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RESUMO  

O azeite é obtido por extracção física das azeitonas (fruto da Oliveira, Olea europea 

L.), conservando o sabor, aroma e propriedades químicas e biológicas originais. Além 

da composição equilibrada em ácidos gordos saturados, monoinsaturados e 

polinsaturados, possui ácidos gordos essenciais, teores elevados de vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K) e antioxidantes naturais (tocoferóis e polifenóis), conferindo 

benefícios para a saúde humana. Neste trabalho comparam-se as características de 

azeites portugueses e brasileiros, através da determinação da acidez, peróxidos, grau 

de oxidação (p-anisidina e valor total), composição em ácidos gordos e tocoferóis e 

estabilidade térmica, após sofrerem aquecimentos ou serem utilizados em frituras (180 

ºC). Os resultados indicam aumento da acidez com o tempo de aquecimento e 

variação no índice de peróxidos. Nos ensaios de aquecimento e fritura, ocorreu uma 

diminuição dos ácidos gordos insaturados (oleico e linoleico) e do teor de tocoferóis. 

Nos parâmetros estudados, o azeite brasileiro apresentou maior estabilidade, no 

entanto, na análise térmica, o azeite português mostrou-se mais resistente em 10 °C. 

A variedade de azeitona utilizada, o clima, a zona geográfica, o processo de cultivo, os 

processos de obtenção e a quantidade de antioxidantes naturais, podem influenciar os 

resultados obtidos. 

Palavras-chave: Azeite, aquecimento, fritura, caracterização química, análise térmica. 
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ABSTRACT 

Olive oil is obtained by physical extraction of olives (fruit of the olive tree, Olea europea 

L.), retaining its flavor, aroma and unique chemical and biological properties. In 

addition to the balanced composition of saturated, monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acids, it also has essential fatty acids, high levels of fat soluble 

vitamins (A, D, E and K) and natural antioxidants (tocopherols and polyphenols), 

providing benefits for human health. This study compared the characteristics of 

portuguese and brazilian olive oils, by determining the acidity, peroxides, degree of 

oxidation (p-anisidine and total value), fatty acid and tocopherols composition and 

thermal stability, after suffering heating or frying (180 °C). The results indicate 

increasing acidity with heating time and variation on peroxide index. Heating and frying 

tests indicate a decrease in unsaturated fatty acids (oleic and linoleic) and tocopherol 

contents. In the studied parameters, the brazilian oil presented greater stability, 

however, on the thermal analysis, the portuguese olive oil was more resistant by 10 ° 

C.. The variety of olives used, climate, geographical area, the cultivation process, the 

extraction process and amount of natural antioxidants, may have affected the results. 

Keywords: Olive oil, heating, frying, chemical characterization, thermal analysis. 
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EXTENDED ABSTRACT  

Olive oil is obtained by physical extraction of olives (fruit of the olive tree, Olea europea 

L.), retaining its flavor, aroma and unique chemical and biological properties. In 

addition to the balanced composition of saturated, monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acids, it also has essential fatty acids, high levels of fat soluble 

vitamins (A, D, E and K) and natural antioxidants (tocopherols and polyphenols), 

providing benefits for human health. This study compared the characteristics of the 

portuguese Oliveira da Serra olive oil and the brazilian EPAMIG olive oil, before and 

after they were submitted to heating at 180 ºC on a heater or used in potato frying at 

180 ºC. The potatoes were purchased on a local market. In the heating tests, 100 mL 

of extra virgin olive oil sample remained in the heater at 180 ° C for 10 hours. During 

the night they were cooled in a desiccator. This process was repeated for 20 and 30 

hours of heating. For the frying test an electric fryer was used, and 500 mL of olive oil 

was used to fry three portions of 100 g of potatoes. Before the first frying, the olive oil 

was heated for 10 minutes at 180 °C.  After the first 5 minutes of frying, a sample of 

100 mL of olive oil was collected. The same procedure was performed for the second 

and third frying. The collected olive oils from heating or frying were stored in sealed 

glass vials, protected from light at -18 °C. Both olive oils were analysed for the acidity, 

peroxide value, degree of oxidation (p-anisidine and total value), fatty acid and 

tocopherol composition and thermal stability. According to visual observations of both 

olive oils, the portuguese one was clearer (more translucent) than the brazilian olive oil, 

which showed an intense green color, and a dark brown solid particles sediment. For 

both olive oils, and during the heating process, the acidity increased, 69,4% on the 

portuguese and 44,2% on the brazilian olive oil, in relation to the initial acidity. On the 

frying process, the portuguese olive oil showed an increase of 36%, but a slight 

decrease in the acidity of the brazilian olive oil was observed. Concerning the peroxide 

value determination, in portuguese olive oil it increased for up to 20 h of heating and 

decreased thereafter, which is caused by the degradation of hydroperoxides and 

secondary oxidation products formation. In the brazilian olive oil, the peroxide value 

stayed high after 30 h of heating, maybe because it had less initial peroxide content 

than the portuguese olive oil. In the frying assay, the behavior observed in both olive 

oils was similar to that seen in the heating trials. In frying, due to the use of potatoes, 

which contain naturally high levels of humidity, despite the short frying time, the 

process of formation and decomposition of peroxides is considerably faster. The results 
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of p-anisidine index indicate that in the first 10 hours of heating, there was a large 

increase in the concentration of aldehydes in both olive oils, reaching a constant level 

after this. In the frying process, the index values of p-anisidine increased along the 

frying process on both olive oils, but once again, faster than in the heating process. 

The brazilian olive oil showed lower concentrations of aldehydes than the portuguese 

olive oil. Thus, according to this parameter the brazilian olive oil is considered to be 

more stable than the portuguese. In relation to the total value of oxidation, both olive 

oils showed a sharp increase after 10 hours of heating, reaching a plateau situation up 

to 20 hours of heating. A decrease in the total oxidation was observed for the 

portuguese olive oil after 30 hours of heating, due to the sudden decrease in the 

peroxide value. On the brazilian olive oil, this variation was not observed. The same 

result described above was seen in the frying trial with portuguese olive oil. In the third 

frying, the peroxide value decreased, which led to a slight decrease in the total 

oxidation. The brazilian olive oil is apparently more stable to oxidation than the 

portuguese. The fatty acid determination showed that during heating, due to 

degradation reactions, the polyunsaturated fatty acids decreased, resulting in the 

formation of saturated and monounsaturated fatty acids. This behavior is more evident 

in the portuguese olive oil than in the brazilian one. The levels of monounsaturated 

fatty acids increased over heating due to the degradation of the double bonds of 

polyunsaturated fatty acids. In the frying process, the same results were observed. 

During both processes the relative percentage of saturated fatty acids increased as the 

percentage of unsaturated and polyunsaturated fatty acids decreased. The α-

tocopherol is the main tocopherol of the olive oil, with initial contents of 17.03 mg/kg 

and 17.86 mg/kg in portuguese and brazilian olive oils respectively. During heating, 

there was a sharp decline in the levels of tocopherols, especially during the first 10 

hours. After 30 hours the brazilian olive oil had the levels of the three tocopherols ( 

and ) very close to zero, while the portuguese still had trace amounts of -tocopherol 

(1.55 mg/kg). Looking at the tocopherols profile after the first and second frying, a 

decrease of -tocopherol occurred, while the levels of  and -tocopherol remained 

unchanged. After the third frying, an unexpected value was observed: the -tocopherol 

content increased in the portuguese olive oil and the -tocopherol increased in the 

brazilian one. Concerning the thermogravimetric analysis, the portuguese olive oil 

indicated that it is thermally resistant up to 396,59 °C, temperature at which it begins to 

degrade, and its degradation maximum rate occurs at 425,14 °C. The brazilian olive oil 

is thermally resistant up to 385,95 °C. In conclusion, the differences observed in the 
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values obtained in the various tests carried out for the two olive oils may have been 

influenced by factors such olive trees age, the olives variety, the influence of 

environmental and geographical process of cultivation, olive oil extraction processes or 

even the amounts of natural antioxidants. 
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1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

 

A oliveira (Olea europaea L., Família Oleaceae) é uma planta originária da 

Bacia do Mediterrâneo. O nome genérico Olea vem do latim oliva, ou do grego elai que 

significa óleo. Do fruto maduro da oliveira, a azeitona, extrai-se o azeite (Cunha et al., 

2006; Oliveira et al., 2010).  

As características químicas, biológicas, nutricionais e organolépticas fazem 

com que o azeite seja um produto ímpar muito apreciado e muito consumido, 

principalmente na Bacia do Mediterrâneo, fazendo parte da base da alimentação 

Mediterrânea.                

A sua importância ao longo dos tempos resultou das suas múltiplas 

utilizações, na alimentação, na medicina, em produtos de beleza, combustíveis para 

iluminação, lubrificante para ferramentas e alfaias agrícolas e impermeabilizantes para 

as fibras têxteis (Oliveira et al., 2010).  

Na alimentação, o azeite pode ser utilizado como tempero ou como óleo de 

fritura ou aquecimento para a confecção dos alimentos. Além das suas qualidades 

dietéticas, o azeite ocupa um lugar insubstituível no plano gastronómico. Para além da 

composição equilibrada em ácidos gordos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) 

e polinsaturados (AGPI), possui ácidos gordos (AG) essenciais fundamentais para a 

sobrevivência humana, teores elevados de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e 

antioxidantes naturais (tocoferóis e polifenóis) (Granados, 2000; Boskou et al., 2006). 

A sua composição faz com que seja um produto muito equilibrado relativamente aos 

outros óleos alimentares, conferindo-lhe um valor biológico muito particular, próprio e 

único. Estas qualidades e virtudes devem ser relembradas e divulgadas para justificar 

o seu preço como óleo impar que é. 

A fritura é um dos métodos de preparação de alimentos mais antigos e 

populares, sendo também um dos mais importantes por ser um processo rápido e por 

conferir aos produtos fritos características únicas de cor, cheiro, sabor e textura 

crocante (Damy & Jorge, 2003; Boskou et al., 2006). 
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O óleo de fritura actua como meio de transferência de calor e contribui para a 

textura e sabor dos alimentos (Abdulkarim et al., 2008). Durante a fritura, observa-se 

um processo de transferência de calor e massa em simultâneo. O calor é transferido 

do óleo para o alimento e parte da água que evapora do alimento durante a fritura é 

absorvida pelo óleo. A fritura é realizada em recipientes normalmente abertos, a uma 

temperatura elevada (entre 160 e 180 ºC), em contacto com o ar e com alguma 

humidade derivada dos produtos alimentares. Estas condições provocam modificações 

físico-químicas nos óleos, incluindo a hidrólise, oxidação e polimerização, que afectam 

o desempenho da fritura e formam numerosos compostos de degradação que podem 

alterar a qualidade funcional, sensorial e nutricional dos alimentos. Algumas das 

reacções de modificação são visíveis como o escurecimento, aumento da viscosidade 

ou formação de espuma (Fauziah et al., 2000; Reda & Carneiro, 2007).  

A duração, o tipo de fritura e aquecimento, o grau de insaturação do óleo e a 

presença de pró-oxidantes e antioxidantes pode afectar o desempenho geral do 

processo, alterando as características originais do alimento. Desta forma, é importante 

efectuar estudos para conhecer o comportamento de óleos vegetais, utilizados na 

preparação de alimentos de consumo imediato, tanto em processos de fritura, como 

em aquecimento, e conhecer o grau de alteração dos óleos por meio de métodos 

analíticos (Damy & Jorge, 2003).  

Em frituras domésticas, o óleo é normalmente utilizado em seis e, em alguns 

casos, nove ou dez sessões sucessivas (Andrikopoulos et al., 2002). É necessário ter 

em conta, o tipo, o tamanho e a composição dos alimentos que estamos a cozinhar.  

O uso diário de óleos vegetais na alimentação levou à necessidade de avaliar 

a sua segurança e o seu grau de resistência durante o armazenamento e após 

sofrerem oxidação térmica (Takeoka et al., 1996).  

De acordo com Morelló et al., (2004) o consumidor é cada vez mais exigente 

com a qualidade dos produtos alimentares e com a durabilidade dos mesmos até ao 

acto de consumo, tentando consumir produtos naturais, saudáveis e seguros. Esta 

preocupação é cada vez maior devido ao aumento dos casos de contaminação 

alimentar. Hoje em dia, existe a necessidade de abrir novos mercados para o azeite 

devido à crescente necessidade de produtos de qualidade, tanto em características 

organolépticas como nutricionais, até ao momento de consumo, por parte dos 

consumidores. Isto faz com que haja necessidade de encontrar novos critérios para 

estudar a qualidade dos azeites virgens (Hidalgo Casado et al., 1993). 
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2. OBJECTIVOS  

 

Este trabalho teve como objectivo geral avaliar o comportamento físico-

químico de azeites oriundos do Brasil, produzido com azeitonas provenientes de Minas 

Gerais, e de Portugal, produzido com azeitonas provenientes de todo o país, quando 

sujeitos a aquecimento a 180 ºC e utilizados em frituras de batatas. 

Os objectivos específicos foram: 

 Caracterização das matérias-primas. 

 Avaliação do grau de oxidação e de hidrólise das amostras sujeitas a 

diferentes tipos de aquecimento, através da determinação da acidez, 

do índice de peróxidos e do índice de p-anisidina. 

 Avaliação de eventuais alterações na composição em ácidos gordos 

e de tocoferóis das diferentes amostras de azeite sujeitos aos 

diferentes tipos de aquecimento. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Azeite 

O azeite é o óleo obtido a partir das azeitonas (fruto da Oliveira, Olea europea 

L.) exclusivamente por processos físicos (Figura 1) em quantidades que vão de 15 a 

25% da massa total do fruto, podendo em alguns casos chegar até 30%, conservando 

o sabor, aroma e todas as suas propriedades originais (Hulme, 1970; Percussi, 2007). 

Naturalmente, o azeite apresenta-se em estado líquido à temperatura 

ambiente, apresentando uma densidade de 0,910 a 0,916 kg/m3, com cheiro e sabor 

característicos e agradáveis e de cor amarelo-ouro mais ou menos esverdeada. 

Abaixo dos 16 °C, o azeite começa a solidificar, podendo perto dos 0 °C transformar-

se numa massa esbranquiçada e granulosa (Antolini, 1986; Percussi, 2007). 

Trata-se de um alimento clássico da cozinha contemporânea, usado 

abundantemente na culinária desde tempos remotos, nomeadamente na dieta 

mediterrânica tradicional. Actualmente, a região mediterrânica é responsável por 97% 

da produção mundial de azeite (COI, 2011), favorecida pelas suas condições 

climáticas, propícias ao cultivo das oliveiras, com bastante sol e clima seco. 

