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Resumo 

O objectivo desta dissertação foi caracterizar o perfil aromático de azeites extra-

virgem comerciais de várias regiões de denominação de origem protegida (Trás-os-Montes, 

Moura, Norte Alentejano e Beira Baixa) e relacionar esse perfil com parâmetros químicos de 

qualidade, tais como índice de peróxido, estabilidade oxidativa, composição em ácidos gor-

dos e teor de vitamina E. A composição volátil dos azeites foi determinada cromatografia 

gasosa com detecção por espectrometria de massa, com prévia microextracção em fase 

sólida.  

Foram identificados 45 compostos na fracção volátil do azeite. Verificaram-se diferen-

ças significativas nas quantidades das várias classes de compostos. O teor de aldeídos volá-

teis variou entre 6,0% e 78,3%, o de álcoois entre 8,8% e 65,2% e o de ésteres entre 5,9% e 

69,3%. Os metabolitos da via da lipoxigenase eram os principais constituintes da fracção 

volátil (70,1% a 94,9%), sendo os mais abundantes os C6. O E-2-hexenal e o acetato de Z-3-

hexenilo eram os compostos maioritários da fracção volátil. Os compostos C5 estavam pre-

sentes em quantidades abundantes, destacando-se o dímero de penteno 3-etl-1,5-octadieno. 

Também foram identificados vários compostos C4 considerados importantes para o aroma do 

azeite, destacando-se a quantidade elevada de 2-metilbutanal. Nos azeites analisados os 

monoterpenos estão presentes em percentagens baixas (1,0% a 8,0%), podendo em alguns 

casos atingir os 20 %.  

Os azeites provenientes da mesma região DOP apresentaram teores muito diferentes 

de aldeídos, álcoois e ésteres, sendo os teores de cetonas, monoterpenos e hidrocarbonetos 

muito semelhantes. Estes resultados indicam que os compostos voláteis não podem ser utili-

zados como marcadores da região geográfica, mas sim de condições de processamento. As 

correlações obtidas entre os teores dos diferentes grupos de compostos voláteis com os 

parâmetros de qualidade indicadores da oxidação, estabilidade à oxidação e antioxidantes 

não foram muito elevadas. Podem, no entanto, destacar-se as correlações entre os hidrocar-

bonetos e os aldeídos (R = 0,853), entre os ésteres e o K232 (R = - 0,621) e entre estes e as 

cetonas (R = 0,721). Em relação aos antioxidantes, salientam-se as correlações da vitamina 

E com o K232 (R = - 0,735) e com a estabilidade oxidativa (R = 0,670).  

 

Palavras-chave: Azeite extra virgem; cromatografia gasosa com microextracção em fase 

sólida em headspace (HS-SPME-GC/MS); composição volátil; parâmetros de qualidade  
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Abstract 

The aim of this dissertation was to characterize the volatile profile of commercial ex-

tra-virgin olive oils of several Protected Denomination of Origin (PDO) regions (Trás-os-

Montes, Moura, Norte Alentejano and Beira Baixa) and relate that profile to chemical quality 

parameters such as peroxide value, oxidative stability, fatty acid composition and vitamin E 

content. The volatile composition of olive oils was determined by gas chromatography with 

mass spectrometry detection with previous headspace solid phase microextraction. 

Forty five compounds were identified in the olive oils’ volatile fraction. The contents of 

volatiles spanned a wide range: aldehydes (6,0% to 78,3%), alcohols (8,8% e 65,2%) and 

esters (5,9% to 69,3%). The lipoxigenase pathway metabolites were the main components of 

the volatile fraction (70,1% to 94,9%).The C6.compounds were the most abundant in the vola-

tile fraction, namely E-2-hexenal and Z-3-hexenyl acetate.  C5 compounds were present in 

relatively abundant quantities, with high levels of the pentene dimer 3-ethyl-1,5-octadiene. 

Several C4 regarded as having an important role in olive oil aroma were identified, in particu-

lar high amounts of 2-methylbutanal. Monoterpenes were present in low percentages in most 

samples (1,0% a 8,0%),  However, in  some samples they can be present in percentages as 

high as 20% 

Olive oils from the same POD region had very different contents of aldehydes, alco-

hols and esters, while the contents of ketones, monoterpenes and hydrocarbons were similar 

in all samples. These results indicate that volatile compounds cannot be used as geographi-

cal origin markers, but instead as processing conditions markers. The correlations between 

the different groups of volatiles with oxidation parameters, oxidative stability antioxidant con-

tents were not very high. However, the following correlations can be highlighted: hydrocar-

bons with aldehydes (R = 0,853), esters with K232 (R = - 0,621) and with ketones (R = 0,721)., 

vitamin E with K232 (R = - 0,735) e and with oxidative stability  (R = 0,670).  

 

Keywords: Extra-virgin olive oil, gas chromatography with headspace solid phase microextra-

tion (HS-SPME-GC/MS), volatile composition; quality parameters  
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1 – Parte teórica 

1.1 - Introdução 

O azeite é bastante consumido, devido aos benefícios para a saúde e às característi-

cas organolépticas que advêm da sua composição. Esta é influenciada por vários elementos, 

sendo o factor principal que determina a qualidade do azeite. Assim, o controlo da qualidade 

do azeite e a melhoria das suas características positivas são objecto de estudo em inúmeros 

artigos científicos.  

O azeite extra virgem é considerado o melhor azeite devido às características organo-

lépticas, estabilidade oxidativa e composição química. É o único óleo vegetal que pode ser 

consumido directamente cru e contém elementos nutricionais importantes, entre os quais 

vitaminas e antioxidantes (Baccouri et al, 2008). O azeite é composto sobretudo por triacilgli-

ceróis (~99%), ácidos gordos livres, mono e diacilgliceróis, hidrocarbonetos (principalmente 

esqualeno), esteróis, álcoois alifáticos, tocoferóis e pigmentos (p. ex. β-caroteno), bem como 

vários compostos fenólicos e voláteis (Boskou et al, 2006). Os compostos voláteis contri-

buem para as características organolépticas do azeite e são fundamentais para a sua quali-

dade.  

Neste trabalho a análise do azeite incluiu a microextracção em fase sólida para a 

determinação dos compostos voláteis e a sua identificação por espectrometria de massa, 

bem como várias determinações químicas com recurso a várias técnicas, nomeadamente, 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e cromatografia gasosa (GC).  

1.1.1 – Composição em ácidos gordos 

Os ácidos gordos componentes dos triacilgliceróis são os constituintes mais importan-

tes do azeite e os principais responsáveis pelos seus efeitos benéficos para a saúde, sobre-

tudo devido ao valor elevado da razão ácidos gordos monoinsaturados/ácidos gordos polin-

saturados. A composição em ácidos gordos depende da zona de produção, latitude, clima, 

variedade de azeitona e o seu estado de maturação (Cunha et al, 2006). Os ácidos oleico, 

linoleico e palmítico são os ácidos gordos mais abundantes no azeite, entre muitos outros. 

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

deve apresentar de acordo com o Codex Alimentarius, o Conselho Oleícola Internacional 

(IOOC) e o regulamento da Comissão Europeia nº2568/91.  
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Tabela 1 - Composição do azeite em ácidos gordos  

(Boskou et al, 2006 e reg. (CEE) nº2568/91) 

 

Ácido gordo Codex Alimentarius (2003) IOOC (2003) Reg. (CEE) nº2568/91 

    

Laurico C12:0 quantidades não discerníveis não especificado não especificado 

Mirístico C14:0 < 0,1 < 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 

Heptadecanóico C17:0 < 0,5 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

Heptadecenóico C17:1 < 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

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 não especificado ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Araquidico C20:0 0,8 < 0,6 ≤ 0,6 

Eicosenóico C20:1 não especificado ≤ 0,4 ≤ 0,4 

Beénico C22:0 < 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,2 

Erúcico C22:1 quantidades não discerníveis não especificado não especificado 

Lignocérico C24:0 ≤ 1,0 ≤ 0,2 ≤ 0,2 

 

1.1.2 – Compostos antioxidantes 

As propriedades biológicas do azeite também estão relacionadas com a presença de 

componentes minoritários, tais como esqualeno e fitoesteróis e compostos antioxidantes, tais 

como tocoferóis e, em particular, compostos fenólicos (Baccouri et al, 2008). Estes últimos 

apenas estão presentes em azeites não refinados, enquanto que os tocoferóis existem em 

todas as gorduras e óleos, sejam ou não refinados. O teor de compostos fenólicos e de toco-

feróis num azeite depende de vários factores: a variedade de azeitona, o solo, o clima, a irri-

gação, o grau de maturação, o sistema de extracção e as condições de processamento, 

embalamento, distribuição e armazenamento. (Boskou et al, 2006; Allalout et al, 2008). 

