UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE FARINHA
NA ABSORÇÃO DE ÓLEO EM BIFE EMPANADO

FERNANDA MARIELLE DE CARVALHO PONTES

NATAL-RN
2017

FERNANDA MARIELLE DE CARVALHO PONTES

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE FARINHA
NA ABSORÇÃO DE ÓLEO EM BIFE EMPANADO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação em Nutrição da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
como requisito final para obtenção do grau de
Nutricionista.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Bruna Leal Lima Maciel
Co-orientador: Prof.ª Dr.ª Thaís Souza Passos

NATAL-RN
2017

FERNANDA MARIELLE DE CARVALHO PONTES

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE FARINHA
NA ABSORÇÃO DE ÓLEO EM BIFE EMPANADO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Nutrição da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito final para obtenção do grau de
Nutricionista.

BANCA EXAMINADORA

____________________________________________________________
Orientador – Bruna Leal Lima Maciel

__________________________________________________________
Co-orientador – Thais Souza Passos

_____________________________________________________________
3o Membro – Érika Paula Silva Freitas de Oliveira

Natal, 14 de Junho de 2017.

Dedico este trabalho a Deus, meu Guia, protetor e
fonte de vida, a meus pais por serem meu porto
seguro aqui na terra e a meu avô materno Reginaldo
(in memoria) por tanto almejar poder contemplar
este dia.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pelo dom da vida, por me dar forças a cada
dia que acordava, e por me permitir chegar até a conclusão de mais esta etapa, “porquanto
somos pó e ao pó tornaremos” (Gn. 3:19), sendo assim, sem Ele nada disso seria possível.
Agradeço aos meus pais por sempre estarem presentes e me acompanharem em
todas as etapas da minha vida desde os primeiros passos, as primeiras palavras ditas, a junção
das primeiras palavras, a primeira leitura, a formação em um curso técnico e agora em um
curso superior. Sou grata a Deus por suas vidas e por tê-los feitos meus pais. Pois sei que
muitos filhos não têm a oportunidade de contemplar a presença da figura de um pai ou de uma
mãe nas etapas mais importantes de sua vida; e eu pude ter e tenho a oportunidade de tê-los a
todo instante e a todo o momento. Eles que aguentam meus estresses diariamente, que me
acompanham nos meus momentos de alegrias e de tristezas, que sempre fizeram o possível e
o impossível durante todos os momentos que eu precisei e que durante todo o processo de
construção deste trabalho estiveram totalmente presentes, seja nas idas e vindas após as
análises (que por diversas vezes se tornavam cansativas devido à rotina de atividades do dia)
ou quando não conseguia me concentrar para produzir o trabalho escrito, sempre dando uma
palavra de carinho e força. A eles devo toda a minha gratidão.
Sou grata, também, pelo companheirismo e paciência de meu noivo, que por
diversas vezes, em momentos de tristeza e angústia chegava com uma palavra aconselhadora
para que eu pudesse enfrentar e superar o momento no qual estava passando. E aos demais
familiares que estiveram comigo neste processo. Aos meus amigos e colegas de curso que me
acompanharam e estiveram comigo durante este momento. Em especial a minha colega Amal
que esteve comigo durante todas as etapas da realização deste trabalho, desde o
desenvolvimento de fichas técnicas, aos protocolos, as análises e a construção do trabalho.
Compartilhando os momentos de aflição, choro e ansiedade; e agora o momento de felicidade
por ver esta etapa sendo concluída - e em conjunto.
Às minhas orientadora e co-orientadora Prof.ª Drª Bruna Maciel e Prof.ª Drª
Thaís Passos que me acolheram desde o início do desenvolvimento deste trabalho até o
processo de construção e finalização, bem como à todas as orientações dadas.
E aos queridos mestres que me fizeram chegar até a esta etapa e aos
profissionais formados que de algum modo contribuíram para a finalização dessa fase.

“(...) mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz
perseverança; a perseverança, um caráter aprovado;
e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não
nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em
nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele
nos concedeu.” (Romanos 5:3-5).

PONTES, Fernanda Marielle de Carvalho. Influência de Diferentes Tipos de Farinha na
Absorção de Óleo em Bife Empanado. 2017. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Nutrição) – Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2017.
RESUMO