Figura 1 – Oliveira, Olea europea L. e azeitonas 
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É também um produto bastante consumido, devido aos seus benefícios para 

a saúde que advêm da sua composição. Esta é influenciada por vários factores, que 

determinam a qualidade do azeite. Assim, o controlo da qualidade e a melhoria das 

características do azeite têm sido objecto de inúmeros estudos. O azeite ocupa um 

lugar privilegiado entre os restantes óleos comestíveis, devido ao seu característico 

sabor e aroma, assim como pela sua estabilidade e vantagens para a saúde (Ryan et 

al., 1998). É um dos óleos vegetais que pode ser consumido directamente cru e 

contém elementos nutricionais importantes, entre os quais vitaminas e antioxidantes. 

O azeite virgem extra é considerado o melhor azeite para consumo humano devido às 

suas características organolépticas, estabilidade oxidativa e composição química 

(Baccouri et al., 2008).  

Para se obter um azeite virgem de qualidade, é necessário utilizar azeitonas 

exclusivamente provenientes da árvore, que se encontrem sãs, no ponto óptimo de 

maturação e que sejam recém-colhidas. É necessário também, ser muito exigente e 

rigoroso com o estado de limpeza e higienização dos materiais que entram em 

contacto com o azeite, bem como também de todos os locais de laboração. O controlo 

das temperaturas utilizadas deve ser feito regularmente porque daí depende 

fortemente a qualidade do azeite obtido (Alba et al., 2008). 

 

3.1.1 Composição química do azeite 

O azeite é composto principalmente por triacilgliceróis (TAG), ácidos gordos 

livres (AGL), monoacilgliceróis (MAG) e diacilgliceróis (DAG), hidrocarbonetos 

(principalmente esqualeno), esteróis, álcoois alifáticos, vitaminas lipossolúveis (A,D,E 

e K) e pigmentos, assim como diversos compostos fenólicos e voláteis (Gouveia, 

1995; Boskou et al., 2006). 

Os óleos e as gorduras são, juntamente com os glúcidos e as proteínas, 

nutrientes essenciais para o Homem, sendo a maior fonte de energia da dieta humana, 

fornecendo cerca de 9 kcal/g (Seeley et al., 2005). 

Quimicamente, os constituintes do azeite podem dividir-se em duas fracções: 

uma fracção saponificável, insolúvel em água que permite a formação de sabões 

devido à hidrólise em meio alcalino, e uma insaponificável, solúvel em água (Gouveia, 

1995; Boskou et al., 2006). 
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A concentração dos compostos presentes em cada uma das fracções 

depende, entre outros factores, das condições ambientais e geográficas, da variedade 

da azeitona, época de colheita e índice de maturação (Ryan et al., 1998). 

A fracção saponificável inclui maioritariamente os triacilgliceróis, com cerca de 

98-99%, e em pequena quantidade di- e monoacilgliceróis e ácidos gordos livres, 

responsáveis pela acidez do azeite (Boskou et al., 2006). Nesta fracção é também 

possível encontrar componentes menores, como os fosfolípidos e pigmentos verdes, 

como as clorofilas (Costa, 1982; Gouveia, 1995). 

Segundo Gouveia (1995) e Boskou, et al., (2006), a fracção insaponificável, 

representa cerca de 2% do azeite e inclui várias substâncias como hidrocarbonetos, 

esteróis, álcoois alifáticos, compostos fenólicos, vitaminas, tocoferóis e compostos 

voláteis e aromáticos. Esta fracção é a principal responsável pelas características 

organolépticas, estabilidade e valor biológico e nutricional do azeite (Boskou, 1998). 

 

3.1.1.1 Triacilgliceróis e ácidos gordos 

Os triacilgliceróis são constituídos por três moléculas de ácidos gordos, 

ligados na forma de ésteres a uma molécula de glicerol (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Os triacilgliceróis podem ser constituídos por ácidos gordos do mesmo tipo ou 

por ácidos gordos de diferentes tipos, que é o caso mais frequente nos óleos vegetais 

(Costa, 1982).  

De acordo com Boskou et al., (2006), os triacilgliceróis maioritários no azeite 

são: OOO (40-59%), POO (12-20%), OOL (12,5-20%), POL (5,5-7%) e SOO (3-7%) (O 

- ácido oleico, P – ácido palmítico, L – ácido linoleico e S – ácido esteárico). Por vezes, 

Figura 2 – Molécula de um triacilglicerol, onde os R 
são diferentes ácidos gordos (adaptado de Kiritsakis, 
1992) 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Caracterização química de azeites português e brasileiro sujeitos a aquecimento e 

utilizados em fritura 

 

7 
 

são também encontradas pequenas quantidades de POP, POS, OLnL, LOL, OLnL, 

PLL, PLnO e LLL (Ln – ácido linolénico).  

Os ácidos gordos que fazem parte da constituição dos óleos vegetais são 

formados por uma cadeia hidrocarbonada, não ramificada, em geral com um número 

par de carbonos e apresentando ou não insaturações sob a forma de duplas ligações 

cis. Possuem uma extremidade hidrofóbica, constituída pelo grupo metilo CH3, e outra 

hidrofílica onde está a função ácido COOH, como observado na figura 3.  

 

 

 

A composição em ácidos gordos de um azeite depende da zona de produção, 

latitude, clima, variedade de azeitona e do seu estado de maturação (Boskou, 1998; 

Cunha et al., 2006). 

A maior parte dos ácidos gordos presentes no azeite são insaturados, 

havendo ácidos gordos monoinsaturados (AGMI), em proporções que variam entre 55 

a 80% dos ácidos gordos totais. Os ácidos gordos polinsaturados (AGPI) representam 

4 a 20% e os ácidos saturados 5 a 15% dos ácidos gordos totais (Gouveia, 1995).  

O azeite é constituído por um perfil de ácidos gordos característico, onde 

predomina o ácido oleico (C18:1), embora o ácido palmítico (C16:0), o ácido 

palmitoleico (C16:1), o ácido esteárico (C18:0) e o ácido linoleico (C18:2) também 

estejam presentes em quantidades importantes. O ácido mirístico (C14:0) é 

encontrado em pequenas quantidades (Kiritsakis, 1992; Boskou et al., 2006).  

Pelo facto de o azeite virgem ser constituído, maioritariamente, por ácido 

oleico, faz com que ocupe uma posição única, relativamente aos restantes óleos 

vegetais, uma vez que este ácido é menos susceptível à oxidação, comparativamente 

ao ácido linoleico e linolénico (Owen et al., 2000). 

Na tabela 1 pode ver-se a composição em ácidos gordos (limites de variação) 

que o azeite deve apresentar de acordo com o regulamento da Comissão Europeia nº 

702/07, o Codex Alimentarius e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira. 

Extremidade 
hidrofóbica 

Extremidade 
hidrofílica 

Figura 3 – Molécula de ácidos gordo 
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Tabela 1 – Composição do azeite em ácidos gordos (%m/m ésteres metílicos) (Regulamento 

(CE) N.º 702/2007; Codex Alimentarius, 2001; ANVISA, 1999). 

 

O estabelecimento de um nível máximo para o ácido linolénico (C18:3) de 1% 

(m/m) de ésteres metílicos, como descrito na tabela 1, é bastante importante, pois 

pode ser usado como um indicador de adulteração (Boskou et al., 2006). 

A presença de acilgliceróis parciais no azeite, pode estar relacionado, quer 

com a biossíntese incompleta do triacilglicerol, quer com reacções hidrolíticas 

(Kiritsakis, 1992). Em azeites virgens, a concentração de diacilgliceróis pode variar 

entre 1 e 2,8%, e os monoacilgliceróis estão presentes em teores menores de cerca 

de 0,25% (Boskou et al., 2006). 

Inicialmente, o azeite apresenta 1,2-diacilgliceróis, mas que tendem a 

converter-se no seu isómero 1,3-diacilgliceróis, ficando mais estáveis. Este rearranjo 

pode dar informações sobre a idade do azeite e as condições de armazenamento 

(Boskou et al., 2006). 

  

Ácidos Gordos 
Reg. (CEE) nº 

702/07 

Codex 
Alimentarius 

(2001) 
ANVISA (1999) 

Nome comum 
Representação 

abreviada 

Mirístico C14:0 ≤ 0,05 0,0 - 0,05 < 0,05 

Palmítico C16:0 7,5 - 20,0 7,5 - 20,0 7,5 - 20,0 

Palmitoleico C16:1 0,3 - 3,5 0,3 - 3,5 0,3 - 3,5 

Margárico C17:0 ≤ 0,3 0,0 - 0,3 < 0,3 

Margaroleico C17:1 ≤ 0,3 0,0 - 0,3 < 0,6 

Esteárico C18:0 0,5 - 5,0 0,5 - 5,0 0,5 - 5,0 

Oleico C18:1 55,0 - 83,0 55,0 - 83,0 55,0 - 83,0 

Linoleico C18:2 3,5 - 21,0 3,5 – 21,0 3,5 - 21,0 

Linolénico C18:3 ≤ 1,0 
não 

especificado 
< 0,9 

Araquídico C20:0 ≤ 0,6 0,0 - 0,6 < 0,6 

Gadoleico C20:1 ≤ 0,4 0,0 - 0,4 < 0,4 

Beénico C22:0 ≤ 0,2 0,0 - 0,2 < 0,2 

Linhocérico C24:0 ≤ 0,2 0,0 - 0,2 < 0,2 
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3.1.1.2 Hidrocarbonetos 

Segundo Boskou (2006), no azeite estão presentes dois hidrocarbonetos em 

quantidades importantes: o esqualeno e o β-caroteno, embora este último pertença ao 

grupo dos pigmentos. O β-caroteno, devido à sua acção vitamínica (Vit. A) e 

antioxidante, atenua a acção do singleto de oxigénio, evitando desta maneira a foto-

oxidação (Lopez-Villalta, 1998). Este hidrocarboneto é um dos responsáveis pela cor 

do azeite (Costa, 1982) e a sua estrutura química encontra-se representada na figura 

4.  

 

 

 

 

O esqualeno é o precursor bioquímico da biossíntese dos esteróis e o 

principal constituinte da fracção insaponificável, constituindo cerca de 40% desta 

fracção (Boskou, 1998). Na figura 5, está representada a sua estrutura química. 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de esqualeno presente no azeite depende da cultivar das 

oliveiras, da tecnologia de extracção do azeite e é reduzida drasticamente durante o 

processo de refinação (Boskou et al., 2006).  

Figura 5 – Estrutura química do esqualeno  

Figura 4 – Estrutura química do β-caroteno  
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3.1.1.3 Fosfolípidos 

O azeite jovem pode conter pequenas quantidades de fosfolípidos, entre 40 e 

135 mg/kg, enquanto os azeites mais velhos apresentam menores quantidades destes 

compostos (Boskou, 1998). O nível de fosfolípidos pode ser importante, pois estes 

compostos apresentam actividade antioxidante (Boskou et al., 2006). 

 

3.1.1.4 Esteróis 

Os esteróis são compostos importantes, que estão relacionados com a 

qualidade do azeite e com a sua autenticidade (Boskou, 1998), uma vez que a 

composição quantitativa e qualitativa em cada óleo é considerada característica 

(Costa, 1982). 

O azeite contém esteróis comuns, principalmente na forma livre, mas também 

esterificados (Grob et al., 1990). Os principais esteróis encontrados no azeite são o β-

sitosterol (75 a 90% do total), Δ5-avenasterol (5 a 20% do total) e o campesterol (1 a 

5% do total) (Lopez-Villalta, 1998; Boskou et al., 2006; Cercari et al., 2007). As 

estruturas químicas dos principais esteróis encontram-se representadas na figura 6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

β-sitosterol Δ5-avenasterol 

Campesterol 

Figura 6 – Estrutura química dos principais esteróis presentes no azeite  
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Outros esteróis, como o colesterol, Δ7-campestenol, clerosterol, Δ5,24-

estigmastadieno, Δ7-estigmasterol, são também encontrados em menores 

quantidades ou em quantidades vestígiais (Boskou et al., 2006; Itoh et al., 1981).  

Segundo Aparicio & Luna (2002) o teor de esteróis totais em azeites virgens 

varia principalmente entre 1000 e 2000 mg/kg, sendo o limite inferior estabelecido pela 

Comissão da União Europeia de 1000 mg/kg (Regulamento (UE) N.º 61/2011). 

 

3.1.1.5 Álcoois alifáticos e ceras 

Os álcoois alifáticos estão presentes no azeite em pequenas quantidades. Os 

álcoois que contêm até 22 átomos de carbono são álcoois gordos, os de cadeia 

hidrocarbonatada mais longa são álcoois cerosos (Gouveia, 1995). 

Apesar de presentes em pequenas quantidades, os álcoois gordos não 

deixam de ser importantes, pois podem ser utilizados para diferenciar os diferentes 

tipos de azeites (Boskou, 1998). 

As ceras são ésteres de álcoois com cadeia alifática longa e ácidos gordos 

(Gouveia, 1995; Boskou, 1998). 

A grande maioria das ceras está presente na cutícula externa dos frutos. A 

cera na superfície das azeitonas protege-as contra a perda de água e danos causados 

por insectos. Em climas mais secos e quentes, os frutos produzem maior quantidade 

de ceras, com o objectivo de controlar a taxa de respiração (Mailer et al., 2010). 

O azeite virgem extra é caracterizado pela ausência de ceras com 40-46 

átomos de carbono, uma vez que estas não são extraídas por processos mecânicos. 

Estas ceras são encontradas em grandes quantidades em óleos refinados e no 

bagaço de azeitona, sendo a presença destes compostos um bom método para a 

identificação de óleos ou azeites extraídos por solvente em azeites virgens extra 

(Mailer et al., 2010).  

Os óleos extraídos com solventes apresentam quantidades superiores de 

ceras e de eritrodiol e uvaol, comparativamente a óleos extraídos mecanicamente. A 

quantidade de álcoois alifáticos no azeite não deve ser superior a 4,5% do total de 
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esteróis enquanto a de ceras deve ser inferior a 350 mg/kg. Valores distintos podem 

ajudar na detecção de fraudes no azeite (Aued-Pimentel et al., 2008).  

