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1. RESUMO 

A operação de fritura de fritura é controlada pelo coeficiente de transferência 

de calor entre o óleo e o alimento, garantindo uma textura adequada da superfície 

ao mesmo tempo que o cozimento da região central.  

Neste trabalho pretende-se colocar em prática as técnicas de determinação 

do coeficiente de transferência de calor propostas na bibliografia: Costa et al (1998), 

Budzaki & Seruga (2004) e Yildiz et al (2006), escolhendo a mais adequada para 

trabalhos futuros. 

2. INTRODUÇÃO 

O conhecimento do coeficiente de transferência de calor durante a operação 

de fritura é de grande importância. Por meio dele é possível determinar: o tempo de 

fritura, otimizando as transformações que ocorrem durante o processamento; a 

relação do tempo de processo com a geometria do alimento utilizado e as 

dimensões da fritadeira.  

Alvis et al (2008) ressaltam que os métodos utilizados na literatura para 

determinar o coeficiente de transferência de calor durante processos de fritura 

possuem algumas limitações, assim como a falta de padrão técnico. Em seu artigo, 

os autores analisam diferentes aspectos da operação de fritura e revisam os mais 

importantes métodos utilizados para determinar o coeficiente de transferência de 

calor.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo primeiro colocar em prática as técnicas de 

determinação do coeficiente de transferência de calor encontradas na bibliografia. 

Dominadas as técnicas elas serão comparadas para selecionar, com base nos 

resultados obtidos, a melhor entre elas. Ou seja, aquela que leve em conta a maioria 

das variáveis de processo e seja, ao mesmo tempo, a mais simples de se executar. 
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4. METODOLOGIA 

O primeiro método foi executado de acordo com as técnicas encontradas no 

artigo do Budzaki e Seruga (2004), onde foi estudada a influência da temperatura do 

óleo, da migração da água presente no alimento e da temperatura superficial de uma 

bola de massa de batata, no coeficiente de transferência de calor por convecção.  

O segundo método usa como base a metodologia apresentada no artigo do 

Costa et al (1998).  Trata-se de um método indireto, um pedaço de metal com as 

mesmas dimensões dos pedaços de batata foi colocado acima das amostras e a sua 

temperatura foi registrada. Com isso, é medida a temperatura da batata em função 

do tempo durante a fritura e, empregando as equações da difusão do calor, 

determina-se o coeficiente de transferência de calor 

O terceiro método segue o artigo de Yildiz et al (2006), onde ocorre a 

determinação dos coeficientes de transferência de calor e de transferência de massa 

durante a operação de fritura de uma fatia de batata (termopar embutido na batata). 

5. DESENVOLVIMENTO 

As temperaturas do óleo de soja foram preestabelecidas em: 140°C, 160°C e 

180°C, o material analisado será batatas palito congeladas. 

No método referente ao artigo do Costa et al (1998), será utilizada uma esfera 

de cobre com um termopar acoplado em seu centro a fim de medir a temperatura 

central da peça e por meio do método da capacitância obter o valor do coeficiente. 

Além disso, essa peça de metal será colocada acima de fatias de batatas que 

estarão fritando para garantir as condições hidrodinâmicas.  

Já no método referente ao Budzaki e Seruga (2004), aproximadamente 

setenta de cinco gramas de batata congelada serão inseridas na cuba da fritadeira, 

com o óleo de soja já na temperatura preestabelecida de 140°C, 160°C ou 180°C. 

Esse processo será executado em 15 intervalos de tempo para cada temperatura, 

sendo eles: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 39, 55, 77, 108, 151, 211, 295, 413, 578 segundos. 

Além disso, será feito em duplicata. O resultado da variação de massa com o tempo 

será empregado na determinação do coeficiente de transferência de calor, utilizando 

a equação de Hubbard e Farkas  (1999). 
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No último método referente ao artigo do Yildiz et al (2006), uma fatia de batata 

com a geometria desejada terá um termopar inserido aproximadamente 0,3 mm 

abaixo de sua superfície. Ao ser colocada na fritadeira esta não deve ser imersa 

completamente no óleo, já que isso poderia gerar erro na temperatura mostrada no 

termopar devido à condução de calor no próprio termopar. A variação da 

temperatura com o tempo permitirá avaliar o coeficiente de transferência de calor, 

empregando-se as equações da difusão do calor.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foi executado o primeiro método. Este entre os três é o que 

requer um maior tempo para sua execução, já que, as amostras depois de fritas, 

devem ser submetidas ao processo de estufa.  

Os outros dois métodos poderão ser realizados, já que os experimentos 

referentes ao primeiro método já foram finalizados e os materiais necessários para 

executá-los já estão em mãos, como o termopar acoplado na esfera de cobre.  

7. FONTES CONSULTADAS 

P. J. Fellows. Tecnologia do Processamento de Alimentos. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 602 p. 

Costa, R. M., Oliveira, F. A. R., Delaney, O., & Gekas, V. (1998). Analysis of 

the heat transfer coefficient during potato frying. Journal of Food Engineering, 

39(3), 293-299. Acesso em 25/nov/2014. 

Yildiz, A., Palazoglu, T. K. & Erdogdu, F. (2006). Determination of heat and 

mass transfer parameters during frying of potato slices. Journal of Food 

Engineering, 79, 11-17. Acesso em  25/nov/2014. 

Budzaki, S.& Seruga, B. (2004). Determination of convective heat transfer 

coefficient during frying of potato dough. Journal of Food Engineering, 66, 307-

314. Acesso em: 25/nov/2014. 

Alvis, A., Vélez, C., Mendonza, M. R., Villamiel, M., Villada, H. S. (2008). Heat 

transfer coeficiente during deep-fat frying. Food Control. 20, 321-325. Acesso 

em: 25/nov/2014. 