O processo de fritura consiste em submeter o alimento à alta temperatura. Durante este
processo, a viscosidade do óleo aumenta o que contribui para o aumento da quantidade de
óleo na superfície do alimento e, a tensão interfacial gerada entre o alimento e o óleo poderá
diminuir, facilitando, portanto, a sua absorção. Tal absorção depende de diversos fatores.
Dentre estes, está o método de empanar que consiste em recobrir o alimento por farinha, a
qual modifica a perda de água e possivelmente a absorção do óleo. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a absorção de óleo em bife de carne empanado através do uso de diferentes
farinhas. Os testes foram realizados no Laboratório de Técnica Dietética da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com bife de carne bovina empanado com 5 tipos de
farinhas [aveia, gergelim, trigo, rosca e uma mistura de rosca e trigo (2:1 p/p)], fritos em dois
tipos de óleos vegetais (soja e milho) a 160°C e nas condições do uso e não uso de papel
toalha pós-fritura. Cada amostra foi feita em triplicata. Foi realizada a análise granulométrica
das farinhas através do uso da máquina Produtest® a 10 vibrações/s por 20 minutos. Foi
utilizado o teste de Mann Whitney e Kruskal Wallis e pós-teste de Dunn para a análise
estatística. Não foram apresentadas diferenças significativas na absorção do óleo pelo
alimento ao se utilizar ou não o papel toalha para a deposição do óleo após a fritura. O tipo de
óleo também não interferiu na absorção do óleo, sendo em média a absorção de 6,6 ± 0,52%
para os diversos empanados. Observou-se que a utilização de farinha de rosca promoveu uma
maior absorção de óleo quando comparado às farinhas de gergelim e de trigo, onde se
observaram as menores absorções de óleo de soja (p < 0,05). Sendo assim, a média de
absorção de óleo de soja para a farinha de aveia foi 6,7%, gergelim 5,2%, rosca 8,8%, trigo
5,9% e trigo e rosca 7,2%. A partir da análise granulométrica, a farinha de gergelim foi
classificada em granulometria muito grossa, a farinha de aveia e trigo em grossa e a farinha de
rosca em média. Conclui-se que o bife empanado com farinha de gergelim absorveu menor
quantidade de óleo, o que pode ser relacionado à sua maior granulometria, já que as farinhas
mais grossas apresentaram as menores absorções de óleo. Dessa forma, o estudo demonstrou
que a granulometria das farinhas avaliadas pode explicar a diferença na absorção do óleo ao
se utilizar os diferentes tipos de farinha.
Palavras-chave: carne vermelha, gorduras vegetais, culinária.
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APRESENTAÇÃO

A pesquisa realizada foi desenvolvida a partir de um projeto elaborado pelas
Prof.ª Dr.ª Bruna Leal Lima Maciel e Prof.ª Dr.ª Thaís Souza Passos para se trabalhar com
frituras dos mais diversos tipos de alimentos, a fim de avaliar o comportamento da absorção
do óleo por tais alimentos, dando destaque para os alimentos minimamente processados
empanados, o qual foi o foco do trabalho apresentado. Foi planejado inicialmente que as
análises fossem realizadas utilizando 5 tipos de farinha, descritas no presente estudo,
utilizando um tipo de óleo vegetal, nas condições de utilização e não utilização do papel
toalha para acomodar o alimento pós-fritura com tempo controlado. Conforme o
encaminhamento das análises, foi, então, proposto acrescentar outro tipo de óleo às análises, a
fim de verificar se o tipo do óleo utilizado interferiria na absorção deste pelo alimento.
Para a realização dos experimentos, foi elaborado um protocolo para orientar
quanto ao que deveria ser feito no decorrer de todo o estudo (Apêndice 1).
Minha participação no estudo se deu através da elaboração dos protocolos para
a realização das análises, bem como de um caderno contendo as fichas técnicas de preparo do
bife empanado para obter uma padronização das análises, e da etapa de execução das
preparações do alimento em questão. Além disso, participei na análise da granulometria das
farinhas realizada no laboratório de sedimentologia da UFRN e na avaliação dos resultados
encontrados.
Os dados gerados foram formatados para defesa do presente trabalho de
conclusão de curso, em formato de artigo, escrito para publicação no periódico do Instituto
Adolf Lutz, cujas normas estão contidas no Anexo 1.
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RESUMO
Foi avaliada a absorção de óleo em bife de carne empanado por meio do uso de 5 farinhas
[aveia, gergelim, trigo, rosca e uma mistura de rosca e trigo (2:1 p/p)], fritos em óleo de soja e
milho a 160°C e nas condições do uso e não uso de papel toalha pós-fritura. Foi realizada a
análise granulométrica das farinhas utilizando a máquina Produtest® a 10 vibrações/s por 20
minutos. Para a análise estatística, utilizou-se o teste de Mann Mann Whitney e Kruskal
Wallis e pós-teste de Dunn. Não foram apresentadas diferenças significativas na absorção do
óleo pelo alimento ao se utilizar ou não o papel toalha, ou por tipo de óleo. A utilização de
farinha de rosca promoveu maior absorção de óleo quando comparado às farinhas de gergelim
e de trigo, apresentando as menores absorções de óleo de soja (p < 0,05). A farinha de
gergelim foi classificada em granulometria muito grossa, aveia e trigo em grossa e rosca em
média. Dessa forma, o estudo demonstrou que a granulometria das farinhas avaliadas pode
explicar a diferença na absorção do óleo ao se utilizar os diferentes tipos de farinha.
Palavras-chave: carne vermelha, gorduras vegetais, culinária.