Entre os compostos antioxidantes naturais, os tocoferóis, o β-caroteno e os compos-

tos fenólicos têm um papel chave na prevenção da oxidação, estando relacionados com a 

estabilidade do azeite virgem durante o armazenamento (Rahmani et al, 1998). Em estudos 

de Gutiérrez et al (1999) e de Caponio et al (2001) foi descrita uma redução dos teores de 

compostos do azeite extra virgem (fenóis, tocoferóis, pigmentos) e também na estabilidade 

oxidativa em azeites produzidos com azeitonas com um maior grau de maturação. Os fenóis 

totais e os tempos de indução eram particularmente elevados em azeites produzidos com 
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azeitonas verdes em relação aos azeites produzidos com azeitonas com maior grau de 

maturação (Boskou et al, 2006).  

 As classes mais importantes de compostos fenólicos são: ácidos fenólicos, álcoois 

fenólicos, flavonóides e secoiridóides. Os compostos fenólicos em geral, e os secoiridóides 

em particular, influenciam as propriedades sensoriais das azeitonas e dos azeites virgens. 

Nestes azeites, são os principais responsáveis pela resistência à auto-oxidação e à foto-

oxidação (Cunha et al, 2006). De acordo com alguns estudos (Tsimidou et al., 1992; Monte-

leone et al., 1998; Gutierrez-Rosales et al 2001), um teor elevado de compostos fenólicos 

totais parece ser benéfico para a manutenção das características nutricionais e organolépti-

cas do azeite até ao fim do prazo de validade. Foi verificada uma boa correlação entre a 

estabilidade do azeite e o conteúdo individual ou total de compostos fenólicos (Boskou et al, 

2006).  

Os tocoferóis são importantes devido ao seu valor nutricional e às suas propriedades 

antioxidantes, pois protegem os componentes lipídicos presentes no azeite da oxidação. 

Eles constituem o grupo antioxidante lipofílico e destacam-se pela inibição eficaz da oxida-

ção lipídica em todos os óleos vegetais. O antioxidante mais importante é o α-tocoferol, que 

corresponde a cerca de 95% dos tocoferóis totais do azeite virgem. A sua detecção e quanti-

ficação podem ser úteis para a caracterização do azeite, sendo importantes na avaliação da 

sua qualidade (Allalout et al, 2008).  

Os carotenóides têm um papel importante no grau de oxidação de alimentos proces-

sados, devido às suas propriedades antioxidantes no escuro e pró-oxidantes em contacto 

com a luz. Os carotenóides, em conjunto com os tocoferóis e os compostos fenólicos contri-

buem para a estabilidade oxidativa do azeite e têm um efeito antioxidante sinérgico (Giuffrida 

et al, 2007).  
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1.2 – A importância do azeite para a saúde 

A dieta mediterrânica privilegia o consumo de legumes, fruta, leguminosas, azeite e 

vinho tinto. Os benefícios desta dieta para a saúde fazem com que os efeitos dos seus com-

ponentes na saúde, sobretudo do azeite, sejam bastante estudados. Um estudo de Ortega 

(2006) refere que os habitantes dos países mediterrânicos (Sul da Europa e Norte de África) 

têm uma maior esperança de vida e um risco mais baixo de doenças crónicas do que nou-

tras regiões. Pensa-se que a dieta e o estilo de vida destas populações têm sido responsá-

veis pela diminuição da incidência de diabetes, cancro e doenças cardiovasculares. A dieta 

mediterrânica, da qual o azeite é um elemento fundamental, está inversamente associada ao 

índice de massa corporal e à obesidade, que são factores de risco para as doenças cardio-

vasculares (Huang e Sumpio, 2008). 

1.2.1 – Ácidos gordos 

O azeite é rico em ácidos gordos monoinsaturados (MUFA), sobretudo em ácido olei-

co, e pobre em ácidos gordos saturados (SFA). Estudos de Kris-Etherton (1999) e Trautwein 

et al (1999) referem que os MUFA com configuração cis presentes na dieta têm um maior 

efeito contra a aterosclerose do que os SFA, sendo comparáveis aos ácidos gordos polinsa-

turados (PUFA) na prevenção do risco de doenças cardiovasculares (Huang e Sumpio, 

2008). 

As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) transportam o colesterol para as artérias e 

as lipoproteínas de alta densidade (HDL) transportam-no para o fígado, onde é metabolizado 

e excretado. As LDL são menos susceptíveis à oxidação por radicais livres numa dieta rica 

em MUFA. Os MUFA são mais estáveis e resistentes à oxidação que os PUFA. Os MUFA, 

em particular o ácido oleico foram correlacionados com baixos níveis de LDL e níveis eleva-

dos de HDL no plasma (Huang e Sumpio, 2008). 

O organismo humano não consegue sintetizar os ácidos essenciais: ácido α-

linolénico (ω3) e linoleico (ω6). Estes ácidos gordos são usados na produção de outros, tais 

como o ácido araquidónico, obtido a partir do linóleico, o ácido eicosapentanóico e o ácido 

docosahexanóico. A classificação ómega (ω) tem em conta o número de átomos de carbono 

contados a partir do grupo metilo do ácido gordo, até surgir a primeira ligação dupla 



 

      5 

(http://www.eufic.org/article/pt/nutricao/gorduras - 1). Na figura 1 são apresentados exemplos 

desta classificação, incluindo alguns ácidos gordos não existentes no azeite.  

 

 
Figura 1- Ácidos gordos ω3 e ω6 presentes no azeite  

(http://www.eufic.org/article/pt/nutricao/gorduras - 1) 

1.2.2 – Antioxidantes 

Os polifenóis apresentam actividade antioxidante in vivo, contribuindo para a preven-

ção de doenças relacionadas com a formação de radicais livres. A actividade antioxidante 

dos polifenóis deve-se às suas propriedades oxido-redutoras. Assim, podem actuar como 

agentes redutores, dadores de átomos de hidrogénio ou por captura do oxigénio singleto 

(Ben Othman et al, 2008). 

Os tocoferóis e os tocotrienóis existem em quatro formas diferentes (α / β / γ e δ), que 

em conjunto têm a designação de vitamina E. Os tocoferóis são o maior grupo de antioxidan-

tes primários presentes nos óleos e gorduras vegetais. No azeite virgem, cerca de 95% do 

teor total de tocoferóis corresponde a α-tocoferol. Estes compostos são associados à acção 

preventiva contra as espécies reactivas de oxigénio (radicais livres) em sistemas biológicos, 

tais como plasma, membranas e tecidos (Cunha et al, 2006).  

Os tocoferóis podem actuar como antioxidantes por dois mecanismos: doação de 

electrões, no qual doam o hidrogénio do grupo hidroxilo aos radicais lipídicos livres ou por 
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captura do oxigénio singleto (Krichene et al, 2007). As estruturas dos tocoferóis e tocotrie-

nóis são indicadas nas figuras 2 e 3.  

 

Figura 2 - Estrutura química do α-tocoferol  

(http://www.uic.edu/classes/phar/phar332/Clinical_Cases - 2) 

 

 

Figura 3 - Estrutura química do α-tocotrienol  

(http://www.uic.edu/classes/phar/phar332/Clinical_Cases - 2) 

 

As formas mais abundantes são as trimetiladas. Os isómeros diferenciam-se pelo 

número de grupos metilo no anel aromático, como se indica na tabela 2 

(http://www.uic.edu/classes/phar/phar332/Clinical_Cases - 2). 
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Tabela 2 - Isómeros do tocoferol e do tocotrienol  

(http://www.uic.edu/classes/phar/phar332/Clinical_Cases - 2). 

