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Óleos e gorduras – Parâmetros de Qualidade



Análises de Qualidade de Óleos e Gorduras

Mede o grau de saturação dos óleos e gorduras através da 
relação entre velocidade da luz na substância analisada, através do
refratômetro.

DETERMINAÇÃO: Refratometria.
Refratômetro de bancada

Refratômetro portátil

ÍNDICE DE REFRAÇÃO



Análises de Qualidade de Óleos e Gorduras

VISCOSIDADE

DEFINIÇÃO: resistência de um fluido ao escoamento quando submetido a
uma tensão cisalhante e está diretamente ligadas com as interações
intermoleculares presentes.
•Medição: viscosímetro.

Viscosímetro rotacional Haake.



DENSIDADE (ρ)

•PRINCÍPIO: determinar relação sólido/líquido das gorduras 
comerciais;
•Determinação: por densímetro

Densímetro Kyoto



ÍNDICE DE IODO

•DEFINIÇÃO: Medida do grau de insaturação dos ácidos graxos presentes

FINALIDADE:

•IMPORTÂNCIA: Determinar o teor de ácidos graxos insaturados, medir a susceptibilidade à
rancidez oxidativa, controlar o processo de hidrogenação e verificar adulterações em óleos e gorduras.

Grau de 
insaturação

Capacidade de 
absorção de iodo

Índice de 
iodo

Quanto maior o grau de insaturação maior será a capacidade de 
absorção de iodo e, consequentemente, maior será o índice de iodo.



Prática - Acidez de óleos

• Se o teor é alto pode indicar
um processo de hidrólise de 
triacilgliceróis.

• No refino do óleo, mede a 
perda durante as etapas. Um 
alto nível de acidez, na
fabricação, indica um refino
mal feito

• Pode indicar também um 
processo de deterioração do 
óleo (lipólise)

Mede o teor de ácidos graxos livres



HIDRÓLISE DE UM TRIACILGLICEROL

3H2O

Um alto teor de ácidos graxos livres traz odores desagradáveis ao óleo
É a chamada Rancidez Hidrolítica



Como se mede?

◦ A acidez de um óleo é 
determinada por VOLUMETRIA

◦ Os ácidos graxos são titulados
com uma solução de KOH



Volumetria

◦ Técnica analítica utilizada para 
determinar a concentração de um 
determinado reagente

◦ Também chamada de Análise
Volumétrica



Bureta contém o 
Titulante

Frasco contém a 
amostra a ser 
Titulada + um 
indicador

Titulante = Solução padrão de um reagente 
de Concentração conhecida

Indicador = Substância que sofre mudança de 
cor quando é atingido o PONTO DE 
EQUIVALÊNCIA entre o Titulante e a 
Amostra

Volumetria



NaOH 0,1N

Amostra 
contém AG  

+ 
Fenolftaleína

Volumetria
1o passo: Despejar lentamente o conteúdo da bureta sobre 
a amostra agitando esta última constantemente.

2o passo: Quando ocorrer a mudança de incolor para rosa 
claro, a titulação terá atingido o ponto de equivalência entre 
a base e o ácido

3o passo: Anotar o volume de Titulante gasto e calcular a 
concentração do Titulado.



Prática - Oxidação Lipídica

◦ Iniciação:

RH + O2        R· + ·OH

R· + O2        · + ROO· 

◦ Propagação:

ROO· + RH         R· + ROOH 

ROOH        RO· + HO·

Terminação:

R· + R·       RR 

R· + ROO·      ROOR 

ROO· + ROO·        ROOR + O2

 Onde:
◦ RH é um ácido graxo

insaturado; 
◦ R∙ é um radical livre formado

pela remoção de um hidrogênio
de um carbon adjacente a uma
dupla ligação

◦ ROOH é um hidroperóxido, produto
majoritário incial da oxidação que 
se decompõe para formar outros 
compostos responsáveis por odores
estranhos ao óleo ou gordura (off‐
flavors). 

◦ Tais produtos incluem o hexanal, 
pentanal e malonaldeído.



• O Índice de Peróxido é uma medida do grau de oxidação de um óleo

• Peróxidos são os primeiros produtos de oxidação de um óleo

• É detectado em uma reação com Iodeto de Potássio e Tiossulfato de Sódio

• Em uma primeira etapa o peróxido do ácido graxo reagem com Iodeto de Potássio 
formando Iodo



• O Iodo formado reage com amido adicionado a solução e é titulado com 
solução de Tiosulfato de sódio



Práticas 

1. Finalizar análise de Minerais totais (Cinzas) e Lipídeos Totais
i. Pesar o cadinho com as cinzas
ii. Pesar o balão com os lipídeos

2. Realizar a Análise de Acidez

3. Realizar a Análise de Índice de Peróxido