ABSTRACT
The oil absorption in breaded beef steak was evaluated using 5 flours (oats, sesame, wheat,
thread and a mixture of thread and wheat (2: 1 w / w)), fried in soybean oil and corn at 160 °
C and under the conditions of use and non-use of post-frying paper towels. The grain size
analysis was performed using the Produtest® machine at 10 vibrations / s for 20 minutes. For
the statistical analysis, the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test and the Dunn-post test
were used. There were no significant differences in the absorption of the oil by the food when
using the paper towel, or by type of oil. The use of thread flour promoted greater oil
absorption when compared to sesame and wheat flours, with the lowest soybean oil
absorption (p <0.05). The sesame flour was classified in very thick granulometry, oats and
wheat in thick and medium thread. Thus, the study showed that the grain size of the evaluated
flours can explain the difference in oil absorption when using different types of flour.
Keywords: red meat, vegetable fats, cooking.
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INTRODUÇÃO

O processo de fritura consiste em submeter o alimento em óleo à alta temperatura,
entre 150 a 190ºC, sendo necessária a observação desta a fim de evitar o alcance do ponto de
fumaça e consequente formação da acroleína1.
O processo de fritura tem contribuído de forma significativa para o aumento do
consumo de óleos e gorduras vegetais por ser um procedimento culinário bem aceito em todas
as faixas etárias e classes sociais, e devido à facilidade de preparo que estes produtos
possuem2,3. Além disto, este método de cocção confere ao alimento características de odor,
sabor, cor e textura que o torna mais atraente para o consumo4, favorecendo transformações
nas propriedades físico-químicas e sensoriais do alimento, tornando-o crocante e mais
agradável5.
Em um estudo realizado por Bezerra et al.6, verificou-se que no Brasil o grupo de
alimentos que apresentou uma média de maior consumo foi o de óleos e gorduras, tendo os
salgadinhos fritos como representante deste. O consumo de alimentos que fazem parte deste
grupo alimentar está intimamente relacionado com o desenvolvimento de doenças crônicas
como dislipidemias e a formação da placa aterosclerótica7. Isto se dá pelo fato do estilo de
vida mais agitado e devido à grande carga horária e diversas atividades inseridas no cotidiano
das pessoas. A opção por alimentos que facilitem o dia a dia é cada vez mais procurada. E,
entre os produtos de fácil preparo mais buscados, estão os empanados os quais têm sido uma
alternativa útil para atender a estas necessidades8.
Existem dois tipos de frituras, a fritura por imersão quando o alimento é imerso em
óleo, e a fritura leve, quando a quantidade de óleo utilizada para fritar o alimento não é
suficiente para cobri-lo, sendo necessário, portanto, que o alimento seja virado dos dois lados
para obter um perfeito cozimento1.
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Os óleos vegetais são considerados meios de cocção excelentes, já que podem ser
aquecidos a elevadas temperaturas, transmitindo calor para o alimento de forma rápida. Na
fritura, o óleo age como meio de transferência de calor, conferindo ao alimento características
sensoriais como cor da superfície e umidade no interior do alimento1. Durante a fritura, a
viscosidade do óleo aumenta, o que contribui para o aumento da quantidade de óleo na
superfície do alimento e, a tensão interfacial gerada entre o alimento e o óleo poderá diminuir,
facilitando, portanto, a absorção de óleo9.
A absorção do óleo durante a fritura depende, principalmente, do alimento e do óleo
utilizado. No entanto, existem ainda alguns fatores que afetam essa absorção, tais como, a
forma do alimento, viscosidade do óleo, a densidade e o tipo de alimento, tempo e
temperatura de fritura e tipo de óleo. Alguns alimentos são submetidos à fritura após a
modificação da superfície. Isto ocorre, por exemplo, ao empanar, quando se recobre o
alimento por farinha, a qual modifica a perda de água e possivelmente a absorção do óleo10.
O processo de empanar ou enfarinhar consiste na cobertura do produto, sendo
responsável pela cor, odor, sabor, textura (crocância) e aparência do mesmo, o que torna o
alimento bem aceito e amplamente consumido pelos mais diversos consumidores. Várias
farinhas são utilizadas durante o processo, dentre as quais a de rosca (pão moído), trigo ou
outro cereal, além de outros ingredientes, especialmente os ovos11,12,13. De acordo com
Bressan e Peres14 a absorção do conteúdo lipídico utilizado na fritura pode ser maior ou
menor, a depender do tipo de farinha utilizado neste processo bem como de sua
granulometria.
Os empanados apresentam um tempo de vida de prateleira maior quando comparados
à carne crua. Isso ocorre devido ao retardo da oxidação e o surgimento do ranço hidrolítico.
Além disso, o processo de empanar confere a carne uma proteção contra a desidratação e a
queima pelo frio durante o congelamento11.
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Apesar de saber que o processo de empanar promove uma absorção de óleo pelo
alimento, não se sabe ao certo a quantidade de óleo absorvida por este, principalmente no que
se refere a receitas utilizando alimentos específicos com o uso de diferentes tipos de óleos e
farinhas.
Tendo em vista a importância que a utilização dos diferentes tipos de farinha pode ter
na absorção do óleo utilizado no processo de fritura, e frente às lacunas encontradas nas
pesquisas realizadas com este tema, este estudo teve como objetivo avaliar a absorção do óleo
de soja e milho em bife de carne empanado através do uso de diferentes farinhas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Determinação da quantidade de óleo absorvida (QOA) e percentual de óleo absorvido

