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Resumo 

O azeite de oliva extra virgem é um produto nobre, 
tornando importante a realização de análises que 
determinem sua composição. Em amostras comerciais, 
foram determinados os teores de compostos fenólicos 
totais, atividade antioxidante, e realizadas as análises de 
FTIR e RMN de ¹H. Foi observado grande variação entre 
as marcas nas análises realizadas, que ocorreram 
possivelmente pelos diferentes processos de obtenção e 
armazenamento. 

Introdução  

O azeite de oliva extra virgem (EVOO) é extraído a 
baixas temperaturas, preservando os compostos 
fenólicos, responsáveis pela atividade antioxidante. Pelo 
alto valor agregado, é importante identificar a 
composição das amostras comerciais. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o teor de compostos fenólicos em 
amostras comerciais de azeite de oliva, obter 
informações sobre a atividade antioxidante, analisar o 
perfil das ligações dos triacilgliceróis por FTIR e obter o 
perfil dos principais ácidos graxos por RMN. 

Material e Métodos 

Dezesseis amostras de EVOO comerciais, adquiridas de 
acordo com a disponibilidade em um mercado local, 
foram analisadas quanto ao teor de compostos fenólicos 
totais (TPC) e a atividade antioxidante analisada por 
DPPH e ABTS. Para apenas as seis primeiras amostras 
adquiridas, por conta da disponibilidade do Complexo de 
Laboratórios Multiusuários, foram obtidos espectros de 
FTIR em pastilhas de KBr e de RMN de ¹H, calculando 
os teores de ácidos graxos. 

Resultados e Discussão 

Através dos espectros de FTIR obtidos foi observado 
que as seis amostras analisadas seguiram um padrão 
semelhante. As bandas em 3010 cm-1 são atribuídas ao 
ácido oleico e linoleico, característicos nos EVOOS, há 
pequenas diferenças entre as amostras em relação ao 
teor destes ácidos. Os teores de ácidos graxos 
calculados para cada azeite estão apresentados na 
Tabela 1. Nota-se a diferença entre os azeites, 
possivelmente pela variedade dos cultivares. Esta 
variação também é encontrada nos trabalhos de Zago et 
al. (2019) e Ballus et al. (2014), onde as amostras 
variaram entre 64,40 e 84,3 g de ácido oleico/100g, entre 
3,23 e 13,19g de ácido linoleico/100g e entre 0,30 e 
1,36g de ácido linolênico/100 g de azeite. 
 

Tabela 1. Teor de ácidos graxos, compostos fenólicos totais e 
atividade antioxidante dos azeites de oliva extravirgem 
analisados. 

 
 
Na Tabela 1 consta os dados obtidos em relação ao 
TPC, DPPH e ABTS. Na literatura, o teor de fenóis totais 
em EVOO varia de 40 a 940 mgGAE/kg de óleo (ZAGO, 
et al., 2019). A atividade antioxidante quanto ao ABTS 
varia entre 94,8 e 157,97 µmolTE/100g de óleo 
(GIUFFRÈ, et al., 2018, ZAGO et al., 2019) e quanto ao 
DPPH varia de 33,9 a 1790 µmolTE/100g (ZAGO et al., 
2019). O TPC nas amostras analisadas foi inferior ao 
encontrado na literatura, o ABTS superior e o DPPH se 
manteve dentro da variação citada. Essas variações se 
devem aos diferentes cultivares, condições climáticas e 
método de extração do óleo (BALLUS et al.; BORGES et 
al., 2017; ZAGO et al., 2019). 

Conclusão 

As amostras analisadas tiveram resultados compatíveis 
com a literatura, com variações entre as marcas que se 
devem principalmente às cultivares e ao método de 
obtenção de cada azeite de oliva extra virgem. 
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