 

Posição dos grupos metilo no 

anel aromático 
Tocoferol Tocotrienol 

5 -7- 8 α-tocoferol α-tocotrienol 

5 - 8 β-tocoferol β-tocotrienol 

7 - 8 γ-tocoferol γ-tocotrienol 

8 δ-tocoferol δ-tocotrienol 

 

Até à pouco tempo o α-tocoferol era o isómero de vitamina E mais estudado, pois 

pensava-se que possuía maior actividade biológica que os outros isómeros. No entanto, em 

estudos de Campbell et al (2003) e de Mishima et al (2003), foi demonstrado que o γ-

tocoferol é eficaz na prevenção do cancro e de danos cerebrais causados por oclusão das 

artérias cerebrais. Os tocotrienóis parecem ter um efeito inibitório na síntese de colesterol, 

reduzindo os níveis de colesterol no plasma e outros factores de risco de doenças cardio-

vasculares. Também diminuem a proliferação de células tumorais (Cunha et al, 2006). 

O papel dos carotenóides como antioxidantes foi referido em outros estudos (Krit-

chevsky, 1999; Landrum e Bone, 2001), como agentes na prevenção de doenças cardiovas-

culares e doenças oculares degenerativas. O β-caroteno e outros carotenóides também têm 

um efeito protector contra o cancro (Giuffrida et al, 2006). 
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1.3 – A produção do azeite 

Segundo o decreto-lei nº 348/88, o azeite é a gordura líquida à temperatura de 20ºC 

directamente obtida do fruto da oliveira (Olea europea L.). A extracção e depuração do azeite 

são realizadas através das etapas seguintes: lavagem e moenda da azeitona; batedura e 

aquecimento da pasta de azeitona (termobatedura), cuja água de aquecimento não deverá 

ultrapassar 30ºC em sistemas descontínuos e 65ºC em sistemas contínuos e extracção ape-

nas por processos físicos de acção mecânica e de tensão superficial e depuração, por ope-

rações de decantação, lavagem, filtração e centrifugação, em que a temperatura da água 

não deve ultrapassar os 65ºC.  

A termobatedura visa aumentar o rendimento da extracção do azeite. A agitação lenta 

da pasta favorece o contacto entre as gotas de óleo ligadas aos colóides. Através desta inte-

racção formam-se gotas de óleo maiores, cujo raio ultrapassa a força que as mantém ligadas 

aos colóides, segundo a lei de Stokes. Por fim, as gotas de óleo são libertadas por inversão 

de fase da emulsão. Este processo tem o nome de coalescência e resulta na formação de 

óleo livre (gotas com diâmetro superior a 30 µm) que é depois facilmente extraído por meios 

físicos e mecânicos (Boselli et al, 2009).   

O valor dos parâmetros tecnológicos durante a termobatedura, em particular o tempo 

e a temperatura, têm um papel importante na determinação do rendimento do azeite e nas 

propriedades químicas e sensoriais do produto final. Foi demonstrado que prolongar o tempo 

de termobatedura até 90 minutos a 35ºC aumenta o rendimento em azeite (Di Giovacchino, 

1991). Assim, a temperatura de termobatedura é mantida entre 35ºC e 40ºC por razões 

comerciais. Durante a termobatedura ocorrem reacções químicas e enzimáticas que modifi-

cam acentuadamente a composição do azeite. A velocidade e extensão destas reacções é 

bastante afectada pelos parâmetros adoptados. O aumento da temperatura de termobatedu-

ra aumenta a actividade enzimática das oxidoredutases naturalmente presentes na polpa de 

azeitona: polifenoloxidase, lipoxigenase e peroxidase (Boselli et al, 2009). 

O azeite é armazenado em recipientes de materiais impermeáveis, inertes em relação 

ao conteúdo e inócuos, de modo a garantir uma conservação adequada. As paredes e os 

tectos dos depósitos devem proteger o azeite de temperaturas altas e não devem deixar 

passar odores estranhos. A temperatura de armazenamento deve estar entre os 15ºC e os 

18ºC, para permitir a maturação do azeite, sem favorecer a sua oxidação. O local deve tam-

bém ter pouca luminosidade. Se os azeites virgens apresentarem defeitos devido a condi-
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ções climáticas, colheita tardia, longos períodos de espera até à laboração e erros no pro-

cesso têm de ser refinados. A refinação é efectuada em três etapas: desacidificação, desco-

loração e desodorização (Decreto-lei nº 348/88 e http://mogadouro.com/index2 - 3). 

 

1.4 – Classificação do azeite 

Segundo o regulamento nº 2568/91 da Comissão Europeia, a classificação do azeite 

é feita, usando uma árvore de decisão, com base na percentagem de acidez, no índice de 

peróxido, nas absorvâncias no ultravioleta e na análise sensorial. 

 

 

Figura 4 - Árvore de decisão para classificação do azeite  

(Grigoriadou e Tsimidou, 2006) 

 

De acordo com um estudo de Grigoriadou e Tsimidou (2006) quando o passo 2 (índi-

ce de peróxido) é eliminado e a classificação se baseia nos passos 1 (acidez) e 3 a 5 (K270, 

∆K e K232), os resultados são idênticos aos obtidos antes de eliminar o índice de peróxido. 

Uma terceira tentativa de classificação usando como critérios apenas a acidez e o K232 dá 

origem a resultados semelhantes, com mais algumas amostras classificadas como azeite 

extra virgem. Estes resultados sugerem que o K232 é um parâmetro mais importante que o 

índice de peróxido, mesmo em azeites ricos em ácidos gordos monoinsaturados. Em vários 

estudos anteriores cujas conclusões foram resumidas por White (1985) existia uma boa cor-
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relação entre estes parâmetros em azeites ricos em ácidos gordos polinsaturados. As corre-

lações entre o índice de peróxido e os valores de K232 e K270 mantêm-se durante o armaze-

namento, no qual pode ocorrer auto-oxidação com maior ou menor intensidade (Grigoriadou 

e Tsimidou, 2006). 

O azeite obtido exclusivamente a partir de azeitonas através das operações tecnoló-

gicas referidas no ponto 1.3 é classificado como azeite virgem. O azeite virgem é dividido em 

quatro categorias: azeite virgem extra - azeite virgem com gosto perfeitamente irrepreensível 

com acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 1%; azeite virgem - azeite virgem com 

gosto irrepreensível com acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 2%; azeite virgem 

corrente - azeite virgem com gosto bom, com acidez, expressa em ácido oleico, não superior 

a 3,3% e azeite virgem lampante - azeite virgem com gosto defeituoso ou com acidez, 

expressa em ácido oleico, superior a 3,3%. Destes apenas o azeite virgem lampante não 

pode ser comercializado.  

A mistura de azeite refinado com azeite virgem, com exclusão do azeite lampante, 

cuja acidez, expressa em ácido oleico, não seja superior a 1,5% é denominada azeite. O 

azeite refinado é obtido pela refinação de azeite virgem e tem uma acidez, expressa em áci-

do oleico, não superior a 0,5%. Os azeites virgem e virgem extra podem ter denominação de 

origem protegida (DOP), podendo ser de agricultura biológica ou de quinta (Decreto-lei nº 

348/88 e http://mogadouro.com/index2 - 3). 

.  

1.4.1 – Azeites DOP 

Para um azeite poder ser considerado DOP tem que apresentar as características 

que constam do artigo 2º do regulamento (CEE) nº 2081/92, relativo à protecção das indica-

ções geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentí-

cios e satisfazer as condições de um caderno de especificações, tal como é estipulado no 

artigo 6º do regulamento (CEE) nº 2082/92. 

Os azeites DOP são originários de uma região geográfica delimitada, com solos e 

clima característicos, sendo produzidos apenas com azeitonas de certas variedades. As 

características qualitativas e tipicidade que os distinguem de outros azeites são também con-

feridos pelo saber fazer tradicional da região no modo de condução das árvores, apanha da 

azeitona e extracção do azeite. Actualmente, existem seis regiões DOP em Portugal: Moura, 

Trás-os-Montes, Beira Interior, Norte Alentejano, Alentejo interior e Ribatejo. 