As amostras foram preparadas no Laboratório de Técnica Dietética da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os gêneros foram adquiridos no comércio local da
cidade de Natal/RN. A carne utilizada na preparação foi bife de alcatra bovina e as farinhas
utilizadas foram aveia, gergelim, trigo, rosca e uma mistura de trigo e rosca (2:1 p/p), sendo
todas as amostras submetidas à fritura leve.
A farinha de gergelim foi elaborada no Laboratório de Técnica Dietética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da moagem das sementes de gergelim
em liquidificador doméstico por cerca de 8 minutos.
O planejamento das receitas foi realizado por meio de Fichas Técnicas de Preparação,
utilizando-se, para o óleo, o per capita máximo de 15 mL para frituras leves, para a carne 110
g e, para os outros gêneros, os per capitas médios dos alimentos, todos conforme proposto por
Araújo e Guerra15 (tabela 1). As receitas foram preparadas utilizando-se dois tipos de óleo:
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soja e milho. Os experimentos foram realizados em triplicata, sendo os óleos trocados para
realização de cada réplica. A temperatura do óleo foi monitorada com termômetro de marca
iCEL Manaus modelo TD-100 (variação de temperatura de -40 a 250° C), sendo considerada
a temperatura de 160 ºC para iniciar as frituras. O tempo de fritura atribuído foi de 4 minutos
de um lado e 4 minutos do outro, tempo suficiente para fritar o alimento, evitando-se a
formação do ponto de fumaça. As preparações foram submetidas a dois procedimentos
diferentes após a fritura: 1) Absorção do óleo residual em papel toalha por 10 minutos (5
minutos de um lado e 5 do outro); 2) Fritura sem absorção do óleo residual em papel toalha,
apenas descanso em recipiente por 10 minutos (5 minutos de um lado e 5 do outro), conforme
demonstrado na figura 1.
A panela utilizada para o preparo dos bifes foi de material de alumínio, com 16 cm de
diâmetro x 21 cm de altura e peso igual a 217,8 g. Optou-se pelo uso da panela de alumínio
por essas serem as mais utilizadas pela população16, visando obter resultados semelhantes aos
encontrados domesticamente.
A fórmula para o cálculo da Quantidade de Óleo Absorvido (QOA), na receita, foi
adaptada da fórmula proposta por Philippi17, sendo a seguinte:

QOA(g) = peso inicial do óleo em (g) – peso final do óleo em (g) – peso do óleo absorvido
pelo papel – Diferença do peso do recipiente após acomodar a receita pronta

Optou-se por adaptação da fórmula proposta por Philippi17, uma vez que foi observado
acúmulo de óleo, ou seja, óleo não absorvido, nos recipientes utilizados para acomodar as
receitas após o processo de fritura. Assim, os recipientes utilizados para acomodar a
preparação após o processo de fritura também foram pesados, a fim de se estabelecer possível
variação no peso; bem como o papel toalha utilizado para absorção residual do óleo. Para as
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pesagens de alimentos, papel toalha e recipientes, utilizou-se balança com sensibilidade de 0,1
g e capacidade para 3100 g, marca HZT.
Para o cálculo da porcentagem de absorção de óleo utilizou-se a fórmula proposta por
Philippi20, sendo:

% Absorção do Óleo = (quantidade de óleo absorvido / peso final da preparação) x 100

Determinação da granulometria das farinhas

A análise granulométrica das farinhas foi realizada no Laboratório de Sedimentologia
do Departamento de Geologia da UFRN através do uso da máquina Produtest® a 10
vibrações/s por 20 minutos. Foram utilizadas peneiras com diferentes tamanhos de poros,
organizadas na vertical utilizando a seguinte ordem: 2,0 mm; 1,4 mm; 1,0 mm; 710 µm; 500
µm; 355 µm; 250 µm; 180 µm, 125 µm, 90 µm e 63 µm. As farinhas foram dispostas na
primeira peneira empilhada sequencialmente às outras, sendo as peneiras colocadas na
máquina por 20 minutos e, ao final, a farinha retida em cada peneira foi pesada em balança
analítica da marca Tecnal® com sensibilidade de 0,0001 g para a determinação da
granulometria. As farinhas foram classificadas, de acordo coma sua granulometria, em
grânulo, muito grossa, grossa, média, fina e muito fina18.