 

3.1.1.6 Compostos fenólicos 

Os azeites virgens são uma fonte natural de antioxidantes, pois incluem os 

carotenóides, tocoferóis e os compostos fenólicos (Morelló et al., 2004). Os compostos 

fenólicos presentes no azeite são principalmente polifenóis, que são substâncias que 

afectam a sua estabilidade, aroma e sabor (Boskou, 1998). 

Os três compostos fenólicos com a concentração mais elevada no azeite são 

a oleuropeína, o hidroxitirosol (3,4-dihidroxifenil etanol) e o tirosol (Tuck & Hayball, 

2002). A estrutura química destes compostos é representada na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal composto fenólico da azeitona é a oleuropeína (Tuck & Hayball, 

2002), que é responsável pelo sabor amargo nas azeitonas verdes. A sua 

Oleuropeína 

Hidroxitirosol Tirosol 

Figura 7 – Estruturas químicas dos principais compostos fenólicos do azeite 
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percentagem diminui de forma considerável ao longo da maturação (Boskou et al., 

2006).  

O teor de polifenóis pode variar entre 50 e 200 mg/kg, podendo chegar a 

1000 mg/kg em certos azeites (Boskou et al., 2006).  

A presença de polifenóis no azeite virgem está relacionada com a sua 

estabilidade oxidativa e com as suas propriedades organolépticas (Harwood & 

Aparício, 2000). 

 

3.1.1.7 Pigmentos 

O azeite pode possuir uma cor que vai desde o verde-amarelado até ao 

dourado, conforme o estado de maturação dos frutos, composição e quantidade total 

de pigmentos presentes (Boskou, 1998). 

É possível verificar a existência de carotenóides e de clorofilas no azeite, 

sendo as suas quantidades influenciadas pela cultivar, índice de maturação, zona de 

produção, sistema de extracção e condições de armazenamento (Boskou et al., 2006). 

Sob a exposição da luz, os pigmentos verdes sofrem auto-oxidação e foto-

oxidação, degradam-se e provocam a perda de cor do azeite (Boskou, 1998; 

Psomiadou et al., 2002). Quando protegidos da luz, estes compostos actuam como 

antioxidantes (Lopez-Villalta, 1998). 

Os principais carotenóides presentes no azeite são a luteína, o β-caroteno, a 

violaxantina e a neoxantina (Figura 8). A fracção de carotenóides pode por vezes 

incluir várias xantofilas (Boskou et al., 2006). 
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Os carotenóides, em particular o β-caroteno, são eficientes antioxidantes. 

Geralmente, o teor total de carotenóides varia entre 1 e 20 mg/kg, encontrando-se o β-

caroteno em concentrações entre 0,5 e 4 mg/kg (Boskou, 1998). 

As clorofilas a e b (Figura 9) são os pigmentos mais importantes na cor do 

azeite, podendo o seu teor variar entre 1 e 20 mg/kg (Boskou, 1998). 

  

Figura 8 – Principais carotenóides presentes no azeite 

Luteína 

β-caroteno 

Violaxantina 

Neoxantina 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Caracterização química de azeites português e brasileiro sujeitos a aquecimento e 

utilizados em fritura 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São atribuídas propriedades biológicas benéficas às clorofilas, mas quando 

estas estão presentes em grandes quantidades, tornam-se inconvenientes, porque 

além de depreciarem a cor do azeite pela coloração verde, também parecem exercer 

uma influência negativa na estabilidade do azeite (Costa, 1982). 

O tipo de extracção do azeite influencia a quantidade de clorofilas presentes. 

Azeites obtidos pelo sistema contínuo apresentam maior quantidade de clorofila (20 a 

40% mais) do que azeites obtidos pelo sistema clássico (Boskou, 1998). 

 

3.1.1.8 Vitaminas 

As vitaminas lipossolúveis também se encontram presentes no azeite, sendo 

as principais as vitaminas A, D, E (α-tocoferol) e K. 

Figura 9 – Estrutura química das clorofilas a e b  

Estrutura do grupo R1 (fitilo): 

Estrutura do grupo R2: 

Clorofila a 

Clorofila b 
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3.1.1.8.1 Tocoferóis 

Dado que os azeites são facilmente oxidáveis, os tocoferóis apresentam 

grande relevância para a sua estabilidade porque apresentam um importante papel 

biológico como antioxidantes naturais (Boskou, 1998; Lopez-Villalta, 1998). 

No azeite existem quatro tocoferóis, o α-tocoferol, β-tocoferol, δ-tocoferol e γ-

tocoferol, estando representados na figura 10 e na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Grupos R1, R2 e R3 dos diferentes tocoferóis (Mishima, et al., 2003) 

Tocoferol R1 R2 R3 

α -  CH3 CH3 CH3 

β -  CH3 H CH3 

γ -  H CH3 CH3 

δ -  H H CH3 

 

 

As concentrações de tocoferol presentes no azeite dependem muito da 

cultivar da oliveira, podendo oscilar entre 5 e 300 mg/kg. Nos azeites de qualidade, a 

sua concentração pode ser superior a 100 mg/kg, ao contrário dos azeites com 

elevada acidez onde a sua concentração é tão baixa como 5 mg/kg (Boskou, 1998). 

O α-tocoferol é o tocoferol presente em maior quantidade no azeite, 

representando geralmente 95% do total dos tocoferóis, podendo ser encontrado na 

Figura 10 – Estrutura química do Tocoferol 
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forma livre (Tasioula-Margari & Okoger, 2001; Boskou et al., 2006). É também 

considerado o tocoferol com maior acção vitamínica (Costa, 1982). 

Normalmente são encontradas baixas quantidades de β-tocoferol (≈10 

mg/kg), δ-tocoferol (≈10 mg/kg) e γ-tocoferol (≈20 mg/kg). A concentração de tocoferol 

pode ser reduzida nos frutos maduros e a refinação ou a hidrogenação, ou até mesmo 

o armazenamento, podem provocar a perda dos mesmos (Lopez-Villalta, 1998; 

Boskou et al., 2006). 

Estudos recentes sugerem que as isoformas de Vitamina E também 

desempenham um papel importante para o organismo humano (Cunha et al., 2006), 

assim por exemplo o γ-tocoferol foi considerado um agente preventivo do cancro 

(Campbell et al., 2003) e importante na prevenção de um acidente vascular cerebral 

(AVC) por obstrução de artérias (Mishima et al., 2003).  

 

3.1.1.9 Compostos voláteis e aromáticos 

Na fracção volátil dos azeites virgens foram identificados cerca de 280 

compostos voláteis, entre os quais hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, ésteres, fenóis 

e seus derivados. Outros compostos, devido às pequenas concentrações presentes no 

azeite, têm uma contribuição muito pequena no seu aroma e sabor (Morelló et al., 

2004; Boskou et al., 2006). 

Foram encontrados apenas 67 compostos em níveis superiores ao limiar de 

detecção de cheiro e como tal, potencialmente activos no aroma do azeite. Cerca de 

20 destes compostos contribuem negativamente para o cheiro dos azeites virgens 

(Boskou et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Caracterização química de azeites português e brasileiro sujeitos a aquecimento e 

utilizados em fritura 

 

18 
 

3.2 Importância do azeite para a saúde 

A dieta mediterrânica é conhecida pelos seus efeitos benéficos para a saúde 

e bem-estar, privilegiando o consumo de legumes, fruta, leguminosas, azeite e vinho 

tinto. O papel benéfico da dieta mediterrânica tem sido muito estudado no 

metabolismo lipídico, pressão arterial, índice de massa corporal e inflamações (Ortega, 

2006). Esta dieta, em alguns países, está inversamente associada ao índice de massa 

corporal e à obesidade, que são factores de risco para as doenças cardiovasculares 

(Huang & Sumpio, 2008). Alguns componentes da dieta mediterrânica também 

apresentam efeitos benéficos na melhoria da função cognitiva e de humor (Ortega, 

2006). 

O azeite virgem tem um número de componentes muito benéficos para a 

maioria das funções do corpo humano. É rico em vitaminas A, D, E, F e K, é o único 

óleo alimentar produzido apenas por processos físicos, sem qualquer processo 

químico, e, claro, sem corantes nem conservantes adicionados (Granados, 2000). 

O azeite é a principal fonte de ingestão de gordura na dieta mediterrânea, que 

se caracteriza por ser rico em ácidos gordos monoinsaturados, especificamente o 

ácido oleico e pobre em ácidos gordos saturados (Ortega, 2006). O ácido oleico 

previne o desenvolvimento de ateromas e subsequentemente de trombos e enfartes, 

devido ao aumento das razões AGMI/AGPI e AGMI/AGS e à presença de 

antioxidantes (Granados, 2000; Huang & Sumpio, 2008). 

Os AGMI com configuração cis presentes na dieta têm um maior efeito contra 

a aterosclerose do que os AGS, sendo estes comparáveis aos AGPI na prevenção do 

risco de doenças cardiovasculares (Kris-Etherton, 1999; Trautwein et al., 1999). 

A gordura monoinsaturada do azeite virgem reduz os níveis de glucose no 

sangue e, consequentemente, a dose de insulina, melhorando o perfil lipídico de 

doentes com diabetes (Granados, 2000). Os ácidos gordos monoinsaturados ajudam a 

baixar o colesterol constituinte das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e a elevar o 

colesterol constituinte das lipoproteínas de alta densidade (HDL), beneficiando a 

saúde cardiovascular.  

Os níveis elevados de LDL são factores importantes para o desenvolvimento 

da aterosclerose, uma vez que são estes que transportam cerca de dois terços do 

colesterol plasmático para as artérias (Huang & Sumpio, 2008). 
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Enquanto os ácidos gordos saturados de origem animal são identificados 

como factores dietéticos de risco para o desenvolvimento de doenças ateroscleróticas, 

os ácidos gordos monoinsaturados, principalmente o ácido oleico, mostraram um 

efeito protector evidente (Rique et al., 2002). 

O azeite desempenha um papel favorável no sistema digestivo, uma vez que 

tende a diminuir um pouco a acidez do suco gástrico e facilita e regula a evacuação do 

conteúdo intestinal (Granados, 2000). 

O organismo humano não consegue sintetizar os ácidos gordos essenciais, 

como o ácido linolénico e o ácido linoleico, estando estes presentes na constituição do 

azeite. Estes ácidos gordos são usados na produção de outros, tal como o ácido 

araquidónico, obtido a partir do linoleico (EUFIC, 2008). 

Os componentes que existem em menor quantidade no azeite virgem, como 

hidrocarbonetos, tocoferóis, flavonóides, esteróides e compostos fenólicos, também 

protegem contra doenças cardíacas e vasculares. As proporções destes compostos 

dependem dos processos de extracção, sendo difícil quantificar a sua ingestão (Huang 

& Sumpio, 2008).  

Os polifenóis, principalmente o α-tocoferol, ou vitamina E, são altamente 

resistentes à oxidação, protegendo a integridade de diversos componentes celulares, 

nomeadamente das lipoproteínas que transportam o colesterol no sangue e ajudando 

desta forma a prevenir problemas cardiovasculares (Huang & Sumpio, 2008). Os 

tocoferóis são o maior grupo de antioxidantes primários presentes nas gorduras 

vegetais e animais. No azeite virgem, aproximadamente 95% do teor total de 

tocoferóis é α-tocoferol. A vitamina E está relacionada com a acção preventiva contra 

as espécies reactivas de oxigénio, radicais livres, presentes no plasma, membranas e 

tecidos (Cunha et al., 2006). 

Apesar de todos os benefícios para a saúde, o azeite é um óleo vegetal e, por 

isso, tem um elevado valor energético, sendo o consumo excessivo de azeite propício 

a um aumento de peso, devendo ser evitado, assim como o uso excessivo de sal e 

bebidas alcoólicas. 
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3.3 O Azeite na economia mundial 

3.3.1 Produção 

Segundo o Conselho Oleícola Internacional (COI), em 2010, a bacia do 

Mediterrâneo concentrava cerca de 97% da produção mundial de azeite, do qual 74% 

em países da União Europeia, sendo a Espanha o maior produtor com cerca de 

1.396.300 toneladas de azeite produzido, correspondendo a 46%, a Itália com 15% e a 

Grécia com 11%, como se pode verificar na figura 11.  

 

Actualmente, fora da bacia do Mediterrâneo, o maior produtor é a Austrália, 

embora tenha iniciado a produção apenas no ano 1998, ultrapassando assim a 

Argentina (COI, 2011).  

 

 

 

 

Portugal 
2% 

Turquia 
5% 

Túnisia 
5% 

Síria 
5% 

Marrocos 
5% 

Grécia 
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Itália 
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Outros 
6% 

   

Figura 11 – Maiores Produtores Mundiais de Azeite em 2010 (adaptado de COI, 2011) 
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A produção de azeite nos maiores produtores da União Europeia tem variado 

nos últimos anos. Os dados relativos à produção de azeite nestes países são 

apresentados na figura 12. 

 

A Espanha lidera a produção mundial de azeite, com uma média de 900.800 

t/ano de azeite produzido entre os anos 1991 e 2010. Itália é o segundo maior produtor 

com uma média de 549.500 t/ano, seguida da Grécia com 360.900 t/ano e por último 

Portugal com uma média de apenas 38.400 t/ano.  

 

3.3.2 Consumo 

O consumo mundial de azeite, no ano de 2010 foi de 2.873.000 toneladas, e 

cerca de 1.826.600 toneladas (aproximadamente 65%) foram consumidas pela União 

Europeia (COI, 2011). 

O consumo médio mundial, entre os anos 1991 e 2010 foi de 1.775.800 

toneladas, tendo o consumo de azeite vindo a aumentar substancialmente. 
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Figura 12 – Evolução da produção de Azeite na União Europeia (em 1000 ton) (adaptado de 
COI, 2011) 
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Figura 13 – Maiores consumidores de azeite em 2010 (adaptado de COI, 2011) 

Na figura 13, constata-se que o principal consumidor de azeite é a Itália com 

675.000 toneladas (25%), prevendo-se um aumento para 2011.  

 

O segundo maior consumidor de azeite é a Espanha com 550.000 toneladas 

(20%). Com estes resultados, é interessante observar que os maiores produtores são 

também os maiores consumidores de azeite. Este facto pode estar relacionado a 

factores culturais, económicos e históricos do país. 

 

3.3.3 Importação 

Na figura 14 pode verificar-se que os Estados Unidos da América são os 

maiores importadores de azeite, importando hoje em dia 258.000 toneladas/ano, cerca 

de 33% das importações mundiais. Este dado deve-se ao facto dos Estados Unidos 

ser o terceiro maior consumidor e apenas produzir em média 1.400 toneladas por ano.  
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O mesmo se verifica com a Itália, que sendo o maior consumidor, tem 

necessidade de importar cerca de 90.000 toneladas para satisfazer as necessidades 

internas. 