(http://mogadouro.com/index2 - 3) 
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As principais regiões produtoras de azeite são Trás-os-Montes, Alentejo e Beira Inte-

rior. A variedade de azeitona predominante em Portugal é a Galega, que corresponde a cer-

ca de 80% do total de oliveiras plantadas. Esta variedade encontra-se em todo o país, com 

uma maior presença nas regiões do Ribatejo, Beira Interior e Alentejo. (Matos, 2003)  

As características dos azeites DOP variam com a região. Em Trás-os-Montes, as 

azeitonas são das variedades Verdeal, Madural, Cobrançosa e Negrinha do Freixo, dando 

origem a azeites equilibrados com cheiro e sabor a fruto fresco, por vezes amendoado. 

Também está presente uma notável sensação de verde, amargo e picante. Os azeites da 

Beira Interior, de cor amarela clara e levemente esverdeada, têm sabor a fruto fresco e são 

bastante suaves, sendo produzidos com azeitonas das variedades Galega, Carrasquenha e 

Cobrançosa, entre outras (http://www.casadoazeite.pt/apreciadores/AZEITE - 4). 

Nos azeites de Moura predominam as variedades Verdeal, Cordovil e Galega, origi-

nando azeites com acidez baixa ou muito baixa, cor amarelo-esverdeada, com aroma e 

sabor frutado, amargo e picante. Nos azeites do Alentejo Interior são utilizadas azeitonas das 

variedades Galega, Cordovil de Serpa e Cobrançosa, entre outras. O azeite resultante tem 

cor amarelo dourada ou esverdeada, aroma frutado suave de azeitona madura e/ou verde e 

de outros frutos, tais como maçã ou figo e origina uma grande sensação de doce.  

Os azeites do Norte Alentejano são produzidos com azeitonas das variedades Gale-

ga, Blanqueta, Cobrançosa, Azeiteira, Carrasquenha e Redondil. São frutados e ligeiramente 

espessos, com acidez baixa ou muito baixa, cor amarelo ouro, por vezes esverdeada, com 

aroma e sabor suave. Nos azeites do Ribatejo predominam as azeitonas das variedades 

Galega e Cobrançosa, sendo semelhantes aos do Norte Alentejo em cor e textura. O seu 

sabor é marcadamente doce e suav (http://www.casadoazeite.pt/apreciadores/AZEITE - 4). 

1.4.2 – Azeites biológicos e de quinta 

Os azeites de produção biológica são obtidos a partir de azeitonas de oliveiras con-

duzidas de acordo com os regulamentos da Comissão Europeia para a produção biológica, 

no que diz respeito a manutenção do fundo de fertilização dos solos, utilização de rotações 

adequadas, normas fitossanitárias e de fertilização, sendo praticamente proibida a utilização 

de produtos químicos sintéticos. Todos estes azeites são considerados «azeites de produ-

ção», estando normalmente associados a uma região geográfica ou modo particular de pro-

dução. Os azeites de quinta, nos quais todo o processo de produção descrito anteriormente 

é realizado na área de exploração da quinta ainda não estão regulamentados. Por fim, os 
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azeites de marca são sujeito a controlo analítico e embalados sob uma marca comercial 

(http://www.gallo.pt/origem/classificacao/pt - 5).  

 

1.5 – A qualidade do azeite 

Segundo Gould (1992), a qualidade pode ser definida como «a combinação de atribu-

tos ou características de um produto que têm significado na determinação do grau de aceita-

bilidade do produto pelo consumidor». A qualidade do azeite pode ser definida de uma pers-

pectiva nutricional, comercial ou organoléptica. O valor nutricional do azeite deve-se à quan-

tidade elevada de ácido oleico e a componentes minoritários, tais como compostos fenólicos, 

enquanto que os compostos voláteis têm maior influência no aroma. O valor nutricional e o 

sabor agradável contribuíram para o aumento do consumo de azeite, levando ao cultivo de 

oliveiras fora da região tradicional de produção, a área mediterrânica. Nestas novas zonas, 

factores como adaptabilidade das variedades e diferentes condições climáticas e práticas 

agrícolas podem alterar a qualidade do azeite (Kalua et al, 2007). 

A variedade de azeitona utilizada é o factor principal que determina as características 

e a qualidade do azeite. O clima, o solo e a latitude também são factores importantes, 

podendo a mesma variedade ter características diferentes conforme seja cultivada em Trás-

os-Montes ou no Alentejo. O estado de maturação das azeitonas na altura da colheita, o 

método de apanha da azeitona, o transporte para o lagar, o tempo de espera para o proces-

samento da azeitona, o equipamento e a temperatura de extracção e condições de armaze-

namento e acondicionamento são outros factores que influenciam as características do azei-

te, bem como a higiene ao longo de todo o processo. Outros factores que actuam durante a 

comercialização do azeite e em casa do consumidor também influenciam a qualidade do 

azeite (http://www.caom.pt/caom - 6). 

Nos regulamentos da Comissão Europeia e do Conselho Oleícola Internacional são 

definidos quatro parâmetros que permitem avaliar a qualidade do azeite: acidez, índice de 

peróxido, absorvância no ultravioleta e análise sensorial. A estabilidade à oxidação é um 

requisito importante excluído dos regulamentos da União Europeia e do Conselho Oleícola 

Internacional. Essa oxidação pode, posteriormente, levar à perda da classificação de azeite 

extra virgem. Alguns parâmetros não incluídos nos regulamentos da União Europeia e do 

Conselho Internacional do Azeite, tais como o teor de compostos fenólicos têm um efeito 

significativo na estabilidade e nas características sensoriais do azeite. O perfil de compostos 
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fenólicos pode ser seguido desde a azeitona até à produção e armazenamento do azeite, 

podendo ser usado como um bom indicador da qualidade do azeite (Kalua et al, 2007). 

1.5.1 – Parâmetros químicos 

A acidez é a percentagem de ácidos gordos livres, sendo expresso em percentagem 

de ácido oleico. Os ácidos gordos livres resultam de uma reacção de hidrólise, ou seja, é 

avaliado se o azeite esteve em contacto com água durante o processo de fabrico. Este 

parâmetro é considerado um indicador da frescura do azeite: quanto mais elevada for a aci-

dez, maior será a presença de ranço e a deterioração do azeite  

(http://www.gallo.pt/origem/classificacao/pt - 5). 

A deterioração do azeite é avaliada pelo índice de peróxido, pela absorvância no 

ultravioleta a 232 nm e a 270 nm e pela análise sensorial. O índice de peróxido avalia a for-

mação de produtos primários da oxidação e a deterioração dos antioxidantes naturais. O 

limite máximo do índice de peróxido de um azeite para consumo humano é 20. A absorvân-

cia no ultravioleta é uma medida da quantidade de dienos e trienos conjugados devido à 

formação de produtos primários e secundários da oxidação, respectivamente (Vichi et al, 

2003). 

 A análise sensorial tem por base a presença de produtos secundários da oxidação, 

voláteis, que afectam as propriedades organolépticas do azeite. A maioria destes compostos 

tem um limite de percepção olfactiva baixo, pelo que o método é muito sensível, mesmo a 

concentrações baixas. Também permite detectar a deterioração oxidativa mais cedo do que 

outros parâmetros. As variações observadas na fracção volátil do azeite durante a oxidação 

permitem avaliar o estado de oxidação do azeite. A análise de compostos voláteis é vantajo-

sa devido aos baixos limites de detecção para produtos voláteis secundários da oxidação, 

relacionados com o surgimento de sabores desagradáveis detectados na avaliação sensorial 

(Vichi et al, 2003).  

1.5.2 – Estabilidade oxidativa 

Apesar da estabilidade oxidativa não ser considerada um parâmetro padrão de quali-

dade, pode ser usada como indicador do prazo de validade do azeite. Normalmente, é ava-

liada pelo tempo de indução, ou seja, o período de tempo que decorre até ser atingido o pon-

to crítico da oxidação, ocorrendo uma degradação sensorial do azeite, devido a uma acele-

ração súbita do processo oxidativo. A estabilidade oxidativa é determinada, habitualmente, 
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pelo método Rancimat e revela a resistência do produto ao início da oxidação, caracterizado 

por reacções que envolvem radicais livres (Matos et al, 2007). 

