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Resumo 

O azeite de oliva virgem é um produto de extração das 
azeitonas com alto valor comercial e características 
diferenciadas relacionadas a sabor, aroma e 
composição. Neste trabalho foram avaliados rotulagem, 
custo por litro, cor e parâmetros de identidade como 
índice de refração e de saponificação em amostras 
comerciais. Os resultados evidenciaram uma 
variabilidade entre as amostras, possivelmente devido à 
origem.  

Introdução  

O azeite de oliva é um dos principais óleos 
comercializados no mundo, principalmente nos países 
do Mediterrâneo. Devido à sua composição em ácidos 
graxos e compostos minoritários que fornecem 
características peculiares, sabor e aroma diferenciados, 
e por seu elevado valor de mercado, esse produto é 
sujeito a práticas fraudulentas (UNCU, et al, 2019). 
A rotulagem para o azeite de oliva é considerada um 
parâmetro de qualidade e está ligada a maior causa de 
adulterações deste produto. Outros parâmetros 
presentes na legislação são o índice de saponificação e 
índice de refração e estão ligados a identidade dos 
produtos (BRASIL, 2012).    
As análises de cor e os teores de clorofila e carotenóides 
estão diretamente ligados a composição dos óleos e 
gorduras, e permitem verificar a qualidade dos azeites. 
Objetivou-se com o presente trabalho a análise de 
azeites de oliva comercializados em Ponta Grossa.  

Material e Métodos 

As 16 amostras foram adquiridas em comércio local e 
mantidas sob refrigeração durante as análises. A 
rotulagem foi avaliada segundo os parâmetros da 
Legislação Brasileira (BRASIL, 2012). O Índice de 
saponificação foi realizado segundo metodologia 
descrita por Nunes, Marinho e Salem (2016), a cor em 
colorímetro Konica Minotta modelo CM-5 e índice de 
refração por meio de leitura direta em refratômetro de 
bancada. Os teores de clorofila e carotenóides foram 
obtidos de acordo com metodologia descrita por 
Mínguez-Mosquera (1991).  

Resultados e Discussão 

A avaliação dos rótulos se baseou em parâmetros legais 
(BRASIL, 2012) e todas as amostras continham as 
informações necessárias como tipo, denominação de 
venda, lote, data de envase e de validade, país de 
origem, nome, CNPJ, e endereço do importador (para os 
importados). Destaca-se que nenhum dos azeites foi 
produzido no Brasil indicando uma forte dependência da 

importação.  Obteve-se também que o preço por litro do 
azeite foi em média de R$36,85, mostrando que é um 
produto de alto valor agregado.  
Tabela 1 – Resultado das análises. 

 
A Legislação Brasileira indica um índice de 
saponificação para o azeite de oliva, independente do 
seu tipo, variando de 184 a 196 mgKOH/g amostra. 
Assim, das 16 amostras analisadas nove estão acima do 
limite estabelecido. Cardoso (2016) também encontrou 
em seus estudos amostras acima da legislação, 
indicando uma possível mistura com óleos, o que 
precisa ser confirmado com análises mais precisas de 
ácidos graxos. Outra análise de identidade que a 
legislação apresenta é o índice de refração, onde os 
resultados se encontraram próximos dos estabelecidos 
(1,4677 a 1, 705, a 20°C).  
Na análise de cor os resultados mostram que valores de 
L estão próximos de 100, o que indica que as amostras 
são claras. Os valores de a* estão positivos e próximos 
de zero, que pode significar baixos teores de clorofila 
(MAPELLI-BRAHAM, et al, 2018). Os valores de b* 
foram próximos de 100, mostrando uma forte tendência 
ao amarelo. Giuffrida et al. (2011) observaram que a 
presença de luteína e β-caroteno podem promover uma 
coloração mais amarela aos azeites.   
Os teores de clorofila e carotenóides se mostraram bem 
variáveis entre as amostras. Essa diferença ocorre 
devido às diferentes regiões e formas de cultivo das 
oliveiras, os diferentes de métodos de extração do 
azeite, a embalagem e a forma de armazenamento do 
produto.  

Conclusão  

As amostras apresentaram a rotulagem correta e 
parâmetros de identidade dentro dos limites em sua 
grande maioria. As análises realizadas não são 
suficientes para a constatação de fraudes, mas podem 
ser usadas como indicativo para essa irregularidade.  
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