 

Apenas a Espanha e a Grécia são auto-suficientes em relação ao consumo 

de azeite, embora a Espanha ainda importe azeite de outros países produtores. Todos 

os outros países produtores são importadores, uns em maiores quantidades que 

outros.  

O Brasil é o quarto maior importador de azeite do mundo, visto que a sua 

produção é praticamente nula e tem uma necessidade anual de 50.500 toneladas de 

azeite para satisfazer o consumo interno. 
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Figura 14 – Maiores importadores de azeite em 2010 (adaptado de COI, 2011) 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Caracterização química de azeites português e brasileiro sujeitos a aquecimento e 

utilizados em fritura 

 

24 
 

3.3.4 Exportações 

Relativamente às exportações (Figura 15), o maior exportador mundial de 

azeite é a Espanha com 31%, exportando cerca de 210.000 toneladas de azeite para 

todo o mundo. A Itália também é um grande exportador com 25%, exportando cerca 

de 165.000 toneladas de azeite anualmente. 

 

O Brasil não exporta, pois não é 

um país produtor. Tudo o que 

consome é importado de países produtores, 

principalmente da Espanha, 

Itália, Grécia e Portugal. 

O mapa seguinte lista 

o valor das 

importações dos 20 

principais países exportadores para o top 

25 dos países 

importadores, em 2003. O valor do comércio entre cada um dos países é representado 

na figura 16 por uma área colorida de acordo com a escala apresentada - o laranja é o 

valor mais alto e o azul mais baixo (Tradedata International , 2005). 

Os países foram agrupados na sequência da sua posição geográfica - assim 

obtem-se um mapa-mundo que representa o padrão de comércio mundial do Azeite. 
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Figura 15 – Principais exportadores de Azeite em 2010 (adaptado de COI, 2011) 
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Como observado, já em 2003, a Espanha e a Itália eram os maiores 

exportadores, sendo os Estados Unidos e a Itália grandes importadores. 

A maior parte do azeite importado para consumo em Portugal é proveniente 

de Espanha. Portugal consegue exportar azeite para quase todo o mundo, com maior 

importância em Itália, Espanha, Brasil e Estados Unidos. 

O Brasil importa de Portugal a maior parte do azeite consumido, não 

desprezando os azeites de Espanha, Argentina e Itália.  

 

 

 

 

Figura 16 – Representação do comércio mundial do Azeite em 2003 (Tradedata International, 
2005) 
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3.4 Técnicas de extracção de Azeite 

O azeite é obtido unicamente por processos físicos, em condições, 

nomeadamente térmicas, que não provocam alterações no azeite. Não é permitida a 

extracção por solvente, nem a reesterificação ou mistura com óleos de outra natureza 

(Regulamento (CEE) N.º 2568/91). 

Para se obterem azeites de qualidade tem que se partir de frutos íntegros, 

limpos e sãos, caso contrário não é possível obter bons azeites.  

Existem três possíveis métodos para a extracção do azeite: o sistema 

clássico, sendo mais utilizado em produções caseiras, onde há uma extracção por 

prensagem do fruto, e o sistema contínuo de 2 ou 3 fases utilizado na grande maioria 

a nível industrial, onde há a separação por centrifugação. Os fluxogramas dos 

processos estão apresentados na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Fluxogramas dos processos mais utilizados para a extracção do azeite 
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Relativamente à colheita, é necessário ter em atenção a data e o tipo de 

colheita utilizada. A colheita deve ser realizada quando a azeitona atinge o 

crescimento e a maturação completos, coincidindo com o momento em que o fruto tem 

maior quantidade de azeite (Gouveia, 1995). Existem vários sistemas de colheita de 

azeitona como a colheita manual, ripagem, varejamento ou mecanicamente com a 

ajuda de vibradores. Em Portugal o sistema mais utilizado é o varejamento (Gouveia, 

1995).  

Para assegurar que as azeitonas mantêm as características e qualidades que 

possuíam na colheita é necessário que sejam rapidamente conduzidas para o lagar 

para serem processadas. 

Antes das azeitonas serem transportadas para o lagar, deve ser realizada a 

separação dos frutos de pior qualidade e uma limpeza eficiente das azeitonas, para 

que o transporte ocorra nas melhores condições. A melhor forma de transportar as 

azeitonas é em recipientes de plástico perfurados, que permitem a circulação de ar, 

evitando aquecimento devido a processos catabólicos. Utilizando recipientes de 

pequena dimensão (25 a 200 kg) evita-se também que os frutos sejam esmagados 

(International Olive Oil Council, 1990). 

Por vezes não é possível processar as azeitonas logo após a sua colheita, 

especialmente quando existem grandes volumes de produção, sendo necessário o seu 

armazenamento, que deverá ser realizado de forma a preservar as características 

qualitativas da azeitona (International Olive Oil Council, 1990). 

A primeira operação nos processos de extracção de azeite é a remoção das 

folhas por corrente de ar. Após esta operação é necessário fazer uma lavagem dos 

frutos, com água corrente da rede (Figura 18), onde são retiradas poeiras e materiais 

estranhos, utilizando água à temperatura ambiente para não provocar alterações no 

fruto. É também realizada a pesagem e selecção dos frutos, para retirar os frutos 

doentes, pois podem prejudicar o restante processo. Com estas operações evitam-se 

defeitos no azeite como “sabor a folhas verdes”, ou a presença de poeiras ou metais 

que poderiam danificar o moinho ou o decantador (International Olive Oil Council, 

1990). 
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No sistema clássico, a operação de moenda é efectuada com moinhos de 

galgas rugosas, cilíndricas ou cónicas, dependendo o grau de moenda, do tempo de 

permanência dos frutos no moinho. No sistema contínuo, são utilizados moinhos de 

martelos, dependendo o grau de moenda, da abertura da malha do crivo (Figura 19). 

A operação de moenda tem como objectivo a ruptura das células, com a 

finalidade de facilitar a saída do azeite dos vacúolos, provocando a agregação das 

pequenas gotículas de azeite em gotículas cada vez maiores, facilitando a sua 

separação da fase sólida e da outra fase líquida (International Olive Oil Council, 1990; 

Gouveia, 1995). 

 

Existem vários factores condicionantes na operação de moenda, como o 

tempo de moenda, pois se for muito prolongado, há um aumento da superfície exposta 

ao ar promovendo oxidações, originando cheiro a ranço, ocorrendo também a 

libertação de compostos voláteis, e promovendo a perda de aromas. Para azeitonas 

em princípio de campanha, a moenda deve ser fina, mas com o seguimento da safra, 

Figura 18 – Remoção das folhas e lavagem dos frutos. 

Figura 19 – Extracção do azeite por moinho de galgas tronco-cónicas e moinho de 

martelos. 
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quando as azeitonas estão mais maduras, o grau de moenda deverá ser menor 

(Gouveia, 1995). A velocidade de agitação tem que ser controlada permitindo 

minimizar a incorporação de oxigénio na massa, evitando reacções degradativas. A 

qualidade dos frutos é dos factores mais importantes, pois a utilização de frutos de 

baixa qualidade afecta todo o processo (Lopez-Villalta, 1998).  

Se ocorrer uma moagem muito longa, com um grau de moenda fino, com 

elevada velocidade de agitação, utilização de frutos de baixa qualidade, ocorre a 

formação de uma emulsão com reduzida permeabilidade e ocorrem perdas de azeite 

no bagaço. 

De seguida, ocorre a operação de termobatedura (Figura 20), onde se utiliza 

o efeito da agitação com a temperatura, visando o aumento do rendimento de 

extracção. Isto implica agitar a pasta lentamente e continuamente, a 14 – 18 rpm e a 

30 °C, favorecendo a inversão de fase da emulsão, ou seja, fazendo com que haja 

contacto entre as gotas de azeite ligadas aos colóides, formando gotas maiores de 

modo a constituir uma emulsão de H2O em azeite. Desta forma é mais fácil extrair uma 

fase contínua por processos físicos (International Olive Oil Council, 1990; Boselli et al., 

2009).  

As termobatedeiras são verticais nos sistemas clássicos e horizontais nos 

sistemas contínuos, com revestimento em aço inoxidável. Têm eixos horizontais e 

estão equipadas com sistemas de aquecimento eléctricos, ou água quente a circular 

em compartimentos externos. Os eixos têm facas em espiral, de vários tamanhos e 

formatos, que misturam a pasta lentamente (International Olive Oil Council, 1990; 

Lopez-Villalta, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Termobatedeira de sistema contínuo 
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No sistema clássico, após a termobatedura, a pasta moída é colocada de 

forma homogénea em capachos, que são um tipo de tapetes de uma malha porosa, 

empilhados (Figura 21). De seguida sofrem uma prensagem com uma prensa 

hidráulica onde ocorre a separação da fase líquida constituída por azeite e águas 

russas, da parte sólida, o bagaço. De seguida procede-se a uma decantação para a 

separação das duas fases líquidas, águas russas e azeite virgem.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos sistemas contínuos de 3 fases, a massa moída é colocada num 

decantador centrífugo horizontal, onde ocorre a separação das 3 fases, bagaço, águas 

russas e azeite. Posteriormente o azeite é encaminhado para uma centrífuga de 

discos (Figura 22), onde são eliminados vestígios de águas russas presentes no 

azeite, obtendo-se assim o azeite virgem. Nos sistemas contínuos de 2 fases, o azeite 

é separado da outra fase constituída pelo bagaço e pelas águas russas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Centríguga de discos 

Figura 21 – Prensagem hidraúlica em capachos  
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O azeite é finalmente armazenado em tanques de materiais impermeáveis, 

inertes, inócuos geralmente aço inoxidável ou aço revestido por resinas epoxi, e de 

preferência com fundo cónico, de modo a garantir uma boa conservação e limpeza do 

azeite (Figura 23). Para impedir a oxidação dos azeites armazenados, o espaço de 

cabeça dos depósitos deve ser preenchido por um gás inerte, geralmente o azoto. A 

temperatura de armazenamento deve ser entre 15 °C e 18 °C em local com pouca 

luminosidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se os azeites virgens apresentarem defeitos devido a condições climáticas, 

colheitas tardias, utilização de azeitonas atacadas por pragas ou doenças, longos 

períodos de espera até à elaboração do lote ou ocorrerem erros durante o processo de 

extracção que promovam as reacções degradativas de hidrólise e oxidação, têm de 

ser refinados. 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Deposito de armazenamento. 
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3.4.1 Bagaço e águas russas 

De todos os processos de extracção de azeite resultam subprodutos sólidos, 

o bagaço, e líquidos, as águas russas. Estas águas são constituídas por águas de 

vegetação da azeitona, águas de lavagem da maquinaria e equipamentos e águas 

adicionadas à pasta durante a extracção. No sistema contínuo de 2 fases, a produção 

de águas russas é muito pequena. 

O bagaço engloba a maior parte da película, da polpa e de pedaços de 

caroço. A quantidade de gordura nele contida, depende do sistema de extracção, mas 

em média é cerca de 8 a 10% da matéria seca (Gouveia, 1995). 

Na tabela 3 estão representados os valores em termos de humidade e teor de 

azeite presentes no bagaço proveniente de dois sistemas de extracção de azeite 

distintos. 

Tabela 3 – Valores mínimos e máximos de alguns parâmetros analíticos determinados no 
bagaço de azeitona produzidos por diferentes sistemas de extracção do azeite (International 
Olive Oil Council, 1990) 

  

  

Parâmetros 
Sistema de extracção do azeite 

Sistema clássico Sistema contínuo 

Humidade (%) 20 - 35 38 – 60 

Teor de azeite (%) 4,5 – 9,0 1,8 – 6,0 
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3.5 Qualidade do azeite 

3.5.1 Parâmetros de qualidade do azeite 

O aumento do consumo do azeite virgem extra está de certa forma 

relacionado com a preferência dos consumidores por produtos da dieta mediterrânica 

devido aos seus benefícios nutricionais (Psomiadou et al., 2003).  

O azeite virgem tem um preço elevado em comparação com outros óleos 

vegetais devido à sua qualidade e ao seu alto custo de produção, sendo por isso 

necessário um cuidadoso controlo de qualidade em toda a linha de produção, através 

de parâmetros analíticos (Boskou, 2002; Psomiadou et al., 2003). 

Não é fácil definir “o que é a qualidade de um azeite virgem”. Apenas se sabe 

que a qualidade e a classificação de um azeite estão directamente relacionadas com 

os limites de análises químicas e características organolépticas, estando estas 

determinadas no Regulamento (CE) N.º 865/2004 e no COI.  

A qualidade do azeite é avaliada com base em quatro parâmetros, sendo eles 

a acidez, o índice de peróxidos (IP), a absorvância no ultravioleta (K270) e a análise 

sensorial (International Olive Oil Council, 1990; Granados, 2000). 

A acidez mede a quantidade de ácidos gordos livres, expressa em ácido 

oleico. A partir de certos limites constitui um inconveniente para a sua utilização na 

alimentação (Granados, 2000). O Regulamento (CE) N.º 865/2004 e o COI permitem o 

consumo directo de azeite virgem que tenha até 2% de AGL. É um parâmetro bastante 

importante na classificação comercial do azeite (International Olive Oil Council, 1990). 

O índice de peróxidos mede o estado de oxidação inicial de um azeite, 

podendo também indicar indirectamente, o estado de uma possível deterioração de 

certos compostos de interesse nutricional, como é o caso da vitamina E. É um 

parâmetro bastante importante na classificação de um azeite, porque, como o seu 

nome indica, estabelece um nível do grau de oxidação, o qual deve ser sempre inferior 

a 20 meq O2/kg para azeite comestíveis (Granados, 2000; Codex Alimentarius, 2001). 

A absorvância no ultravioleta a 270 nm utiliza-se principalmente para detectar 

os compostos secundários de oxidação (aldeídos, cetonas e ácidos gordos livres) num 

azeite virgem. Num azeite obtido de uma azeitona sã, que não tenha sido submetido a 
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nenhum tratamento diferente das operações físicas próprias da sua extracção, o seu 

valor é geralmente inferior ao limite estabelecido, sendo este de 0,22 para azeites 

virgens extra (Regulamento (CEE) N.º 2568/91; Granados, 2000). 