A estabilidade oxidativa do azeite depende de vários factores, entre os quais, a varie-

dade e o grau de maturação das azeitonas utilizadas na sua produção. Este último tem um 

papel fundamental na composição química da azeitona e, consequentemente, na sua resis-

tência à oxidação. A resistência à oxidação é atribuída, sobretudo, a dois factores: a compo-

sição em ácidos gordos, que no caso do azeite se caracteriza por um valor elevado da razão 

ácidos gordos monoinsaturados/ácidos gordos polinsaturados e a presença de compostos 

minoritários com actividade antioxidante elevada, principalmente tocoferóis e polifenóis, mas 

também clorofilas e carotenóides (Matos et al, 2007). 

O ácido oleico (monoinsaturado) confere uma maior resistência à oxidação. Por outro 

lado, percentagens elevadas de ácidos gordos polinsaturados (linoleico e linolénico) podem 

contribuir para a diminuição do prazo de validade do azeite, devido à formação de compos-

tos com ligações duplas conjugadas, a partir dos quais se formam produtos de oxidação 

voláteis com aroma indesejável característico de ranço. As taxas relativas de oxidação para 

os ácidos linolénico, linoleico e oleico são, aproximadamente, 20:10:1, respectivamente. A 

estereoquímica dos ácidos gordos também influencia a velocidade de oxidação, pois os isó-

meros cis oxidam mais rapidamente do que os isómeros trans e as ligações duplas conjuga-

das são mais reactivas que as não conjugadas (Matos, 2003) 

Os ácidos gordos livres oxidam-se a uma velocidade superior do que os seus ésteres, 

sendo considerados pró-oxidantes. No entanto, quando estão presentes em pequenas quan-

tidades, não influenciam a estabilidade oxidativa de forma significativa. Segundo Miyashita e 

Takagi (1986), a velocidade de oxidação dos ácidos gordos livres é superior à dos seus éste-

res metílicos devido ao efeito catalítico dos grupos carboxílicos na formação de radicais 

livres. Assim, o efeito dos antioxidantes é bastante menor na presença de um teor elevado 

de ácidos gordos livres (Matos, 2003). 

Vários estudos, entre os quais o efectuado por Aparício et al (1999) demonstraram 

que a resistência à oxidação depende, por ordem decrescente de importância, do teor de 

compostos fenólicos, do teor e composição em ácidos gordos e dos teores em α-tocoferol, 

carotenóides e clorofilas (Aparício et al, 1999). 

Os antioxidantes capturam radicais livres e formam complexos com catiões metálicos 

que iniciam as reacções em que os radicais livres participam. Segundo a cinética das reac-

ções de oxidação, estabelecida por Cheftel em 1977, sob certas condições, existe uma rela-

ção de proporcionalidade directa entre o tempo de indução e a quantidade de antioxidantes. 
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Deste modo, os antioxidantes retardam a degradação oxidativa dos lípidos, mantendo o valor 

nutricional e a qualidade do produto durante mais tempo (Matos et al, 2007).  

1.5.3 – Análise sensorial 

Os compostos voláteis formados durante o processamento da azeitona contribuem 

para as sensações resultantes da combinação do sabor e do odor, chamadas flavours. A 

avaliação da qualidade sensorial dos azeites virgens envolve a percepção de atributos favo-

ráveis e desfavoráveis, sendo os defeitos sensoriais usados para classificar o azeite. Foi 

desenvolvido um vocabulário específico para os descritores sensoriais do azeite virgem 

(Kalua et al, 2007).  

A análise sensorial tem como objectivo avaliar as características organolépticas do 

azeite, que são definidas por um painel de provadores especializados para o efeito. Estas 

são sensações detectáveis pelos sentidos, relacionadas sobretudo com o cheiro e sabor, 

podendo ser agradáveis, sendo designadas de atributos e conferidos pela variedade e pelo 

estado de maturação da azeitona. No entanto, se a azeitona estiver em mau estado de con-

servação ou se o processamento do azeite e o seu armazenamento não forem os mais cor-

rectos podem surgir sensações desagradáveis denominadas defeitos. 

(http://www.casadoazeite.pt/AZEITE - 4) 

A avaliação sensorial baseia-se na detecção de produtos secundários da oxidação 

voláteis, que alteram as características organolépticas do azeite. Como a maioria destes 

compostos tem um limite de percepção olfactiva baixo, o método é muito sensível, mesmo a 

concentrações baixas e capaz de detectar oxidação em estados mais precoces que outros 

métodos. No entanto, a análise sensorial tem algumas desvantagens, tais como a sensibili-

dade diferente de cada membro do painel e a necessidade de um período de treino dispen-

dioso e demorado (Vichi et al, 2003). 

Segundo as diretrizes do IOOC, o azeite deve ter uma cor entre o amarelo e o verde. 

Este parâmetro é avaliado de modo a garantir a ausência de cores não usuais no azeite 

(http://cesonoma.ucdavis.edu/hortic/ - 7). Os provadores profissionais utilizam copos de vidro 

de cor azul, para não se deixarem influenciar pela sua tonalidade. A cor do azeite depende, 

sobretudo, da variedade, grau de maturação e ano de cultivo da azeitona. As tonalidades do 

azeite abrangem uma vasta gama de transparências. Considera-se que o azeite amarelo-

dourado é doce e elaborado com azeitonas maduras de colheita tardia. Os tons amarelo-
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esverdeado e esverdeado são característicos de azeites frutados e um pouco amargos feitos 

com azeitonas não totalmente amadurecidas (http://www.caom.pt/caom). 

No azeite, as relações entre o aroma e os compostos voláteis dão ênfase à importância 

dos compostos C5 a C9. Os compostos mais abundantes com uma contribuição favorável 

para o aroma do azeite são os aldeídos e álcoois C6, relacionados com os aromas herbáceos. 

Os aldeídos e álcoois C5 também dão um contributo positivo com sensações pungentes. 

Pequenas quantidades de cetonas C5, dímeros de penteno ou monoterpenos também afec-

tam o aroma. A maioria das cetonas de cadeia curta, com 5 a 7 átomos de carbono, estão 

ligadas a características sensoriais positivas. Os ésteres estão, sobretudo, relacionados com 

o aroma frutado do azeite, excepto o butanoato de 2-metilpropil, associado aos aromas 

desagradáveis a vinho e tulha. Este éster pode resultar da esterificação do ácido butanóico, 

resultante da fermentação da azeitona devido à presença de álcoois metilados de valina e 

leucina (Kalua et al, 2007). 

O gosto amargo do azeite é considerado um atributo positivo, desde que não seja exces-

sivo, estando relacionado com o teor total de compostos fenólicos. Gutierrez-Rosales et al. 

(2003) correlacionaram a intensidade do amargor de muitos azeites virgens com a concen-

tração de compostos fenólicos individuais. A separação e quantificação de compostos fenóli-

cos individuais indicam que os principais responsáveis pelo amargor do azeite são as formas 

aldeídica e dialdeídica da aglícona da oleuropeína dicarboximetil e a forma dialdeídica da 

aglicona do ligstrósido dicarboximetil (Boskou et al, 2006). Apesar de não contribuir para o 

amargor do azeite, a 1-penten-3-ona tem uma correlação positiva com este atributo, enquan-

to o hexanal e o Z-3-hexen-1-ol têm uma correlação negativa. A 1-penten-3-ona também tem 

uma correlação positiva com a sensação pungente, enquanto que o hexanal e o E-2-hexenal 

têm uma correlação negativa (Kalua et al, 2007). 

Os azeites produzidos com azeitonas amontoadas e num estado de fermentação avan-

çado têm quantidades elevadas de compostos voláteis, sendo o defeito de «tulha» devido 

sobretudo a ésteres e a ácidos. Os fungos podem oxidar os ácidos gordos livres, produzindo 

compostos voláteis como 2-heptanona e 2-nonanona. O azeite com características de 

«húmido» tem uma baixa concentração de E-2-hexenal e contém compostos que não estão 

presentes no azeite extra virgem, tais como compostos voláteis C8 e ácidos gordos de cadeia 

curta. O defeito de avinhado ou avinagrado deve-se sobretudo à formação de ácido acético, 

acetato de etilo e etanol. A 1-penten-3-ona foi proposta como marcador do atributo «metáli-

co» por Venkateshwarlu et al (2004) e o 2,6-nonadienal é responsável pelo atributo «pepino». 
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Os aldeídos insaturados são os principais contribuintes para o atributo «ranço» (Kalua et al, 

2007).  

