
Resumo:
Esse trabalho teve por objetivo fazer uma revisão da literatura sobre a adulteração de manteiga de garrafa. Foram encontrados 13
artigos que tratavam direta ou indiretamente de adulteração de amostras de manteiga, destes, 2 estavam relacionados com manteiga de
garrafa. Sendo que foi mais facilmente encontrados trabalhos com manteiga tradicional, mais consumida e conhecida, e com manteiga
ghee ou manteiga clarificada, que apresentam alto custo e características semelhantes à manteiga de garrafa, ainda que não sejam o
mesmo produto. Dentre os trabalhos estudados 29% utilizaram a técnica de espectroscopia no infravermelho, 21% a técnica de
cromatografia gasosa, 14% a técnica de espectroscopia Raman e 36% utilizaram outras técnicas. Percebeu-se que há cada vez mais uma
procura por métodos não destrutivos para a análise de ácidos graxos em amostras gordurosas que apresentem frequência de análise
maior, como alternativas ao método oficial, a saber, a cromatografia a gás. Observou-se também, a crescente tendência de associação
dessas técnicas alternativas com a quimiometria, a fim de melhor analisar e interpretar os dados coletados e gerar modelos robustos de
detecção e quantificação de adulterações em alimentos. Em geral, os trabalhos que estudaram a fraude das diferentes manteigas
verificaram adulterações com óleos vegetais (óleo de palma, óleo de soja e óleo de girassol) e gordura animal (oriunda de bovinos e
suínos), e utilizaram ´as técnicas cromatográficas, de espectroscopia no infravermelho, dentre outras, na maioria dos trabalhos,
associadas a quimiometria. As fraudes com óleos vegetais foram mais facilmente detectadas devido à maior diferença no perfil de
ácidos graxos destes quando comparados com o perfil encontrado em amostras de gordura oriundas do leite.
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