A análise sensorial é realizada por um painel de provadores treinados que 

avalia através de uma prova de perfil as características organolépticas do azeite, as 

quais são detectadas pelos sentidos: cheiro, sabor e cor, apesar deste último, na 

análise sensorial do azeite, não ser tido em conta (COI, 1996; Granados, 2000).  

O azeite virgem, como é extraído do fruto unicamente por processos físicos, 

apresenta características de flavour que o distingue de outros óleos (International 

Olive Oil Council, 1990).  

A avaliação da qualidade sensorial dos azeites virgens envolve a percepção 

tanto de atributos sensoriais favoráveis como desfavoráveis, sendo através dos 

defeitos organolépticos que se consegue classificar um azeite (Kalua et al., 2007). 

Cada atributo positivo ou defeito identificado será quantificado pelos provadores 

(International Olive Oil Council, 1990). 
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3.5.2 Classificação comercial do azeite 

Como referido anteriormente, reserva-se a denominação de "azeite" ao óleo 

procedente unicamente da azeitona por processos físicos. A sua definição exclui desta 

denominação todos os óleos obtidos por solventes, caso do óleo de bagaço de  

azeitona, ou por procedimento de reesterificação, assim como toda a mistura com um 

óleo de diferente natureza.  

De acordo com a legislação europeia vigente, as designações e definições 

dos azeites e óleos de bagaço de azeitona são as que se seguem (Regulamento (CE) 

N.º 865/2004) (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azeite Virgem: “Azeite obtido a partir do fruto da oliveira unicamente por 

processos mecânicos ou outros processos físicos, em condições que não alterem o 

azeite e que não tenham sofrido outros tratamentos além da lavagem, da decantação, 

da centrifugação e da filtração.” 

Os azeites virgens são classificados e denominados do seguinte modo:  

Azeite virgem extra – “Azeites com uma acidez livre, expressa em ácido 

oleico, não superior a 0,8 g por 100 g e com outras características conformes com as 

previstas para esta categoria.”  

Figura 24 – Classificação comercial do azeite e óleo de bagaço de azeitona 
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Azeite virgem – “Azeite virgem com uma acidez livre, expressa em ácido 

oleico, não superior a 2 g por 100 g e com as outras características conformes com as 

previstas para esta categoria.” 

Azeite lampante – “Azeite virgem com uma acidez livre, expressa em ácido 

oleico, superior a 2 g por 100 g e/ou com as outras características conformes com as 

previstas para esta categoria.” 

Azeite refinado: “Azeite obtido pela refinação do azeite virgem, com uma 

acidez livre, expressa em ácido oleico, não superior a 0,3 g por 100 g e com as outras 

características conformes com as previstas para esta categoria.” 

Azeite: “Azeite obtido por loteamento de azeite refinado e de azeite virgem, 

com exclusão do azeite lampante, com uma acidez livre, expressa em ácido oleico, 

não superior a 1 g por 100 g e com as outras características conformes com as 

previstas para esta categoria.” 

Óleo de bagaço de azeitona bruto: “Óleo obtido de bagaço de azeitona por 

tratamento com solventes ou por processos físicos, ou óleo correspondente, com 

excepção de certas características específicas, a um azeite lampante, com exclusão 

dos óleos obtidos por processos de reesterificação e qualquer mistura com óleos de 

outra natureza, e com as outras características conformes com as previstas para esta 

categoria.” 

Óleo de bagaço de azeitona refinado: “Óleo obtido por refinação de óleo de 

bagaço de azeitona bruto, com uma acidez livre, expressa em ácido oleico, não 

superior a 0,3 g por 100 g e com as outras características conformes com as previstas 

para esta categoria.” 

Óleo de bagaço de azeitona: “Óleo obtido por loteamento de óleo de bagaço 

de azeitona refinado e de azeite virgem, com exclusão do azeite lampante, com uma 

acidez livre, expressa em ácido oleico, não superior a 1 g por 100 g e com as outras 

características conformes com as previstas para esta categoria.” 
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3.5.3 Reacções de degradação 

Desde o período de formação do azeite, na azeitona, até à sua colheita, 

insectos, microrganismos e agentes ambientais, como a temperatura, luz e oxigénio, 

juntamente com a acção das enzimas presentes no fruto e outras, podem afectar a 

qualidade do azeite promovendo processos de deterioração (Kiritsakis, 1992). 

Todas as reacções de degradação que ocorrem no azeite causam alterações 

consideráveis na sua composição química, propriedades sensoriais e nutritivas 

(Velasco & Dobarganes, 2002).  

As principais reacções de degradação que ocorrem durante o processo de 

aquecimento e fritura do azeite são a oxidação, hidrólise e a polimerização (Vergara et 

al., 2006). 

O azeite oxida-se quando entra em contacto com o oxigénio, existindo várias 

substâncias presentes no tecido celular dos frutos que retardam a oxidação, os 

antioxidantes. O teor de ácidos gordos essenciais, como o ácido linoleico e linolénico e 

de certas vitaminas lipossolúveis diminui quando o azeite se oxida (Aparicio & Luna, 

2002). A sua susceptibilidade à oxidação depende do seu teor em ácidos gordos 

insaturados (AGI) e em antioxidantes que contrariam esta reacção (Morelló et al., 

2004). 

A oxidação do azeite quando em contacto com o oxigénio é um fenómeno 

espontâneo e inevitável, que traz como consequências a alteração no valor comercial 

do mesmo. As reacções químicas envolvidas no processo de oxidação são 

extremamente complexas dando origem à formação de compostos voláteis de cheiro 

desagradável, destruição de ácidos gordos essenciais e até mesmo a formação de 

compostos de potencial toxicidade (Vergara et al., 2006).  

O desenvolvimento do ranço resultante da presença de produtos secundários 

da oxidação (aldeídos, cetonas e AGL) é conhecido como a causa predominante de 

deterioração do azeite durante o armazenamento. Esta reacção ocorre entre ácidos 

gordos insaturados e o oxigénio (Morelló et al., 2004). 

Existem quatro factores que podem favorecer o processo de oxidação, sendo 

eles, o contacto com o oxigénio do ar, a temperatura, a luz e a presença de metais.  
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Como referido anteriormente, o azeite, quando em contacto com o oxigénio 

do ar, oxida-se, e quanto maior for o tempo de contacto entre os dois, maior a 

degradação do azeite. Isto pode acontecer durante a agitação, as trasfegas, o 

enchimento dos depósitos e a superfície de contacto no espaço de cabeça nos 

recipientes de armazenamento. Inicialmente o processo é lento devido à presença de 

antioxidantes naturais no azeite, mas a partir de determinado nível de peróxidos a 

velocidade da reacção aumenta e origina-se o cheiro a ranço pela formação de 

compostos secundários da oxidação. Este é dos factores mais difíceis de controlar, 

sendo permitido no máximo 5% de volume de ar nos depósitos de armazenamento 

(Villalta, 1999). 

A temperatura, quando superior a 20 °C, acelera o processo de auto-oxidação 

e de oxidação térmica, favorecendo a formação de peróxidos. A luz favorece de igual 

forma a reacção entre o azeite e o oxigénio (Villalta, 1999). 

A presença de metais é facilmente controlável, com a utilização de materiais 

em aço inoxidável e com uma limpeza eficiente dos equipamentos. Evita-se assim a 

auto-oxidação, pois os metais apresentam efeito catalisador. 

A auto-oxidação, a foto-oxidação e a oxidação térmica são os três principais 

processos de oxidação do azeite (Velasco & Dobarganes, 2002). Todas estas 

reacções podem ser percebidas através do esquema da figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Esquema simplificado da oxidação no azeite (adaptado de Velasco & 

Dobarganes, 2002) 
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 Auto-oxidação 

Segundo Boskou et al., (2006), a auto-oxidação é uma reacção entre os 

ácidos gordos insaturados e o oxigénio. O mecanismo da auto-oxidação dos lípidos 

pode-se descrever como um processo de três etapas: iniciação, propagação e 

terminação (Velasco & Dobarganes, 2002). Esta reacção começa pela remoção de um 

átomo de hidrogénio de um ácido gordo, gerando um radical alquilo lipídico (R•), 

conhecida como a fase de iniciação, sendo assim, fortemente influenciada pelo calor, 

luz e por catalisadores metálicos (Erickson, 2008). 

Na propagação, ocorre a transformação em peróxidos, os quais se ligam ao 

hidrogénio pertencente a outras moléculas lipídicas e se transformam em 

hidroperóxidos (ROOH) (Erickson, 2008). 

Na fase de terminação, ocorre a destruição dos hidroperóxidos, por serem 

compostos bastante instáveis e reactivos, decompondo-se rapidamente sob o efeito da 

luz, do calor ou na presença de catalisadores metálicos, formando-se assim os 

produtos secundários da oxidação. Estes compostos secundários são estáveis, de 

natureza variada, que podem ser álcoois cetonas, aldeídos, ácidos gordos de cadeia 

curta e hidrocarbonetos (Erickson, 2008). 

 Foto-oxidação 

A luz pode promover a formação de hidroperóxidos num azeite, quando em 

presença de oxigénio. Mais tarde, pode-se iniciar pela decomposição fotolítica dos 

peróxidos e hidroperóxidos presentes no azeite. A propagação está dependente das 

reacções dos radicais livres, formando-se isómeros similares aos dos hidroperóxidos 

formados durante a auto-oxidação na ausência da luz (Gunstone, 2004). 

 Oxidação térmica 

O processo de oxidação lípidica a altas temperaturas é bastante complexo, 

não sendo fácil distinguir os efeitos individuais da temperatura e do oxigénio, devido às 

fortes interacções que existem entre eles e por estarem envolvidos em simultâneo 

(Christie, 2005).  

Como referido anteriormente, a acção do calor, devido a temperaturas 

elevadas de fritura ou aquecimento, favorece a formação de radicais alquilo lipídicos 

(R•), devido, neste caso, à diminuição drástica da solubilidade do oxigénio, apesar de 
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todas as reacções de oxidação serem aceleradas (Velasco & Dobarganes, 2002; 

Christie, 2005). 

A temperaturas superiores a 150 °C, os hidroperóxidos (ROOH) estão 

praticamente ausentes, porque a taxa de decomposição destes é superior à sua taxa 

de formação, dando origem a compostos poliméricos, como por exemplo dímeros não 

polares de triacilgliceróis (RR) e a produtos secundários da oxidação. Estes 

compostos poliméricos são formados na ausência de oxigénio através da interacção 

de radicais alquil lipídicos (R•), evidenciando a baixa concentração de oxigénio 

(Velasco & Dobarganes, 2002; Christie, 2005). 

Neste processo, os produtos secundários formados são principalmente 

aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres, álcoois e hidrocarbonetos de cadeia curta (Messina 

et al., 2010). 

O azeite virgem apresenta uma grande resistência à deterioração oxidativa, 

devido, em primeiro lugar, à sua composição em ácidos gordos, caracterizada por uma 

elevada razão entre ácidos gordos monoinsaturados e polinsaturados, e em segundo 

lugar a grande variedade de compostos com actividade antioxidante, como os 

polifenóis (Velasco & Dobarganes, 2002). 

Estes compostos secundários são responsáveis pelas alterações de cheiro, 

sabor, cor, viscosidade e composição lipídica. A detecção e quantificação destes 

compostos secundários, pode ser feita através de sua reacção com reagentes 

específicos resultando na formação de compostos cromogénicos, posteriormente 

quantificados por espectrofotometria (Sikorski & Kolakowska , 2003; Gunstone, 2004).  

Outra reacção de deterioração é a hidrólise que envolve inicialmente a quebra 

de ligações do triacilglicerol e a formação de ácidos gordos livres, monoacilgliceróis, 

diacilgliceróis e glicerol. Esta reacção é favorecida pela presença de água e 

temperaturas elevadas (Vergara et al., 2006). 

Por último, a polimerização ocorre quando duas ou mais moléculas de ácidos 

gordos se combinam como consequência das alterações do processo de oxidação e 

altas temperaturas. A formação de polímeros depende, principalmente, do tempo e 

das condições de aquecimento do azeite (Vergara et al., 2006). 
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O azeite é pois considerado um produto excelente para processamentos que 

envolvem altas temperaturas. Em particular, os seus ácidos gordos preenchem todos 

os requisitos para que seja considerado um óleo de fritura estável e saudável, porque 

é rico em ácidos gordos monoinsaturados, pobre em ácidos gordos saturados e 

polinsaturados e não contem praticamente ácidos gordos trans. Além disso, o azeite é 

considerado um óleo de fritura premium, com vantagens adicionais ligadas ao seu 

ponto de fusão relativamente baixo (Velasco & Dobarganes, 2002).  

O método que indica o nível de aldeídos presentes no óleo utiliza a p-

anisidina (IpA) que no meio acético forma com estes, compostos de cor amarela. O 

índice de p-anidisina costuma ser relacionado ao índice de peróxidos, gerando um 

valor total de oxidação (VTO). Tal índice permite uma avaliação do potencial de 

alterações de carácter organoléptico, relacionadas com os peróxidos, além das 

representativas de deterioração efectiva do óleo, relativas à presença de aldeídos 

(Gunstone, 2004).  

O IpA tem sido bastante utilizado na avaliação de deterioração ocorrida ao 

longo do processo de fritura, por apresentar uma boa correlação com o tempo de 

utilização do óleo e com a análise sensorial e de produtos de degradação. Porém não 

demonstrou correlação com o teor de nonanal, aldeído resultante do processo de 

degradação do ácido oleico (Tompkings & Perkins, 1999). 
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3.6  Análises Térmicas  

Nas últimas décadas, as técnicas termoanalíticas adquiriram importância 

crescente em todas as áreas de conhecimento na química básica e aplicada. O 

crescimento da utilização dessa metodologia, dotada de grande potencialidade, foi 

favorecido pela disponibilidade de instrumentos controlados por microprocessadores, 

capazes de fornecer informações quanto ao comportamento térmico dos materiais de 

forma precisa e num tempo relativamente curto (Faria & Silva, 2009). 

Segundo a Confederação Internacional de Análises Térmicas (ICTA), a 

Análise Térmica é definida como um grupo de técnicas onde as propriedades físicas 

ou químicas de uma substância e/ou dos seus produtos de reacção são monitoradas 

em função do tempo ou da temperatura, enquanto a temperatura da amostra, sob uma 

atmosfera específica, é submetida a uma programação controlada (Matos, 2011).  