 

1.6 – Influência dos compostos voláteis na qualidade do azeite 

Os compostos voláteis têm baixa massa molecular (inferior a 300 g/mol) e são vapo-

rizados rapidamente à temperatura ambiente. Alguns compostos voláteis chegam ao epitélio 

olfactivo, podendo ligar-se aos receptores olfactivos originando a sensação aromática. O 

aroma do azeite é atribuído sobretudo a aldeídos, cetonas, ésteres, álcoois, hidrocarbonetos 

e furanos. Considera-se que as enzimas endógenas das plantas, sobretudo a lipoxigenase, 

são responsáveis pelos aromas positivos percepcionados, enquanto que a oxidação química 

e as enzimas exógenas, normalmente derivadas da actividade microbiana são responsáveis 

pelos defeitos sensoriais (Kalua et al, 2007). 

Quando estão presentes em concentrações abaixo do seu limite de percepção olfac-

tiva, os compostos voláteis não contribuem directamente para o aroma, mas podem ser 

importantes para compreender a formação e decomposição de outros compostos voláteis 

importantes para o aroma, podendo ser úteis como marcadores da qualidade. Esta fracção 

inclui os compostos carbonilo C5, tais como pentenóis, hidrocarbonetos e compostos minori-

tários não derivados da transformação dos ácidos gordos (Kalua et al, 2007). 

Os compostos voláteis presentes em maiores concentrações podem não ser os que 

mais contribuem para o odor. Reiners e Grosch (1998) obtiveram uma concentração de 6670 

µg/g para o E-2-hexenal, com valor de actividade odorífera de 16 e uma concentração de 26 

µg/g para 1-penten-3-ona com um valor de actividade odorífera de 36. (Kalua et al, 2007). 

1.6.1 – Formação dos compostos voláteis 

 Os compostos voláteis não são formados em quantidades significativas durante o 

crescimento da azeitona, surgindo durante o amadurecimento. O etileno produzido neste 

processo provoca alterações químicas, físicas e bioquímicas, bem como um aumento da 

actividade de algumas proteínas e enzimas. O azeite extraído na fase do amadurecimento é 

de elevada qualidade e rico em compostos voláteis que estão na origem do aroma do azeite. 

A maioria destes compostos são formados por acção de enzimas quando a azeitona é pren-

sada e durante a termobatedura (Kalua et al, 2007). 



 

     18 

 Uma das vias de formação de compostos voláteis é a quebra enzimática dos ácidos 

linoleico e linolénico em aldeídos C6 e C9 e oxoácidos C9 e C12. Os compostos voláteis tam-

bém são formados no metabolismo dos ácidos gordos, produzindo ácidos, ésteres, cetonas e 

álcoois. A produção de aldeídos, álcoois e ésteres C6 por acção da lipoxigenase contribui 

bastante para o aroma do azeite. Também se formam compostos voláteis a partir de ami-

noácidos, nomeadamante, valina e leucina (Kalua et al, 2007).  

Os aldeídos e álcoois C6 lineares e os ésteres correspondentes são os compostos 

voláteis mais importantes no azeite dos pontos de vista qualitativo e quantitativo. A biossín-

tese de compostos voláteis C6 é realizada pela via da lipoxigenase. Estes compostos são 

sintetizados a partir de ácidos gordos polinsaturados não esterificados, que contêm uma 

estrutura Z,Z-1,4-pentadieno, por exemplo, os ácidos linoleico e linolénico. Num primeiro 

passo, em que o oxigénio molecular é usado como co-substrato, são produzidos 13-

hidroperóxidos. Em seguida, a hidroperóxido liase realiza a quebra heterocíclica destes 

compostos para formar compostos C6 (Sanchez-Ortiz et al, 2008). 

Angerosa et al. (2000) mostraram a relevância dos compostos C5 na fracção volátil do 

azeite. Os compostos C5 são gerados por um ramo adicional da via da lipoxigenase, que 

envolve a produção do radical 13-alcoxi de forma homolítica, como foi demonstrado em pre-

parações de soja por Gardner et al. em 1996. (Sanchez-Ortiz et al, 2008) Os compostos C5 

podem dimerizar, dando origem a hidrocarbonetos insaturados isoméricos C10 (dímeros de 

penteno) ou ligar-se a um radical hidroxilo presente no meio, produzindo álcoois C5, que 

podem ser oxidados aos compostos carbonilo correspondentes. (Angerosa et al, 2004) 

Os terpenos são formados a partir de dois compostos C5: o fosfato de isopentilo (IPP) 

e o seu isómero difosfato de dimetilalilo (DMAPP) – via do mevalonato. Em estudos de Roh-

mer et al (1993) e de Eisenreich et al (1998) foi sugerido que o fosfato de triose e o piruvirato 

são precursores de IPP e de DMAPP por uma via alternativa e demonstrado que a 1-deoxi-

xilulose pode ser transformada em terpenos pela bactéria E. coli com eficácia elevada. As 

plantas utilizam a via do mevalonato no citosol para sintetizar sesquiterpenos (C15), fitoeste-

róis e ubiquinona e a via da deoxi-xilulose nos plastídios para sintetizar monoterpenos (C10), 

diterpenos (C20) e carotenóides (tetraterpenos). Na figura 5 são ilustradas estas vias de sín-

tese (Rohmer et al, 1993; Eisenreich et al, 1999 e Rohdich et al, 2001).  
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As setas indicam reacções enzimáticas 

 
Figura 5 - Síntese dos precursores dos compostos terpénicos  

(Rohdich et al, 2001) 
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1.6.2 – Acção enzimática 

 A formação de compostos voláteis por acção enzimática começa com a libertação 

das enzimas quando os tecidos da azeitona são rompidos. As enzimas lipoxigenase e hidro-

peróxido liase oxidam e quebram, respectivamente, os ácidos gordos polinsaturados a aldeí-

dos, que são subsequentemente reduzidos a álcoois pela álcool desidrogenase e os álcoois 

reduzidos a ésteres pela álcool acetil transferase. A figura 6 ilustra estes processos (Kalua et 

al, 2007). 

 

 

 

Figura 6 -- Formação dos compostos voláteis maioritários responsáveis pelo aroma do azeite 

(Kalua et al, 2007) 

Os voláteis estão a negrito e as enzimas são representadas pelas setas tracejadas 

 



 

     21 

1.6.2.1 – Lipoxigenase e acil hidrolase 

A acil hidrolase hidrolisa os triglicéridos e os fosfolípidos a ácidos gordos. Os ácidos 

gordos livres são oxidados pela lipoxigenase. Esta enzima tem selectividade para a posição 

13 dos ácidos linoleico e linolénico, produzindo 75 a 90% de 13-hidroperóxidos. A lipoxige-

nase apresenta uma actividade duas vezes superior com o ácido linolénico do que com o 

ácido linoleico, sendo responsável pela formação da maioria dos compostos voláteis C6 insa-

turados. A actividade óptima da lipoxigenase verifica-se em meio ácido, tal como o da pasta 

de azeitona durante a extracção do azeite (Kalua et al, 2007).  

1.6.2.2 - Hidroperóxido liase e cis-3:trans-2-enal isomerase 

 A hidroperóxido liase catalisa a quebra de hidroperóxidos de ácidos gordos, produ-

zindo aldeídos e oxoácidos voláteis, entre os quais aldeídos C6 e ω-oxoácidos C12, a partir 

de 13-hidroperóxidos dos ácidos linoleico e linolénico e aldeídos C9 e ω-oxoácidos C9, a par-

tir de 9-hidroperóxidos dos ácidos linoleico e linolénico, dependendo da especificidade da 

enzima para o substrato. Os aldeídos C6 responsáveis pelo aroma «verde» são formados a 

partir de 13-hidroperóxidos e incluem o hexanal (ácido linoleico) e o Z-3-hexenal (ácido lino-

lénico). O Z-3-hexenal é instável e rapidamente isomerizado a E-2-hexenal, um composto 

estável, pela Z-3:E-2-enal isomerase (Kalua et al, 2007). 

