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Resumo 

O azeite de oliva é um dos principais óleos 

comercializados no mundo. É um produto da extração 

de azeitonas, que fornecem características de sabor e 

aroma diferenciados, e devido seu elevado valor de 

mercado, esse produto é sujeito a práticas fraudulentas 

podendo haver diminuição da sua qualidade. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros de 

qualidade de amostras comercializadas na região. As 

amostras se mostraram dentro dos padrões legais para 

índice de acidez e peróxidos. 

Introdução  

A alteração mais frequente realizada no azeite de oliva 

é a adição de outros tipos de óleos vegetais de baixo 

valor comercial ou de um tipo de menor qualidade do 

próprio azeite (AUED-PIMENTEL, et al., 2002). Alguns 

dos parâmetros que podem indicar a qualidade dos 

óleos são: índice de acidez, peróxidos, extinção 

específica no ultravioleta (BOSKOU D, 2006).  

Considerando o fato de que o azeite de oliva apresenta 

alto valor agregado e seu consumo crescer a cada 

ano, o objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros 

de qualidade de amostras comercializadas na região. 

Material e Métodos 

Dezesseis amostras de azeite de oliva extra virgem 

foram obtidas no mercado local de Ponta Grossa – PR. 

Foram realizados índice de acidez (AOCS Cd 8-53, 

1990), índice de peróxidos (AOCS Ca 5a-40) e 

extinção específica no ultravioleta (IAL, 2008). 

Resultados e Discussão 

Nas Figuras 1 e 2 estão demonstrados os resultados 
de índice de acidez e de peróxidos, respectivamente, 
para as amostras comerciais analisadas. 

 
Figura 1. Índice de acidez dos azeites de oliva. 

A amostra 13 foi a que apresentou maior valor, seguida 
da amostra 15, diferenciando-se significativamente das 

amostras. As amostras 9 e 10 foram as que 
apresentaram os menores valores, não apresentando 
diferença significativa entre elas.  
Para o índice de peróxidos, os resultados variaram entre 
5,48 e 13,72 mEq/kg. O menor valor para esse índice foi 
da amostra 5 e o maior foi da amostra 6, diferindo 
significativamente das outras.  
Todas as amostras, para ambas as análises, se 
apresentaram abaixo do limite especificado pela 
Legislação (BRASIL, 2012), representado pela linha 
amarela nas Figuras. 

 
Figura 2. Índice de peróxidos dos azeites de oliva. 

Para a análise de extinção específica, 44% das 

amostras tiveram seus resultados acima da 

especificação para o K232 (≤2,50) e para o K270 (≤0,22). 

Para os valores de ΔK, apenas 38% amostras se 

mostraram dentro dos valores preconizados pela 

legislação (≤0,01). Esses índices são influenciados por 

parâmetros como embalagem, tempo e temperatura de 

armazenamento, presença de antioxidantes naturais etc. 

Conclusão ou Conclusões 

As amostras se apresentaram dentro dos padrões legais 

para o índice de acidez e de peróxidos. Para a análise 

de extinção específica, a maioria das amostras estavam 

em desconformidade. Considerando o exposto, 

demonstra-se a importância de um controle rigoroso na 

comercialização desse produto. 
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