A análise termogravimétrica (TGA) é um processo contínuo onde é medida a 

variação de massa de uma amostra em função da temperatura, ou do tempo, a uma 

temperatura constante. O resultado da análise é normalmente apresentado sob a 

forma de gráfico, cuja abcissa contém os registos de temperatura e a ordenada, a 

percentagem de massa perdida ou ganha, ao invés da massa total, proporcionando 

assim uma comparação fácil entre várias curvas (Segovia & Dutra, 2009; Matos, 

2011). 

Durante a análise térmica, na termogravimetria, podem ocorrer diversos 

fenómenos físico-químicos: fusão, transição de fases, sublimação, decomposição, 

transição vítrea, oxidação, combustão, volatilização e catálise (Matos, 2011).   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Características das matérias-primas 

Neste trabalho foram analisados dois azeites virgem extra, um de Portugal e 

outro do Brasil (Figura 26).  

As amostras de azeites virgem extra Português e Brasileiro foram adquiridas 

no comércio local, nas embalagens originais, em bom estado de conservação e dentro 

do prazo de validade. Foram adquiridas 3 garrafas de cada uma das amostras. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Azeite virgem extra Oliveira da Serra, Portugal (A1) e Azeite virgem extra 

EPAMIG, Brasil (A2) 

 

A1 A2 
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As características dos azeites, de acordo com as informações do rótulo, são 

indicadas na tabela 4.  

Tabela 4 – Informações de rotulagem dos azeites analisados. 

 

Não foi possível obter informação sobre a proveniência das azeitonas 

utilizadas na produção do azeite português Oliveira da Serra. 

As azeitonas para a produção do azeite brasileiro provêm de Maria da Fé, em 

Minas Gerais região com uma latitude de 22º N e longitude de 45º W (Figura 27). 

Maria da Fé é conhecida como a cidade mais fria do Estado de Minas Gerais, sendo 

que no Inverno as temperaturas mínimas podem descer abaixo de 0 °C. No verão tem 

uma temperatura média entre 20 e 23 °C (Wikipédia, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azeite Região Variedade 
Acidez do 

rótulo 
Quantidade 

Preço da 
garrafa 

Azeite 
virgem extra 
Oliveira da 

Serra 

Portugal - 0,7% 500 mL 
4,54€ 
(10,90 
Reais) 

Azeite 
virgem extra 

EPAMIG 

Maria da Fé, 
Minas 

Gerais, Brasil 
Grappolo ⁻ 250 mL 

12,50€ 
(30 Reais) 

Figura 27 – Localização de Minas Gerais, Maria da Fé, adaptado do Google Earth. 

Maria da Fé 
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No Brasil não existe tradição olivícola, embora algumas regiões do país 

apresentem condições edafo-climáticas bastante favoráveis para o seu cultivo. A 

fundação da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) iniciou 

há pouco mais de trinta anos, um trabalho de cultivo por propagação de oliveiras, 

desenvolvido na Fazenda Experimental de Maria da Fé, no estado de Minas Gerais. 

Estão plantadas cerca de cinquenta variedades de oliveiras, com destaque 

para variedades italianas, tanto para produção de azeite, como para azeitona de 

mesa. 

Hoje em dia, a empresa produz azeite virgem extra em escala comercial, 

tendo a expectativa de obter anualmente 20 mil litros de azeite, a partir de 50 

toneladas de azeitonas colhidas na Fazenda de Maria da Fé e em propriedades 

parceiras. 

O método de extracção é idêntico ao método clássico (c.f. 3.4.). Todo o 

procedimento é realizado em pequena escala. Este azeite não sofre decantação nem 

centrifugação, por isso apresenta um aspecto opaco e com partículas em suspensão e 

formação de depósito. 

Para os ensaios de fritura, utilizaram-se batatas congeladas pré-fritas 

adquiridas no comércio local. 

 

4.2 Preparação das matérias-primas 

Todas as amostras de azeites foram armazenadas a -18 °C e protegidas 

contra a luz e o ar externo no laboratório de Tecnologia de Alimentos da Escola de 

Química/UFRJ até ao momento da sua utilização. 

Aquando do início das determinações analíticas as amostras do azeite 

português e brasileiro foram descongeladas e deixadas à temperatura ambiente 

durante tempo suficiente para atingir o estado líquido. Inicialmente foram realizadas 

avaliações visuais, em seguida os ensaios de aquecimento em estufa e fritura, para 

comparar o efeito do tempo e condição de aquecimento sobre o azeite virgem extra. 
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4.3 Ensaios de aquecimento em estufa 

Para o aquecimento, cerca de 100 mL das amostras de azeite virgem extra 

permaneceram na estufa a 180 °C, durante 10 horas. Durante a noite foram 

arrefecidas no exsicador. O mesmo ocorreu nos dois dias seguintes, respectivamente 

após 20 e 30 horas de aquecimento. Os azeites aquecidos foram armazenados em 

frascos de vidro fechados, protegidos da luz, a -18 °C. 

 

4.4 Ensaios de fritura 

Para o ensaio de aquecimento de azeite sobre a condição de fritura, em 

fritadeira eléctrica, utilizaram-se 500 mL de azeite para fritar três porções de 100 g de 

batatas congeladas pré-fritas. Antes da primeira fritura, os azeites foram aquecidos 

durante 10 minutos a 180 °C. Foi realizada a primeira fritura durante 5 minutos e 

recolhida uma amostra de 100 mL de azeite. O mesmo procedimento foi realizado 

para a 2ª e 3ª fritura. Os azeites após a fritura foram igualmente armazenados em 

frascos de vidro fechados, protegidos da luz, a -18 °C. 

 

4.5 Determinações analíticas 

Em cada amostra antes e após sofrerem os aquecimentos nas condições 

descritas, foram avaliados a acidez, índice de peróxidos, composição em ácidos 

gordos e tocoferóis, índice de p-anisidina (IpA) e VTO. Para determinar a estabilidade 

térmica, dos azeites extra virgem (português e brasileiro) foram realizadas ainda as 

análises térmicas.  
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4.5.1 Determinação da acidez 

A acidez define-se como a quantidade em mg de hidróxido de sódio 

necessária para neutralizar os ácidos gordos livres presentes em 1 g de amostra de 

gordura ou de óleo. A acidez é um bom indicativo do estado de conservação do óleo 

ou gordura uma vez que avalia a extensão da hidrólise (Lutz, 1985). 

A determinação da acidez foi realizada de acordo com a técnica do Instituto 

Adolfo Lutz (1985) e AOAC (1990), com as seguintes modificações: pesaram-se 0,5 g 

de amostra num Erlenmeyer, e adicionaram-se 15 mL de solução éter-etílico – etanol 

(2:1 v/v). Adicionaram-se 3 gotas de fenolftaleína e a titulação foi efectuada com uma 

solução de hidróxido de sódio 0,01 N, até o aparecimento de uma coloração rosada. 

Todas as amostras foram analisadas em duplicado e foi realizado um ensaio em 

branco.  

A percentagem de acidez foi calculada segundo a fórmula:  

A (% ácido oleico) = 
                    

 
 

Em que: 

v = volume (mL) de hidróxido de sódio 0,01 N gasto na titulação 

f = factor da solução de hidróxido de sódio 0,01 N 

m = massa da amostra em grama 

 

  

(Eq. 1) 
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4.5.2 Determinação do índice de peróxidos 

O índice de peróxidos é um parâmetro para determinação do grau de 

oxidação inicial de um óleo ou gordura. A presença de peróxidos indica que, de 

alguma forma, o óleo ou gordura recebeu um tratamento inadequado em que foi 

sujeito a oxidação. 

A determinação do índice de peróxidos foi realizada segundo a AOAC (1990), 

com as seguintes modificações: depois de pesar 5 g de amostra num Erlenmeyer, 

adicionou-se 10 mL de solução ácido acético – clorofórmio (3:2 v/v). De seguida, 

adicionou-se 0,5 mL de solução saturada de iodeto de potássio, preparada 

dissolvendo 127 g de KI em 100 mL de água. Adicionou-se 10 mL de água destilada e 

1 mL de solução de amido indicadora, titulou-se com solução de tiossulfato de sódio 

0,01 N, com constante agitação até ao desaparecimento total da coloração azul. 

Todas as amostras foram analisadas em duplicado e foi realizado um ensaio em 

branco. Os resultados foram expressos em miliequivalentes de oxigénio por kg de 

amostra.  

O índice de peróxido foi calculado segundo a fórmula: 

IP (meq O2/Kg) = 
               

 
 

Em que:  

v = volume (mL) de tiossulfato de sódio 0,01 N gasto na titulação  

f = factor da solução de tiossulfato de sódio 0,01 N 

m = massa da amostra em grama 

N = normalidade da solução 

 

 

 

 

  

(Eq. 2) 
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4.5.3 Índice de p-anisidina (IpA) 

A p-anisidina (p-metoxi-anilina) reage com produtos secundários de 

degradação de óleos e gorduras, produzindo compostos que absorvem radiação a um 

comprimento em 350 nm. Dissolve-se 1 g de amostra em 25 mL de iso-octano e 

mede-se a absorvância (Ab). Seguidamente adiciona-se 1 mL de uma solução de p-

anisidina (2,5 g de p-anisidina em 1 L de ácido acético) a 5 mL da solução anterior e 

mede-se novamente a absorvância (As). 

O teste de p-anisidina foi realizado conforme o método Cd 18b90 (AOAC, 

1990). Todas as amostras foram analisadas em duplicado. 

O índice de p-anisidina é calculado segundo a fórmula: 

IpA = 
                  

 
 

Em que:  

Ab = Leitura da absorvância da solução de amostra antes da reacção com a 

p-anisidina 

As = Leitura da absorvância da solução de amostra após da reacção com a p-

anisidina 

m = Massa da amostra em grama 

 

4.5.4 Valor Total de Oxidação 

Pode-se calcular o valor total de oxidação (VTO), relacionando IpA com o 

índice de peróxidos, conforme a equação seguinte:  

VTO = 2 × IP + IpA 

Em que: 

IP = Índice de peróxidos 

IpA = Índice de p-anisidina 

  

(Eq. 3) 

(Eq. 4) 
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4.6  Análises cromatográficas 

4.6.1 Determinação da composição em ácidos gordos 

A composição dos ácidos gordos dos azeites foi realizada por cromatografia 

gasosa capilar, sob a forma de ésteres metílicos. A transesterificação das amostras 

com metanol foi feita segundo o método de Hartman & Lago (1973), da seguinte 

forma: a 0,5 g de azeite adicionou-se 5 ml de solução de hidróxido de potássio (KOH) 

0,5 M e aqueceu-se em refluxo durante 4 minutos; seguidamente adicionou-se 15 ml 

do reagente de esterificação e aqueceu-se durante 3 minutos, transferiu-se para um 

funil de decantação ao qual se adicionou 15 ml de éter de petróleo e 20 ml de água 

seguido de agitação; após a separação de fases recolheu-se a fracção superior 

contendo os ésteres metílicos; posteriormente adicionou-se sulfato de sódio anidro 

para retirar a água remanescente e evaporou-se o solvente em placa de aquecimento.  

A separação e a quantificação dos ésteres metílicos foram realizadas no 

laboratório da Escola de Química da UFRJ, num cromatógrafo gasoso (CG) da marca 

Shimazu GC-2014, equipado com detector de ionização de chama, injector split na 

razão de 1:20, coluna capilar Carbowax 20M, com fase estacionária de polietileno 

glicol com 30 m de comprimento x 0,32 mm de diâmetro interno x 0,25 µm. O 

equipamento está associado a um software para tratamentos dos dados (GC Solution) 

(Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Cromatógrafo gasoso 
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O gás de arraste utilizado foi o hidrogénio, com uma pressão de 59,8 kPa, e 

fluxo de coluna de 1 mL/min. A temperatura do detector foi de 250 °C, do injector 250 

°C e a da coluna de 200 °C. A identificação dos diferentes ácidos gordos foi realizada 

por comparação com os tempos de retenção dos padrões de ésteres metílicos de 

ácidos gordos.  

A quantificação dos ácidos gordos foi calculada em relação à percentagem de 

área de cada pico de ácido gordo relativamente à área total. Cada determinação foi 

realizada em duplicado. 

 

4.6.2 Determinação de tocoferóis  

A determinação dos tocoferóis foi realizada por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) num cromatógrafo equipado com um detector de índice de refracção 

e uma coluna de fase reversa RP-18, num laboratório externo ao laboratório de 

Tecnologia de Alimentos da Escola de Química em condições não disponibilizadas. 
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4.7 Análises térmicas 

As amostras de azeite virgem extra foram analisadas termicamente pelo TGA 

(Thermogravimetric Analyzer) (Figura 29), no laboratório de análises térmicas do 

Instituto de Macromoléculas - IMA, num TGA da marca T.A. Instruments, modelo Q-

500. O equipamento está associado a um software para monitorização das análises, 

T.A. Universal Analysis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ensaio, o material foi submetido a uma variação de temperatura a 

uma taxa de 20 °C/min na faixa de 30 e 800 °C, sob atmosfera inerte de azoto, com 

fluxo da balança ou caudal de azoto de 40 ml/min e o caudal da amostra de 60 ml/min. 

A massa da amostra foi cerca de 29 mg, medida em cápsulas de platina.  

 

 

 

Figura 29 – TGA (Thermogravimetric Analyzer) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1     Análises visuais  

Segundo as observações visuais dos azeites (Figuras 30 e 31), é possível 

verificar que o azeite português apresentava coloração mais límpida (translúcida). 

Além disso, o azeite brasileiro apresentava uma coloração esverdeada intensa, além 

de depósitos de partículas sólidas de coloração castanha escura, que indicam que 

este azeite não sofreu uma decantação adequada durante o armazenamento, nem foi 

filtrado antes do engarrafamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Aspecto visual dos azeites Português (A1) e Brasileiro (A2). 

A2 A1 
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As condições dos processos de obtenção dos azeites (c.f. 3.4) podem ser um 

dos factores determinantes, não só nas características visuais, como também nos 

resultados das avaliações químicas descritas conforme seguem (c.f. 5.2).  

  

Figura 31 – Aspecto da embalagem dos azeites Português (A1) e Brasileiro (A2). 

A2 A2 A1 
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5.2 Determinações analíticas 

5.2.1 Determinação da acidez 

Na figura 32 são representados os valores médios de acidez dos azeites 

virgem extra ao longo do ensaio de aquecimento. 

 

 

Durante o aquecimento dos azeites à temperatura de 180 °C, a acidez 

aumentou 69,4% e 44,2%, nos azeites português e brasileiro respectivamente, devido 

à ocorrência de hidrólise dos ácidos gordos, durante o aquecimento, consequência do 

aumento da exposição a elevadas temperaturas (Figura 32). Resultados semelhantes 

também foram apresentados por Avelino (1993). 