 A actividade máxima da hidroperóxido liase ocorre nas azeitonas verdes colhidas nas 

etapas iniciais do desenvolvimento. Verifica-se um decréscimo ligeiro na azeitona madura, 

mas a sua actividade mantém-se durante o amadurecimento. Este facto sugere que o factor 

limitante na produção de aldeídos voláteis pode não ser a concentração de hidroperóxido 

liase, mas a quantidade de substrato disponível, pois sabe-se que outras enzimas metaboli-

zam os 13-hidroperóxidos nas azeitonas, o que resulta na diminuição da concentração de 

aldeídos insaturados C6 . A hidroperóxido liase apresenta uma actividade óptima em meio 

ligeiramente ácido (Kalua et al, 2007).  

1.6.2.3 – Álcool desidrogenase 

A álcool desidrogenase catalisa a redução reversível de aldeídos alifáticos a álcoois. 

Há um decréscimo na actividade desta enzima durante o amadurecimento. Este facto é con-

sistente com a observação analítica de uma diminuição do teor de álcoois C6 no aroma do 

azeite à medida que o amadurecimento ocorre (Kalua et al, 2007).  
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1.6.2.4 – Álcool acetil transferase 

Os álcoois produzidos por acção da álcool desidrogenase podem formar ésteres volá-

teis. A álcool acetil transferase catalisa a formação de ésteres (acetatos) a partir de deriva-

dos da acetil coenzima A. Os ésteres do ácido acético e de álcoois com ácidos gordos são 

constituintes importantes de muitos frutos. No azeite, o propionato de etilo e o acetato de 

hexilo têm um papel significativo nas notas doce e frutado. A álcool acetil transferase da 

azeitona não tem actividade nos álcoois de cadeia curta e tem pouca actividade em relação 

ao butanol e ao 3-metilbutanol. A pouca actividade em relação aos álcoois de cadeia curta 

explica a escassez do acetato de hexenilo no azeite, apesar da concentração dos seus pre-

cursores (Z-3-hexenol e E-2-hexenol) ser dominante entre os álcoois volatéis. Esta falta de 

actividade também sugere que o acetato de etilo, um éster normalmente detectado no azeite, 

pode ser sintetizado por uma via diferente. Nas azeitonas, a actividade máxima da álcool 

acetil transferase verifica-se em relação ao hexenol e ao Z-3-hexenol, sendo menos activa 

para  o E-2-hexenol (Kalua et al, 2007). 

1.6.2.5 – Polifenoloxidase e peroxidase 

A síntese de compostos fenólicos tem uma relação directa com a activação de enzi-

mas endógenas durante o processo mecânico de extracção. No entanto, as diferentes oxido-

redutases também são activadas durante a prensagem das azeitonas, oxidando os compos-

tos fenólicos, reduzindo a sua concentração na pasta de azeitona e no azeite. Nos últimos 

anos tentou controlar-se a actividade das oxidoredutases endógenas na pasta de azeitona 

de uma forma selectiva. Como exemplo, foi utilizado um gás inerte para remover o oxigénio 

do headspace da mistura. Esta nova técnica de processamento cujo objectivo é melhorar a 

qualidade nutricional do azeite pode, contudo, ter um efeito nocivo na qualidade organolépti-

ca, sobretudo na biossíntese de compostos voláteis (Sanchez-Ortiz et al, 2008). 

Os fenóis e os compostos voláteis podem ser considerados marcadores importantes 

da qualidade do azeite virgem. A concentração dos compostos fenólicos no azeite é bastante 

afectada pela actividade de degradação enzimática efectuada pelas polifenoloxidases (PPO) 

e peroxidases (POD) durante o processo de extracção mecânica, no qual o ponto mais críti-

co é a termobatedura. As condições de termobatedura também afectam a via da lipoxigena-

se (LPO) da qual resultam aldeídos, álcoois e ésteres C5 e C6 saturados e insaturados, que 

regulam a intensidade de algumas notas sensoriais típicas, tais como relva cortada, floral e 

palha (Servilli et al, 2008). 
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O papel do tempo e da temperatura da termobatedura na degradação dos secoiridói-

des foi bastante estudado (Kalua et al, 2006; Servili et al, 1994; Angerosa et al, 2001; Di Gio-

vacchino et al, 2002). Estudos posteriores demonstraram que a inibição da PPO e da POD 

pode ser conseguida por diminuição da concentração de oxigénio na pasta de azeitona por 

introdução de um gás inerte durante a termobatedura (Garcia et al, 2004 e Servili et al., 

2003). Dois estudos recentes de Parenti et al (2006) mostraram que durante a termobatedu-

ra, à escala laboratorial, é emitido dióxido de carbono, enquanto o oxigénio é gasto. Este 

comportamento é atribuído ao metabolismo respiratório e é reconhecido nas azeitonas 

durante o período pós-colheita. Para além disso, a velocidade de respiração celular é afecta-

da por vários factores, tais como a variedade e o estado de maturação da azeitona e condi-

ções de armazenamento. Este efeito é aumentado por danos nos tecidos, mas é relativa-

mente desconhecido na pasta de azeitona. Assim, compreender o papel da disponibilidade 

do oxigénio na produção de dióxido de carbono e no controlo da actividade da oxidoreducta-

se seria um passo importante na definição de parâmetros tecnológicos com o objectivo de 

melhorar a qualidade do azeite (Servilli et al, 2008). 

A concentração de oxigénio no headspace durante a termobatedura afecta bastante o 

teor dos compostos fenólicos da pasta de azeitona. A oxidação enzimática dos derivados de 

secoiridóides catalisada pela PPO e pela POD pode explicar a relação entre a diminuição da 

concentração de oxigénio e a perda de compostos fenólicos durante este processo. A activi-

dade destas enzimas é bastante afectada pela concentração de oxigénio na pasta de azeito-

na e os derivados dos secoiridóides podem ser considerados substratos destas enzimas 

(Servilli et al, 2008). 

1.6.3 – Características da azeitona 

Nas etapas iniciais de maturação as concentrações de aldeídos C6 são comparáveis 

às dos álcoois. O E-2-hexenal diminui proporcionalmente ao grau de maturação na maioria 

das variedades. Esta diminuição verifica-se para a maioria dos aldeídos formados por acção 

da lipoxigenase, excepto para o Z-3-hexenal, que aumenta proporcionalmente ao grau de 

maturação. Benincasa et al (2003) observaram uma dependência da composição volátil com 

a variedade para azeitonas em vários graus de maturação. De modo semelhante, os resulta-

dos preliminares de um estudo de Kalua et al (2004) sugerem que a diminuição dos aldeídos 

C6 formados por acção da lipoxigenase pode não ser característica de todas as variedades 

(Kalua et al, 2007).  
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As boas práticas de produção recomendam que a azeitona seja processada o mais 

depressa possível após a colheita, sem armazenamento. A acção de microrganismos pato-

génicos, processos biológicos de envelhecimento, fermentação e danos durante o proces-

samento mecânico contribuem para a deterioração da azeitona armazenada. O aumento da 

actividade enzimática resulta num aumento da concentração de compostos voláteis, prova-

velmente devido à desintegração gradual da estrutura celular. Normalmente, o azeite extraí-

do de azeitonas degradadas tem acidez elevada, baixa estabilidade e um odor indesejável 

característico (Kalua et al, 2007). 

A influência do tipo de tratamento do fruto (antes da extracção do azeite) na qualida-

de do azeite não tem sido muito estudada. Koprivnjak et al (2000) referem que o armazena-

mento da azeitona durante 10 dias ao ar resultou numa perda de quase 90% do hexanal, 

enquanto que a concentração de E-2-hexenal quase duplicou e houve um grande aumento 

na concentração de 1-hexanol. Neste estudo foi também observado que o armazenamento 

da azeitona ao ar aumenta a concentração de E-2-hexenal e diminui a concentração de 

alguns compostos voláteis responsáveis por defeitos do azeite. Esta variação pode ser 

explorada para melhorar a qualidade do azeite (Kalua et al, 2007). 