Análise estatística

Para a análise dos dados, foram feitas as médias das réplicas avaliadas com o
programa Microsoft Excel. Para a análise estatística, foi utilizado o teste de Mann Whitney
para comparação do óleo absorvido com e sem papel toalha, e para a comparação da absorção
pelos dois tipos de óleos. O teste de Kruskal Wallis e pós-teste de Dunn foram utilizados para
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comparação do óleo absorvido nas diferentes preparações com os diferentes tipos de farinhas.
Para todos os testes, foram consideradas diferenças significativas valores de p < 0,05. Os
gráficos e a análise estatística foram realizados através da utilização do programa GraphPad
Prism versão 5.03.

RESULTADOS

Em termos gerais, as frituras realizadas com as diferentes farinhas, óleos e métodos
promoveram uma absorção média de 8,2 ± 0,48 g de óleo per capita, representando 6,6 ±
0,52% da preparação.
No que diz respeito aos diferentes tipos de óleo, foi visto que o tipo do óleo utilizado
no processo de fritura não interferiu na absorção no presente estudo, não sendo observadas
diferenças significativas (Mann Whitney, p < 0,05) entre os óleos de soja e milho utilizados
neste estudo (Figura 2).
Na

Figura

2,

ao

se

comparar

a

absorção

do

óleo

utilizando diferentes tipos de farinhas, observou-se que a utilização de farinha de rosca
promoveu uma maior absorção de óleo de soja quando comparado às farinhas de gergelim e
de trigo (Kruskal Wallis, pós-teste de Dunn p < 0,05). Sendo assim, a média de absorção de
óleo de soja para a farinha de aveia foi 6,7%, gergelim 5,2%, rosca 8,8%, trigo 5,9% e trigo e
rosca 7,2%.

Ainda, a Figura 2 permite observar que não foram encontradas diferenças

significativas na absorção do óleo ao se utilizar ou não o papel toalha (Mann-Withney p >
0,05).
A classificação para cada farinha foi estabelecida a partir da maior quantidade de
resíduo da mesma nas peneiras utilizadas. Desse modo, tem-se que a farinha de gergelim foi
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classificada em muito grossa (48,17%), a farinha de aveia (82,18%) e trigo (52,125%) em
grossa e a farinha de rosca em média (40,30%) (tabela 1).

