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Introdução 

Do ponto de vista da qualidade de óleos e 

gorduras vegetais, a oxidação é um dos processos 

mais importantes e pode ocorrer de diferentes 

formas, especialmente quando estes são expostos 

ao ar, luz e temperaturas elevadas.
1
  

   A oxidação torna esses óleos impróprios para o 

consumo humano e causa alterações na qualidade 

nutricional devido à degradação dos ácidos graxos 

essenciais, podendo acarretar a formação de 

compostos poliméricos potencialmente tóxicos.
2
  

  O objetivo deste trabalho foi investigar, por 

métodos analíticos clássicos e espectroscópicos as 

alterações ocorridas em óleos de soja comerciais, 

submetidos a estresse térmico, e contribuir para o 

controle de qualidade dos mesmos. 

  As amostras de óleo de soja comerciais foram 

submetidas a estresse térmico (200° C), por 12 

horas, divididas em 3 dias (4 horas/dia). 

  Os espectros de IV foram coletados em um 

espectrômetro Perkin Elmer modelo Spectrum BX 

79589, usando 20 varreduras entre 4000 - 400 cm
-1

, 

com 2 cm
-1

 de resolução. Os índices de acidez, iodo 

e peróxido foram determinados por titulação.
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Resultados e Discussão 

   Inicialmente, os espectros foram sobrepostos e 

pré-tratados (1ª derivada e alisamento por média 

móvel). Posteriormente, uma seleção visual de 

variáveis foi realizada a fim de determinar regiões 

espectrais que apresentavam diferenças 

sistemáticas entra as amostras nos 3 tempos de 

fritura (Figura 1). As regiões selecionadas foram: 

3008-2994, 1754-1730, 1690-1674 e 968-956 cm
-1

. 
  Uma análise de componentes principais (PCA) foi 
realizada com as 4 regiões espectrais selecionadas. 

  De acordo com a 1ª componente principal (67,72% 

de variância) indicada na Figura 2, é possível 

observar 3 grupos distintos de amostras. Esses 

grupos, da direita para a esquerda, representam as 

amostras submetidas a estresse térmico por 

diferentes tempos: com 0 horas (▼), 6 horas (■) e 

12 horas de fritura (●). A análise dos pesos em PC1 

indica uma diminuição na intensidade da banda 

entre 3008-2994 cm
-1

 referente a oxidação de 

duplas ligações e, consequentemente, formação de 

peróxidos nos óleos degradados.  

 
Figura 1. Espectros de IV das amostras de óleo de 
soja em diferentes tempos de estresse térmico. 

 
Figura 2. Gráfico de scores de PC1 vs PC2. 
 

   Os índice de acidez e peróxido apresentaram 

aumento sistemático de seus valores com o passar 

do tempo de fritura, enquanto o índice de iodo 

apresentou queda durante o processo. De acordo 

com valores recomendados pela ANVISA
3
 para os 

três índices, estes óleos não seriam mais indicados 

para consumo a partir de 4 horas de fritura. 

Conclusões 

   A MIRS acoplada à quimiometria mostrou-se 

bastante satisfatória na determinação do tempo de 

fritura de óleos vegetais.  
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