; DEMIRCI, 2003). 

Alguns pesquisadores observaram aumento da 
quantidade de AGT em óleos de fritura (DANIEL et 
al., 2005). Entretanto, Liu et al. (2007) submeteram 
o óleo de soja ao aquecimento por 160, 180 e 200ºC 
por tempos prolongados e não verificaram a 
formação de AGT nas condições estudadas. Corsini 
et al. (2008) também não observaram alterações na 
composição de AGT nos óleos de fritura.  

A quantidade de AGT diminuiu nos óleos de 
fritura, com diferença significativa, em relação ao 
óleo original. No entanto, esse fato não deve ser 

analisado isoladamente, pois houve transferência e, 
consequentemente, incorporação desses ácidos nas 
mandiocas fritas. 

Conclusão 

A reutilização do óleo, na fritura de mandioca 
palito congelada, provocou alterações, com diferença 
significativa (p < 0,05), para maioria dos parâmetros 
estudados. Houve boa correlação entre os resultados 
dos CPT pelo uso da CC e do analisador Testo 265. 
A transferência lipídica, durante a fritura, provocou 
alteração na composição em AG na mandioca, com o 
surgimento de AGT no produto frito. Os frequentes 
aquecimentos provocaram diminuição na 
concentração dos ácidos graxos essenciais, presentes 
no óleo de soja. As crescentes alterações ocorridas, 
durante o processo de fritura, indicam que a 
reutilização do óleo deve ser evitada para uso na 
alimentação. 
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