DISCUSSÃO

No presente estudo, buscou-se verificar se o tipo de farinha utilizada interferiria na
quantidade de óleo absorvida pelo alimento empanado, tendo em vista a baixa quantidade de
estudos existentes nesta perspectiva e a relevância que este possui para a saúde pública, já que
a quantidade de óleo existente no alimento frito irá refletir na quantidade de óleo consumida e
no possível desenvolvimento de DCVs7. Além disso, até a presente data, não se encontraram
estudos com essas receitas específicas, tão pouco, testando variáveis de possíveis
interferência, como uso ou não de papel toalha e tipo de óleo.
Ao comparar os diferentes tipos de óleos foi visto que o tipo do óleo utilizado no
processo de fritura não interferiu na absorção pelo alimento (Mann Whitney, p < 0,05).
Em um estuo realizado por Del Ré et al.2 ao comparar o comportamento dos óleos de
milho, soja e girassol durante o processo de fritura descontínua de um produto cárneo
empanado do tipo snack, pode ser visto que o tipo de óleo, no caso, analisado pós-fritura, não
interferiu no teor lipídico após tal processo, concluindo que a incorporação do óleo pode não
ser influenciada pelo tipo de óleo utilizado para fritar, mas sim pela qualidade inicial do óleo
de fritura.
O motivo pelo qual a absorção de óleo ter sido semelhante ao utilizar-se o óleo de soja
ou milho no presente estudo pode ser a composição físico-química similar em ácidos graxos
livres, que refletem a estabilidade do óleo durante a fritura19. Ao comparar o tempo de fritura
com a composição físico-química dos óleos de girassol, soja e milho coletados em diferentes
tempos da etapa de fritura Jorge et al.20 verificaram que a composição de ácidos graxos livres
dos óleos coletados no tempo final da fritura de soja e milho não diferiam entre si. O que pode
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explicar os dados encontrados no presente estudo. Além disso, deve-se considerar que, de
modo geral, a absorção ou incorporação do óleo depende mais da qualidade inicial do óleo
utilizado na fritura que do tipo de óleo utilizado para fritar. No presente estudo,
possivelmente, essa não pode ser considerada uma variável de interferência, já que os óleos
utilizados não haviam sido previamente aquecidos.
Ao avaliar a absorção do óleo através do uso dos diferentes tipos de farinhas foi
observado que ao se utilizar a farinha de rosca houve uma maior absorção de óleo de soja
quando comparado às farinhas de gergelim e de trigo (Kruskal Wallis, pós-teste de Dunn p <
0,05).
A carne vermelha ou carne bovina é composta por aproximadamente 75% de água, em
torno de 20% de proteína e cerca de 2,0% de gordura, dentre outras substâncias como
vitaminas, minerais e compostos nitrogenados não-proteicos. Além disso, possui tecidos
musculares que se apresentam conectos entre si.21,22 Por apresentar alto teor de água e relativa
baixa composição de lipídeo, a carne pode ser considerada um alimento que ao passar pelo
processo de fritura apresenta uma tendência a absorver maiores quantidades de óleo, pois há
um maior estímulo na absorção do óleo por parte de alimentos que possuem tal composição.23
Tomando por base a classificação granulométrica das farinhas utilizadas no processo
de empanar, pode-se observar uma ligação com a diferença apresentada na absorção do óleo.
Além de apresentar a menor granulometria, farinha de rosca é um alimento
proveniente do pão, que, por sua vez, apresenta uma composição porosa devido aos
ingredientes que o compõe, a exemplo o fermento biológico utilizado para a conversão dos
açúcares fermentáveis presentes na massa a gás carbônico e etanol. Além disso, essa
substância é responsável pela produção de CO2, gás responsável pelo crescimento do pão. O
fermento também exerce influência sobre as propriedades da massa, o que a torna mais
elástica e porosa. Ademais, o pão apresenta em sua composição o glúten, formado a partir da
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interação de proteínas da farinha de trigo – gliadina e glutenina – com a água. No processo de
panificação o glúten promove a extensibilidade e consistência específica da massa além de
reter o CO2 produzido pelo processo de fermentação. Desse modo corroborando para a sua
estrutura porosa24. Isso pode explicar o fato da absorção de óleo ter sido maior com relação às
demais farinhas analisadas.
Ao analisar os mecanismos da absorção de óleo através de análise microscópica Kita e
Powolny25 verificaram que há uma preferência do óleo pela superfície do alimento, nos cantos
deste e sob a camada densa, sendo este acúmulo associado à presença de estruturas
extremamente porosas sob a crosta. Esse achado vai ao encontro do observado em nosso
estudo, onde se verificou uma maior absorção de óleo para o bife empanado com farinha de
rosca, a de menor granulometria e maior porosidade.
Em um estudo realizado por Seabra et al.26 foi visto que, ao se utilizar a farinha de
aveia ou fécula de mandioca como substituição à gordura de hambúrgueres elaborados com
carne ovina, a perda de umidade e gordura foi maior no hambúrguer em que se utilizou a
farinha de aveia (farinha grossa) quando comparado com a fécula da mandioca (farinha
média)27. Isto pode ter ocorrido, segundo os autores, pelo fato da farinha de mandioca
apresentar alto nível de umidade residual. Dessa forma, ao considerar a granulometria das
farinhas estudadas, pode-se dizer que os resultados foram diferentes aos encontrados no
presente estudo, no qual a farinha de maior granulometria demonstrou menor absorção de
óleo do alimento analisado. Isso pode ser explicado pelo fato do maior nível de umidade
residual apontado no estudo de Seabra et al.26 para a farinha de mandioca.
Ao analisar a granulometria da farinha de gergelim, foi possível identificar que esta se
apresentou como uma farinha muito grossa, o que pode explicar uma menor absorção de óleo
pelo alimento ao se utilizar este tipo de farinha. O gergelim é uma oleaginosa rica em
vitaminas do complexo B e minerais que apresenta elevada estabilidade química, além de
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antioxidantes tais como a sesamina, sesamolina, sesamol e pinoresinol,28,29 rica em fibras
solúveis30 amplamente utilizada pela indústria para a fabricação de óleo e farinhas31.
Conforme descrito por Thebaudin et al.32 as fibras solúveis possuem como
característica a formação de uma rede de gel quando submetidas à determinadas condições
físico-químicas. Estas fibras, no organismo, têm a capacidade de formar uma barreira
diminuindo a absorção de alguns nutrientes, a exemplo da gordura33. A elevada quantidade de
fibras pode ser uma outra possível explicação para a baixa absorção de óleo no bife empanado
ao se utilizar a farinha desta semente.
Ao avaliar os aspectos tecnológicos, sensorial e físico-químico de um hambúrguer
bovino com substituição de gordura por formulação de farinha desengordurada de gergelim,
nas proporções de 0,0%, 6,5%, 13,0% e 20,0%, submetido ao processo de pré-fritura foi
constatado que o hambúrguer elaborado com a adição de 13% da farinha de gergelim obteve
os melhores resultados em todos os aspectos, quando comparada às demais, principalmente no
conteúdo lipídico apresentado os menores valores deste nutriente.34