Ambos os azeites se autodenominam correctamente por azeite virgem extra 

(Regulamento (CE) N.º 865/2004), visto que ambos apresentam uma acidez inicial 

inferior a 0,8 g de ácido oleico/100 g de azeite. Apesar do aumento da acidez com o 

tempo de aquecimento, os azeites continuam a ser adequados para o consumo, pois 

não ultrapassam os 2% de ácido oleico livre, referente ao azeite virgem (c.f. 3.5.2).  

 

 

Figura 32 – Comportamento da acidez das amostras ao longo dos aquecimentos. 
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A evolução do índice de acidez dos diferentes azeites virgem extra está 

representada na figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que a acidez aumenta cerca de 36% ao longo do processo de 

fritura no caso do azeite português. Estes resultados estão de acordo com os descritos 

por outros autores como Andrikopoulos, et al., 2002, Damy & Jorge, 2003 e Azpilicueta 

& Ramirez, 1991.  

Tal pode ter acontecido devido à reacção de hidrólise que ocorreu nos 

triacilgliceróis, formando ácidos gordos livres. Esta reacção ocorreu tanto devido às 

elevadas temperaturas de fritura como devido à presença de água proveniente das 

batatas (Vergara et al., 2006).  

O mesmo não se verifica no azeite brasileiro, em que a acidez diminuiu 

ligeiramente ao longo das frituras. Estes resultados não são os esperados, o que pode 

ser devido a um erro experimental, pois durante o doseamento dos ácidos gordos 

livres nestas amostras, verificou-se a formação de uma solução de aspecto leitoso 

quando se adicionava a solução de hidróxido de sódio. Algum dos compostos em 

suspensão no azeite brasileiro pode ser responsáveis por interferências com o método 

de titulação dos ácidos gordos livres. Por este motivo, nestas análises foram 

realizadas 5 repetições, enquanto as outras análises foram realizadas em duplicado.  

 

Figura 33 – Comportamento da acidez das amostras ao longo das frituras. 
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Para obter mais informação sobre o comportamento da acidez nestes azeites 

ao longo do processo de fritura, deveria ter sido realizado um maior número de frituras.   

Deve-se salientar que a acidez livre encontrada nos azeites não reflecte 

apenas os ácidos gordos formados por hidrólise e oxidação durante o processo de 

aquecimento ou de fritura, mas também aqueles que inicialmente já se encontravam 

presentes no azeite (Damy & Jorge, 2003).   

 

5.2.2 Determinação do índice de peróxidos 

Na figura 34 são representados os valores médios do índice de peróxidos dos 

azeites virgem extra ao longo do ensaio de aquecimento. 

 

O 

índice de peróxidos do azeite 

português 

aumentou até às 20 h de aquecimento, devido à 

formação de peróxidos por acção do calor e mais 

tarde de 

hidroperóxidos. 

A partir dessa altura começa a degradação dos hidroperóxidos e formação dos 

produtos secundários de oxidação (aldeídos, cetonas e ácidos gordos de cadeia 

curta), conforme observado por Velasco & Dobarganes (2002) e Avelino (1993). 

No azeite brasileiro, não se chegou a verificar a diminuição no índice de 

peróxidos, após 30 h de aquecimento. Uma vez que o azeite brasileiro apresentava 

um teor de peróxidos inicial menor do que o azeite português. Provavelmente, se o 

tempo de aquecimento fosse maior, seria mais tarde observada idêntica diminuição no 

índice de peróxidos. 

Figura 34 – Comportamento do Índice de Peróxidos das amostras ao longo dos aquecimentos. 
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O comportamento do índice de peróxidos dos azeites virgem extra ao longo 

do ensaio de fritura de batata é apresentado na figura 35. 

 

 

O comportamento observado nos dois azeites é semelhante ao verificado nos 

ensaios de aquecimento. Na fritura, devido à utilização de batatas, que naturalmente 

contêm altos teores de humidade, apesar do pouco tempo de fritura (10 min cada 

fritura), o processo de formação e decomposição do índice de peróxidos é 

consideravelmente mais rápido, quando comparado com os resultados de ensaios de 

aquecimento. Assim, por exemplo, após 20 h de aquecimento, o índice de peróxidos 

de ambos os azeites foi de cerca de 10 meq O2/kg, enquanto este valor foi observado 

após duas frituras no azeite português e três frituras no azeite brasileiro. Este 

comportamento também foi observado por Damy & Jorge (2003), quando estudaram a 

fritura de batatas em óleo de soja e gordura vegetal e por Azpilicueta & Ramirez 

(1991) no estudo da fritura de diversos azeites.  

Damy & Jorge (2003) afirmam que o índice de peróxidos, avaliado 

isoladamente, não é um bom indicador do estado de alteração do azeite. No entanto, 

nas condições avaliadas, com acompanhamento do tempo em diferentes processos 

(aquecimento e fritura), pode ser um bom indicador do estado de oxidação das 

gorduras. Isto é observado na 3ª fritura, onde o índice de peróxido do azeite português 

é menor do que o do azeite brasileiro. No entanto, isto acontece porque provavelmente 

já ocorreu a decomposição dos peróxidos e a formação de compostos secundários, 

enquanto no azeite brasileiro, o alto índice de peróxidos, no tempo avaliado, ainda não 

indicava a sua decomposição. Apesar dos aquecimentos e das frituras, no que diz 

Figura 35 – Comportamento do Índice de Peróxidos das amostras ao longo das frituras. 
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respeito ao índice de peróxidos, nenhuma das amostras ultrapassa o valor legislado (≤ 

20 meq O2/kg) (Codex Alimentarius, 2001). 

 

5.2.3 Índice de p-anisidina (IpA) 

Na figura 36 são representados os valores médios do índice de p-anisidina 

dos azeites virgem extra ao longo do ensaio de aquecimento.  

 

O teste de p-anisidina serve para quantificar os produtos secundários da 

oxidação, como os aldeídos, hidrocarbonetos e compostos poliméricos. É um teste 

muito utilizado para verificar se ocorreu oxidação excessiva em óleos utilizados em 

frituras ou aquecimentos. 

Nas primeiras 10 horas de aquecimento dos azeites, os resultados do índice 

de p-anisidina mostraram que houve um grande aumento na concentração de 

aldeídos, nos dois azeites, atingindo depois desse tempo de aquecimento um patamar. 

É possível que este patamar corresponda à saturação do óleo pelos aldeídos, os 

quais, por serem voláteis, são libertados para a atmosfera à medida que são 

formados.  

Figura 36 – Comportamento do índice de p-anisidina das amostras ao longo dos aquecimentos. 
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Na figura 37 estão representados os valores médios de p-anisidina dos 

azeites virgem extra após cada ensaio de fritura. 

Os valores do índice de p-anisidina das amostras iniciais, apresentaram 

valores muito próximos em ambos os azeites. Estes valores aumentam ao longo das 

frituras. O azeite brasileiro mostrou menores concentrações de aldeídos do que o 

azeite português, sendo assim, segundo este parâmetro, mais estável. Resultados 

semelhantes foram observados por Aladedunye & Przybylski, 2009, no estudo de 

fritura de batatas em óleo de canola. 

Este ensaio corrobora os valores do índice de peróxidos, uma vez que no 

azeite português ocorre a formação de compostos secundários, entre os quais 

aldeídos, antes do azeite brasileiro.   

  

Figura 37 – Comportamento do índice de p-anisidina das amostras ao longo das frituras. 
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5.2.4 Valor total de oxidação 

Na figura 38 estão representados os valores médios do valor total de 

oxidação dos azeites virgem extra após o ensaio de aquecimento. 

 

A estabilidade à oxidação é um parâmetro muito importante na avaliação da 

qualidade dos óleos e gorduras, pois dá-nos uma boa avaliação da sua 

susceptibilidade à degradação oxidativa. A maior ou menor estabilidade de um óleo 

traduz-se na conservação ou não das suas características durante a vida útil do 

mesmo (Aparicio et al., 1999).  

Como o valor total de oxidação é obtido a partir da equação 4, obtém-se 

assim uma relação entre o IP e o IpA. 

Em ambos os azeites, após 10 horas de aquecimento ocorreu um acréscimo 

acentuado deste valor, atingindo, um patamar de estabilidade até cerca de 20 horas 

de aquecimento. Observou-se que houve um decréscimo do valor total de oxidação, 

após 30 horas de aquecimento, no azeite português, devido à diminuição brusca no 

índice de peróxidos. No caso do azeite brasileiro, esta variação não foi observada, 

pois não houve diminuição no índice de peróxidos, nos tempos estudados. 

 

Figura 38 – Comportamento do valor total de oxidação das amostras ao longo dos aquecimentos. 
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A evolução dos valores médios do valor total de oxidação dos azeites virgem 

extra após o ensaio de fritura é representada na figura 39. 

 

O mesmo resultado anteriormente descrito pode ser comprovado no ensaio 

de fritura para o azeite português. Na 3ª fritura ocorreu uma diminuição do índice de 

peróxidos, o que levou a uma diminuição ligeira do valor total de oxidação. 

Aparentemente o azeite brasileiro é mais estável à oxidação que o azeite português.   

Contudo, uma vez que o estado de oxidação de uma gordura não pode 

diminuir com o tempo de aquecimento, o VTO não nos parece um parâmetro muito 

adequado para avaliar a oxidação lipídica. 

  

Figura 39 – Comportamento do valor total de oxidação das amostras ao longo das frituras. 
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5.3  Análises cromatográficas 

5.3.1 Determinação da composição em ácidos gordos  

Nas tabelas 5 e 6, estão apresentados os resultados para a composição em 

ácidos gordos das amostras de azeites virgem extra após o ensaio de aquecimento, 

bem como os totais de ácidos gordos saturados (AGS), ácidos gordos 

monoinsaturados (AGMI) e os ácidos gordos polinsaturados (AGPI). Alguns 

cromatogramas exemplificativos podem ser visualizados no Anexo. 

 Tabela 5 – Composição em ácidos gordos do azeite Português após o ensaio de aquecimento 

em % m/m de esteres metílicos 

ND - Não detectado 

 

 

 

  
Padrão 

10 Horas de 
aquecimento 

20 Horas de 
aquecimento 

30 Horas de 
aquecimento 

C14:0 Mirístico 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 

C16:0 Palmítico 11,28 ± 0,04 11,36 ± 0,15 10,90 ± 0,21 12,91 ± 0,16 

C16:1 Palmitoleíco 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,84 ± 0,00 0,94 ± 0,02 

C18:0 Esteárico 3,27 ± 0,00 3,34 ± 0,02 3,72 ± 0,07 3,76 ± 0,01 

C18:1 Oleico 76,58 ± 0,04 76,74 ± 0,19 78,21 ± 0,25 77,33 ± 0,13 

C18:2 Linoleico 6,64 ± 0,01 6,35 ± 0,01 4,71 ± 0,01 3,93 ± 0,02 

C18:3 Linolénico 0,63 ± 0,00 0,58 ± 0,00 0,29 ± 0,00 0,20 ± 0,00 

C20:0 Araquídico 0,37 ± 0,00 0,37 ± 0,00 0,42 ± 0,00 0,37 ± 0,00 

C20:1 Gadoleico 0,22 ± 0,00 0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,00 0,37 ± 0,01 

C22:0 Beénico ND ND 0,50 ± 0,02 0,06 ± 0,00 

C24:0 Lignocérico 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,00 

C24:1 Nervónico 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,13 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

 
AGS 14,95 ± 0,04 15,11 ± 0,17 15,57 ± 0,26 17,15 ± 0,15 

 
AGMI 77,78 ± 0,03 77,96 ± 0,17 79,44 ± 0,26 78,73 ± 0,12 

 
AGPI 7,27 ± 0,01 6,93 ± 0,01 5,00 ± 0,01 4,13 ± 0,02 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização química de azeites português e brasileiro sujeitos a aquecimento e 

utilizados em fritura 

 

64 
 

Tabela 6 – Composição em ácidos gordos do azeite Brasileiro após o ensaio de aquecimento 

em % m/m de esteres metílicos 

ND - Não Detectado  

 

Os teores de ácidos gordos dos azeites português e brasileiro encontram-se 

dentro dos limites das referências (Codex Alimentarius, 2001; Regulamento (CE) N.º 

702/2007), excepto o ácido lignocérico, sendo o limite superior 0,02. Nas amostras 

avaliadas foram encontrados valores na faixa de 0,03 até 0,09, sem justificação 

aparente.  

Inicialmente, os azeites são ricos em ácidos gordos monoinsaturados. Ao 

longo dos aquecimentos, devido às reacções de degradação, os ácidos gordos 

polinsaturados diminuíram, dando origem a ácidos gordos monoinsaturados e 

saturados.  

Os valores de ácidos gordos monoinsaturados aumentam ao longo do 

aquecimento, devido à degradação das ligações duplas dos ácidos gordos 

polinsaturados. Porém, a ligação dupla destes ácidos gordos também se quebrou, 

originando ácidos gordos saturados. Os valores destes ácidos gordos aumentaram ao 

    Padrão 
10 Horas de 
aquecimento 

20 Horas de 
aquecimento 

30 Horas de 
aquecimento 

C14:0 Mirístico 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 

C16:0 Palmítaco 14,81 ± 0,04 12,78 ± 0,07 15,34 ± 0,03 16,03 ± 0,03 

C16:1 Palmitoleíco 1,89 ± 0,05 1,55 ± 0,02 1,80 ± 0,00 1,88 ± 0,03 

C18:0 Esteárico 1,39 ± 0,01 1,47 ± 0,03 1,50 ± 0,01 1,57 ± 0,01 

C18:1 Oleico 72,18 ± 0,08 77,25 ± 0,11 73,46 ± 0,02 73,58 ± 0,09 

C18:2 Linoleico 8,41 ± 0,04 5,64 ± 0,06 6,79 ± 0,03 5,79 ± 0,00 

C18:3 Linolénico 0,57 ± 0,00 0,52 ± 0,00 0,36± 0,01 0,26 ± 0,00 

C20:0 Araquídico 0,30 ± 0,00 0,31 ± 0,00 0,31 ± 0,01 0,32 ± 0,01 

C20:1 Gadoleico 0,27 ± 0,00 0,34 ± 0,01 0,27 ± 0,00 0,38 ± 0,01 

C22:0 Beénico 0,09 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 

C24:0 Lignocérico 0,09 ± 0,02 0,04 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,05 ± 0,00 

C24:1 Nervónico ND 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,00 0,09 ± 0,01 

 
AGS 16,69 ± 0,07 14,64 ± 0,05 17,25 ± 0,01 18,01 ± 0,05 

 
AGMI 74,33 ± 0,03 79,20 ± 0,12 75,59 ± 0,02 75,93 ± 0,04 

 
AGPI 8,98 ± 0,04 6,16 ± 0,07 7,15 ± 0,03 6,06 ± 0,00 
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longo dos aquecimentos porque a deterioração dos polinsaturados foi superior à 

degradação dos ácidos gordos monoinsaturados, uma vez que a energia de activação 

necessária para a quebra das ligações duplas nos polinsaturados é menor 

relativamente aos monoinsaturados. Resultados semelhantes foram descritos por 

Avelino (1993). 

Em ambos os azeites a percentagem de ácido linolénico apresenta maior 

decréscimo ao longo do aquecimento relativamente aos outros ácidos gordos.  

Nas tabelas 7 e 8 estão apresentados os resultados para a composição em 

ácidos gordos das amostras de azeites virgem extra após ensaio de fritura, bem como 

os totais de ácidos gordos saturados (AGS), ácidos gordos monoinsaturados (AGMI) e 

os ácidos gordos polinsaturados (AGPI). Alguns cromatogramas exemplificativos 

podem ser visualizados no Anexo.  

 Tabela 7 – Composição em ácidos gordos do azeite Português após o ensaio de fritura em % 

m/m de esteres metílicos 

ND - Não detectado

  
Padrão 1ª Fritura 2ª Fritura 3ª Fritura 

C14:0 Mirístico 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,02 ± 0,00 

C16:0 Palmítaco 11,28 ± 0,04 11,67 ± 0,02 80,4 ± 0,09 11,95 ± 0,01 

C16:1 Palmitoleíco 0,96 ± 0,01 0,98 ± 0,01 0,52 ± 0,01 0,93 ± 0,03 

C18:0 Esteárico 3,27 ± 0,00 3,27 ± 0,00 4,05 ± 0,03 3,32 ± 0,02 

C18:1 Oleico 76,58 ± 0,04 76,19 ± 0,02 79,68 ± 0,12 76,04 ± 0,01 

C18:2 Linoleico 6,64 ± 0,01 6,60 ± 0,01 5,17 ± 0,01 6,53 ± 0,00 

C18:3 Linolénico 0,63 ± 0,00 0,62 ± 0,00 0,37 ± 0,00 0,59 ± 0,00 

C20:0 Araquídico 0,37 ± 0,00 0,37 ± 0,00 0,56 ± 0,00 0,37 ± 0,00 

C20:1 Gadoleico 0,22 ± 0,00 0,22 ± 0,00 0,40 ± 0,00 0,22 ± 0,00 

C22:0 Beénico ND ND 1,02 ± 0,00 ND 

C24:0 Lignocérico 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,00 

C24:1 Nervónico 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,16 ± 0,01 0,01 ± 0,00 

 
AGS 14,95 ± 0,04 15,36 ± 0,02 13,70 ± 0,13 15,68 ± 0,04 

 
AGMI 77,78 ± 0,03 77,43 ± 0,01 80,75 ± 0,12 77,19 ± 0,03 

 
AGPI 7,27 ± 0,01 7,22 ± 0,01 5,54 ± 0,01 7,13 ± 0,00 
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 Tabela 8 – Composição em ácidos gordos do azeite Brasileiro após o ensaio de fritura em % 
m/m de esteres metílicos 

ND - Não detectado 

Este ensaio não apresentou alterações apreciáveis no comportamento da 

composição em ácidos gordos em ambos os azeites. 

Como relatado por Andrikopoulos et al., (2002), a diminuição dos ácidos 

gordos insaturados e polinsaturados já era prevista. Não foi avaliada a quantidade de 

ácidos gordos trans gerados.  

Nos ensaios de aquecimento e de fritura verifica-se que a percentagem 

relativa de ácidos gordos saturados aumenta enquanto a percentagem de ácidos 

gordos insaturados e polinsaturados diminui. Podemos verificar também que os ácidos 

saturados não sofreram grandes oscilações durante os dois ensaios. 

 

 

    Padrão 1ª Fritura 2ª Fritura 3ª Fritura 

C14:0 Mirístico 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,00 

C16:0 Palmítaco 14,81 ± 0,04 12,26 ± 0,07 7,85 ± 0,01 12,75 ± 0,05 

C16:1 Palmitoleíco 1,89 ± 0,05 1,54 ± 0,01 0,84 ± 0,02 1,50 ± 0,02 

C18:0 Esteárico 1,39 ± 0,01 1,38 ± 0,00 1,66 ± 0,01 1,48 ± 0,00 

C18:1 Oleico 72,18 ± 0,08 77,26 ± 0,10 82,13 ± 0,04 77,15 ± 0,09 

C18:2 Linoleico 8,41 ± 0,04 5,97 ± 0,00 5,49 ± 0,01 5,85 ± 0,08 

C18:3 Linolénico 0,57 ± 0,00 0,72 ± 0,01 0,59 ± 0,00 0,68 ± 0,01 

C20:0 Araquídico 0,30 ± 0,00 0,30 ± 0,00 0,43 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

C20:1 Gadoleico 0,27 ± 0,00 0,39 ± 0,01 0,49 ± 0,00 0,34 ± 0,00 

C22:0 Beénico 0,09 ± 0,00 0,09 ± 0,00 0,38 ± 0,00 ND 

C24:0 Lignocérico 0,09 ± 0,02 0,04 ± 0,00 ND ND 

C24:1 Nervónico ND 0,04 ± 0,00 0,15 ± 0,02 0,12 ± 0,08 

 
AGS 16,69 ± 0,07 14,08 ± 0,07 10,33 ± 0,02 14,36 ± 0,06 

 
AGMI 74,33 ± 0,03 79,23 ± 0,08 83,60 ± 0,00 79,11 ± 0,03 

 
AGPI 8,98 ± 0,04 6,69 ± 0,01 6,08 ± 0,01 6,53 ± 0,10 
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7.3.2 Determinação do teor de tocoferóis (HPLC) 

Em cada amostra foram quantificados os teores de tocoferóis maioritários do 

azeite: α, β e γ tocoferol. 

Nas figuras 40 e 41 estão representados os teores destes compostos ao 

longo do ensaio de aquecimento, no azeite virgem extra português e brasileiro, 

respectivamente. 
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Figura 40 – Evolução dos teores de tocoferóis no azeite Português durante o aquecimento a 180 ºC 
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Figura 41 – Evolução dos teores de tocoferóis no azeite Brasileiro durante o aquecimento a 180 ºC 
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Como se pode observar, o α-tocoferol é o tocoferol maioritário do azeite, 

existindo em teores iniciais de 17,03 mg/kg e 17,86 mg/kg nos azeites português e 

brasileiro respectivamente. Como referido por Tasioula-Margari & Okoger (2001) e 

Boskou et al., (2006), em ambos os azeites, o α-tocoferol representa mais do que 95% 

dos tocoferois totais, sendo 96,5% e 99,5%, para o azeite português e brasileiro, 

respectivamente. 

Durante o aquecimento, verificou-se uma diminuição muito acentuada nos 

teores de tocoferóis, principalmente durante as primeiras 10 horas.  

Após as 30 horas de aquecimento o azeite brasileiro tem os níveis dos três 

tocoferóis muito próximos de zero, enquanto o azeite português apresenta teores 

vestígiais de α-tocoferol (1,55 mg/kg). 

Inicialmente o azeite brasileiro apresentava maior teor destes tocoferóis, mas 

após as 30 horas de aquecimento, verificou-se uma diminuição em ambos os azeites, 

ficando o azeite português com um maior teor, embora a diferença seja muito 

pequena.  

Nas figuras 42 e 43 são representados os valores médios de tocoferóis do 

azeite virgem extra português e brasileiro, respectivamente, após o ensaio de fritura.  
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Figura 42 – Evolução dos teores de tocoferóis no azeite Português durante a fritura 
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Para ambos os azeites, as amostras analisadas após a 3ª fritura apresentam 

uma relação anormal entre os teores de tocoferóis, com aumento de β-tocoferol e do 

γ-tocoferol, nos azeites português e brasileiro, respectivamente. É possível ter ocorrido 

um problema analítico.  

Se olharmos para o perfil de tocoferóis após a 1ª e 2ª fritura, observa-se uma 

diminuição de α-tocoferol, resultado semelhantes ao observados por Aladedunye & 

Przybylski, 2009, no estudo de fritura de batatas em óleo de canola, enquanto os 

níveis de β e γ-tocoferol permanecem inalterados.  

Como referido anteriormente, inicialmente o azeite brasileiro apresentava 

maior teor de tocoferóis, mas após as frituras, tendo em conta a diminuição do α-

tocoferol, é o azeite português que apresenta maior teor destes compostos. 

Os tempos de fritura são inferiores aos de aquecimento, o que pode explicar o 

observado.  
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Figura 43 – Evolução dos teores de tocoferóis no azeite Brasileiro durante a fritura 
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5.4  Análises térmicas 

Na figura 44 está representado o gráfico da análise térmica para o azeite 

virgem extra português sem aquecimento.  

 

A avaliação da figura mostra que o azeite português é homogéneo, composto 

maioritariamente por triacilgliceróis (99,43%), apresentando apenas uma curva de 

degradação. No final da degradação (450 ºC), é observada uma variação na curva da 

derivada, representando componentes presentes no azeite mais resistentes 

termicamente que a massa total. 

O azeite português é termicamente resistente até 396,59 ºC, temperatura a 

qual se começa a degradar, sendo a velocidade máxima de degradação em 425,14 

ºC.  

 

Figura 44 – Curva de TGA do azeite português sem aquecimento 
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Na figura 45, observa-se que o azeite virgem extra brasileiro é homogéneo, 

com uma composição maioritariamente constituída por triacilgliceróis (99,40%). A 

curva da derivada apresenta dois picos, o que dificulta a identificação da velocidade 

máxima de degradação do azeite, pois existe, neste intervalo, uma substância não 

identificada, termicamente diferente.  

O azeite brasileiro é termicamente resistente até 385,95 ºC, temperatura à 

qual se começa a degradar. 

 

 

 

 

Figura 45 – Curva de TGA do azeite brasileiro sem aquecimento 
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Na figura 46 podemos comparar os azeites virgem extra português e 

brasileiro, verificando que o azeite português é termicamente mais resistente em 10 °C 

que o azeite brasileiro. Este valor, em termos de processo de fritura e de aquecimento 

não se torna muito relevante.  

 

Figura 46 – Comparação da análise térmica entre os dois azeites 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os tempos de aquecimento e de fritura influenciaram a acidez e o índice de 

peróxidos. Enquanto a acidez tem um comportamento crescente com o tempo de 

aquecimento, o índice de peróxidos aumenta até certo tempo, conforme o processo 

(aquecimento ou fritura) e decresce provavelmente devido à degradação dos 

hidroperóxidos e formação de compostos secundários da oxidação. O 

acompanhamento destes parâmetros indicou uma maior estabilidade aparente do 

azeite brasileiro em comparação com o azeite português. Nas condições avaliadas, os 

azeites permanecem dentro dos parâmetros exigidos pela legislação.  

O índice de p-anidisina é utilizado para avaliar a formação de compostos 

secundários, especialmente de aldeídos. Nas condições de aquecimento deste ensaio, 

os dois azeites são considerados semelhantes, pois após um elevado aumento na 

concentração de aldeídos nas primeiras 10 horas, ambos atingiram um patamar de 

estabilidade. Nas condições de fritura, nos dois azeites observou-se um aumento da 

concentração de aldeídos, embora o azeite brasileiro mostre maior estabilidade, em 

relação ao azeite português. 

Os dados obtidos relativos ao IP e IpA parecem indicar que o azeite brasileiro 

é aparentemente mais estável que o azeite português, apesar deste último ser mais 

rico em tocoferóis com propriedades antioxidantes. 

Em geral, tanto no ensaio de aquecimento como de fritura, ocorreu uma 

diminuição dos ácidos gordos insaturados, nomeadamente o oleico e linoleico. Estes 

ensaios apresentam uma desvantagem na perda de ácidos gordos essenciais 

(linoleico e linolénico). 

No ensaio da determinação do teor de tocoferóis, verificou-se que nos dois 

azeites ocorreu uma diminuição acentuada dos teores de tocoferóis. Depois de 

sujeitos às duas condições de aquecimento, o azeite português apresentou maior teor 

vitamínico comparativamente ao azeite brasileiro. 
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Na análise térmica, o azeite português mostrou-se termicamente mais 

resistente, embora em apenas 10 °C, que o azeite brasileiro. Ambos são homogéneos 

e predominantemente ricos em triacilgliceróis.  

Embora não se saiba qual a variedade das azeitonas ou a idade exacta das 

oliveiras, sabe-se que oliveiras brasileiras são mais jovens em relação às oliveiras 

centenárias existentes em Portugal, e as diferenças dos valores encontrados nas 

várias análises realizadas entre os azeites podem ter sido influenciadas por factores 

como a variedade de azeitona utilizada, a influência ambiental e geográfica, processo 

de cultivo, processos de extracção do azeite ou mesmo a presença de maior ou menor 

quantidade de antioxidantes naturais, para além dos tocoferóis. 

 

6.1 Considerações Finais 

Devido às características benéficas para a saúde proporcionadas pelo azeite, 

é necessário realizar estudos relativos à identificação e quantificação da formação de 

compostos de degradação dos ácidos gordos e dos antioxidantes naturais, 

prioritariamente ácidos fenólicos. Além disto seria fundamental ter-se doseado o teor 

de compostos polares em cada amostra de azeite, uma vez que é este o único 

parâmetro legislado na UE que permite avaliar se um óleo ou gordura se encontra em 

condições de ser utilizado em fritura. Um óleo com mais de 25% de compostos polares 

não pode ser utilizado em alimentação humana. Poderá dar-se continuidade a este 

trabalho com a determinação de compostos voláteis responsáveis pelo aroma de cada 

um dos azeites e também a influência da variação dos parâmetros do processo da 

extracção do azeite na estabilidade do mesmo. Também seria interessante realizar a 

análise sensorial dos azeites antes e depois dos ensaios de aquecimento para 

detecção de cheiro a ranço. 

Na realização deste trabalho deviam ter sido feitos maiores tempos de 

aquecimento em estufa e maior número de frituras, assim como deviam ter sido 

utilizadas maior número de amostras. 
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