Desta forma,

corroborando com os achados de nosso estudo.
Outro fato que pode contribuir para uma menor absorção de óleo pelo bife empanado
ao se utilizar a farinha de gergelim é que por ser uma farinha de maior granulometria esta
recobre de melhor forma os poros presentes na carne, desse modo não permitindo o acúmulo
do mesmo sob a camada densa.
A partir dos achados da presente pesquisa, pôde-se identificar que a farinha de
gergelim esteve associada com menores absorções de gordura pelo bife empanado. Apesar
disso, existem, ainda, poucas pesquisas nesta mesma perspectiva. Desse modo, há uma
necessidade de mais estudos com este tipo de produto alimentício para se confirmar os
achados desta pesquisa.
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CONCLUSÃO

Para as receitas de bife empanado testadas no presente estudo, não se observou
redução da absorção de óleo de soja ou milho com o uso do papel toalha. Ainda, a utilização
de óleo de milho e soja promoveram absorções semelhantes de óleo pelos bifes empanados
com as diferentes farinhas. No entanto, observou-se que o uso de farinha de menor
granulometria, no caso a farinha de rosca, promoveu a maior absorção de óleo de soja,
enquanto que as farinhas de maior granulometria utilizadas (farinha de gergelim e farinha de
trigo) promoveram as menores absorções de óleo durante o processo de fritura. Os dados
indicam que a granulometria da farinha utilizada pode ser um importante fator determinante
da absorção do óleo em bife empanado. Dessa forma, mais estudos são necessários para
validar essa hipótese.
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Tabela 1. Per capitas utilizados nas preparações das amostras de bife empanado.
Ingredientes
Alho
Carne bovina alcatra
Farinha
Óleo vegetal
Ovo de galinha
Pimenta do reino
Sal

Descrição do PL

PL (g/mL)

Condimento - PL med

1,25

Sugerido

110,00

A milanesa – PL med

25,00

Frituras leves – PL max

15,00

Sugerido

23,00

Condimento seco – PL med

0,15

Sugerido

2,63

Tabela 2. Classificação granulométrica das farinhas de aveia, gergelim, rosca e trigo, utilizadas para empanar os
bifes.
Classificação granulométrica

Aveia (%)

Gergelim (%)

Rosca (%)

Trigo (%)

Grânulo

0,18

34,49

0,20

1,65

Muito Grossa

6,04

48,17

10,91

43,40

Grossa

82,18

16,32

39,11

52,16

Média

9,12

0,66

40,30

0,76

Fina

1,28

0,00

8,04

0,13

Muito fina

0,03

0,00

0,20

0,05

25

Figura 1. Etapas da realização das análises do bife empanado.

Figura 2. Absorção do óleo por bife empanado pelo uso de diferentes farinhas e óleos: (A) óleo de soja sem
papel, (B) óleo de soja com papel, (C) óleo de milho sem papel , (D) óleo de milho com papel. *Kruskal Wallis,
com pós de Dunn p < 0,05.
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Fotografia 1. Bifes empanados com farinha de trigo (A), rosca (B) e gergelim (C) pós-fritura.

APÊNDICE
Apêndice 1

PROTOCOLO 1 – PREPARAÇÃO DE BIFE EMPANADO COM FARINHA (C/ PAPEL
TOALHA)
 Lavar as mãos em água corrente com sabão neutro e higienizar com álcool a 70%;
 Higienizar a bancada com uma esponja e sabão e, ao final, borrifar álcool 70%;
 Separar os gêneros alimentícios (os testes serão em triplicatas, portanto, separar para 3 receitas);
 Separar uma panela de alumínio de 21 cm de diâmetro x 6,0 cm de altura e peso igual a 217,8g;
 Pesar todos os gêneros vide ficha técnica de preparação em balança com sensibilidade de 0,1g e
capacidade para 3100g, marca HZT;
 Medir o óleo de soja em proveta e pesar na mesma balança;
 Descartar as partes inutilizáveis dos alimentos como cascas e aparas de carne;
 Pesar novamente os alimentos depois de retiradas as partes não utilizadas para cálculo do fator de
correção;
 Pesar os pratos e o papel toalha onde serão dispostos os bifes;
 Temperar o bife com alho, sal e pimenta e reservar;
 Separar em diferentes recipientes o ovo e a farinha;


Empanar o bife vide modo de preparo;

 Na panela de alumínio, entornar o óleo de soja e esquentar estabelecendo a temperatura
padronizada para frituras leves, em 160ºC, para evitar a formação do ponto de fumaça;
 Utilizar um termômetro para controle da temperatura, quando atingir 160C iniciar a fritura;
 Deixar o bife fritar por 4 min, com o auxílio de uma escumadeira, virar o outro lado do bife para
fritar por mais 4 min;
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Retirar o bife e colocar sobre o prato previamente pesado com o papel toalha (deixar 5 min de um

lado e 5 min do outro lado);
 Pesar o papel toalha que será utilizado para absorver o óleo que restou na panela e depois que tiver
absorvido bem pesar novamente;
 Trocar o óleo para a realização de cada triplicata;
 Repetir o mesmo processo de fritura, respeitando o tempo preconizado para cada réplica da
triplicata.
 Na mesma balança pesar os bifes prontos e anotar o rendimento total da preparação para cada
réplica da triplicata;
 Registrar o peso final dos pratos e dos papéis toalhas utilizados para cada réplica da triplicata;
 Anotar todos os dados obtidos.
 Por último, para calcular a Quantidade de Óleo Absorvida (QOA), utilizar a fórmula adaptada da
proposta por Philippi (2006):
QOA(g) = peso inicial do óleo em (g) – peso final do óleo em (g) – peso do óleo absorvido pelo papel
– Diferença do peso do papel toalha utilizado para absorver o óleo que restou na panela

Cálculo do % de absorção do óleo:

% Absorção do Óleo = (quantidade de óleo absorvido / peso final da preparação) x 100
 Quando terminar o preparo, guardar as amostras em um recipiente;
 Lavar os utensílios utilizados e, por fim, higienizar a bancada.

PROTOCOLO 2 – PREPARAÇÃO DE BIFE EMPANADO COM FARINHA (S/ PAPEL
TOALHA)
 Lavar as mãos em água corrente com sabão neutro e higienizar com álcool a 70%;
 Separar os gêneros alimentícios (os testes serão em triplicatas, portanto, separar para 3 receitas);
 Higienizar a bancada com uma esponja e sabão e, ao final, borrifar álcool 70%;
 Separar uma panela de alumínio de 25,5 cm de diâmetro x 6,4 cm de altura e peso igual a 266,1g;
 Pesar todos os gêneros vide ficha técnica de preparação em balança com sensibilidade de 0,1g e
capacidade para 3100g, marca HZT;
 Medir o óleo de soja em proveta e pesar na mesma balança;
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 Descartar as partes inutilizáveis dos alimentos como cascas e aparas de carne;
 Pesar novamente os alimentos depois de retiradas as partes não utilizadas para cálculo do fator de
correção;
 Pesar os pratos onde serão dispostos os bifes;
 Temperar o bife com alho, sal e pimenta e reservar;
 Separar em diferentes recipientes o ovo e a farinha;


Empanar o bife vide modo de preparo;

 Na panela de alumínio, entornar o óleo de soja e esquentar estabelecendo a temperatura
padronizada para frituras leves, em 160ºC, para evitar a formação do ponto de fumaça;
 Utilizar um termômetro para controle da temperatura, quando atingir 160C iniciar a fritura;
 Deixar o bife fritar por 4 min, com o auxílio de uma escumadeira, virar o outro lado do bife para
fritar por mais 4 min;


Retirar o bife e colocar sobre o prato previamente pesado (deixar 5 min de um lado e 5 min do

outro lado);
 Pesar o papel toalha que será utilizado para absorver o óleo que restou na panela e depois que tiver
absorvido bem pesar novamente;
 Trocar o óleo para a realização de cada triplicata;
 Repetir o mesmo processo de fritura, respeitando o tempo preconizado para cada réplica da
triplicata.
 Na mesma balança pesar os bifes prontos e anotar o rendimento total da preparação para cada
réplica da triplicata;
 Registrar o peso final dos pratos e utilizados para cada réplica da triplicata;
 Anotar todos os dados obtidos.
 Por último, para calcular a Quantidade de Óleo Absorvida (QOA), utilizar a fórmula adaptada da
proposta por Philippi (2006):
QOA(g) = peso inicial do óleo em (g) – peso final do óleo em (g) – peso do óleo absorvido pelo papel
– Diferença do peso do recipiente após acomodar a receita pronta
Cálculo do % de absorção do óleo:

% Absorção do Óleo = (quantidade de óleo absorvido / peso final da preparação) x 100
 Quando terminar o preparo, guardar as amostras em um recipiente;
 Lavar os utensílios utilizados e, por fim, higienizar a bancada.
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ANEXO
Anexo 1
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