1.6.4 – Condições de processamento 

Em geral, se a azeitona for de qualidade elevada, o azeite também o será. No entan-

to, as condições durante o processamento da azeitona podem afectar a quantidade e a qua-

lidade do azeite, em particular, porque a formação de compostos voláteis desejáveis depen-

de da acção de enzimas com temperaturas óptimas de actividade diferentes (Kalua et al, 

2007). 

 1.6.4.1 – Moenda 

O primeiro passo da extracção do azeite é a moenda das azeitonas para produzir 

pasta de azeitona, utilizando diferentes tipos de prensas. A pasta de azeitona é batida duran-

te o processo de termobatedura para favorecer a separação das fases oleosa e aquosa. Este 

último passo no processo de obtenção do azeite foi bastante estudado, para se compreender 

como é que o azeite virgem adquire as suas propriedades nutricionais e organolépticas. No 

entanto, as propriedades organolépticas conferidas pelo processo da moenda não são muito 

conhecidas. Num estudo de Angerosa e Di Giacinto (1995) concluiu-se que o sistema da 

moenda influencia a qualidade do azeite e em estudos de Luaces et al (2005, 2006) con-
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cluiu-se que a temperatura da azeitona durante a moenda é o principal factor responsável 

pela quantidade de compostos voláteis e pigmentos do azeite virgem, estando relacionada 

com a actividade do sistema enzimático lipoxigenase/hidroperóxido liase. Num estudo de 

Sánchez-Ortiz et al (2008), a maioria dos compostos voláteis dos azeites produzidos com 

azeitonas das variedades Picual e Arbequina foram extraídos durante a moenda (0 minutos 

de termobatedura), enquanto durante a termobatedura (30 minutos) ocorreram ligeiras varia-

ções não significativas (Sanchez-Ortiz et al, 2008). 

1.6.4.2 - Termobatedura 

A temperatura e o tempo de termobatedura são dois dos principais parâmetros que 

podem ser controlados durante o processamento para mudar as características sensoriais do 

azeite. O aumento da temperatura da pasta de azeitona reduz a sua viscosidade, tornando 

mais fácil separá-la e obter rendimentos elevados, mas a qualidade do azeite diminui. Estu-

dos de Morales e Aparicio (1999) e de Ranalli et al. (2001) mostram que realizar a termoba-

tedura a 30ºC permite obter o aroma «verde» agradável e rendimentos de extracção satisfa-

tórios, mas a 35ºC o número de defeitos aumenta e o rendimento de extracção não aumenta 

substancialmente. Períodos elevados de termobatedura estão associados a um aumento 

significativo do teor em compostos voláteis, com uma diminuição da concentração dos com-

postos voláteis associados ao aroma agradável e produção de quantidades elevadas de 2-

metilbutanol e 3-metilbutanol associados a defeitos sensoriais (Sanchez-Ortiz et al, 2008). 

. Num estudo de Servili et al (2003), foi observado que as condições óptimas de pro-

cessamento dependem da variedade. A variedade e a localização geográfica podem explicar 

a tolerância à temperatura observada em azeites produzidos com diferentes tempos e tem-

peraturas de termobatedura na Austrália, nos quais as diferenças na composição volátil eram 

mínimas, ao contrario do que se passa na Europa. Este facto significa que os parâmetros de 

processamento necessários para produzir azeite de qualidade elevada diferem entre as 

regiões (Kalua et al, 2007). 

 Segundo Angerosa et al. (1998) após a rápida biossíntese de compostos voláteis 

que ocorre durante os danos celulares na moenda da azeitona, o fenómeno de partição entre 

as fases oleosa e aquosa seria o principal factor responsável pela variação do teor de com-

postos voláteis durante a termobatedura. As razões para esta aparente baixa velocidade de 

síntese de compostos voláteis durante a termobatedura podem estar associadas a uma 

diminuição de substrato (ácidos gordos polinsaturados não esterificados) necessário para a 
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via da lipoxigenase. Outra razão pode ser a desactivação do sistema enzimático lipoxigena-

se/hidroperóxido liase por compostos fenólicos oxidados. Sabe-se que os compostos fenóli-

cos oxidados podem actuar como inactivadores da actividade enzimática, podendo contribuir 

para diminuir a actividade enzimática efectiva durante o processo (Sanchez-Ortiz et al, 2008). 

1.6.4.3 - pH 

O pH da pasta de azeitona pode influenciar a formação de compostos voláteis, mas o 

seu efeito ainda não foi totalmente explorado. As enzimas acil hidrolase e álcool acetil trans-

ferase têm actividade óptima a pH básico, enquanto que as enzimas lipoxigenase, álcool 

desidrogenase e hidroperóxido liase têm actividade óptima a pH ácido. A neutralização da 

pasta de azeitona durante a termobatedura foi sugerida como uma forma de aumentar a 

actividade da álcool acetil transferase e promover a produção de ésteres voláteis, responsá-

veis pelos aromas frutado e doce do azeite. Para além do impacto no aroma do azeite, a 

alteração do pH da pasta de azeitona deve ter em conta outros parâmetros de qualidade e 

os componentes minoritários do azeite, tais como os compostos fenólicos importantes para a 

estabilidade oxidativa e para o aroma (Kalua et al, 2007). 
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1.7 – Papel dos compostos voláteis no flavour do azeite 

A comparação dos limites de percepção olfactiva é difícil, porque podem ser descritos 

valores diferentes para o mesmo composto. As variações no limite de percepção olfactiva 

podem ser atribuídas a diferentes condições experimentais, em particular da matriz da amos-

tra. A presença de hidratos de carbono, proteínas e outros componentes minoritários no 

azeite pode diminuir a intensidade do aroma através de fenómenos de adsorção, ligação e 

formação de complexos intermoleculares. Por outro lado, o recurso a painéis sensoriais, a 

harmonização do vocabulário e a comparação dos limites de percepção olfactiva dificultam a 

utilização desta ferramenta na caracterização do azeite (Kalua et al, 2007). 

Apesar das dificuldades associadas à medição dos limites de percepção olfactiva, 

podem ser identificados vários factores que os influenciam, nomeadamente a facilidade de 

interacção da molécula com os receptores olfactivos, o tamanho da cadeia e a estereoquími-

ca do composto volátil e factores externos, como o efeito de matriz. Os efeitos estereoquími-

cos são observados com os isómeros Z – E. Os isómeros Z dos compostos presentes no 

azeite têm limites de percepção olfactiva significativamente mais baixos, por exemplo o E-2-

nonenal e o Z-2-nonenal (900 e 4,5 µg/kg de azeite, respectivamente) e o E,Z-2,4-decadienal 

e o E,E-2,4-decadienal (10 e 180 µg/kg de azeite, respectivamente) (Kalua et al, 2007). 

 

1.7.1 – Factores importantes na percepção do flavour 

O tamanho da cadeia linear influencia a percepção do «flavour» e os compostos volá-

teis com 7 a 12 átomos de carbono dão contribuições importantes para o aroma, à medida 

que o azeite envelhece. Os aldeídos e álcoois de cadeia longa caracterizam os defeitos 

associados à oxidação durante o armazenamento do azeite. Os defeitos sensoriais que sur-

gem devido ao armazenamento da azeitona são associados à presença de cetonas com pelo 

menos 8 átomos de carbono. Os aldeídos e álcoois de cadeia curta surgem, provavelmente, 

devido a um tratamento inadequado da azeitona, O mesmo acontece na formação de álcoois 

metilados, associados a defeitos sensoriais, por conversão de valina e leucina (Kalua et al, 

2007). 

 O grau de insaturação e o número de átomos de carbono afectam o limite de percep-

ção olfactiva dos compostos voláteis. Uma comparação entre os compostos voláteis satura-
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dos e monoinsaturados permitiu identificar um aumento do limite de percepção olfactiva dos 

aldeídos saturados C7, C8 e C10 e para as cetonas C8. Este facto é consistente com observa-

ções feitas para aldeídos C6 em sistemas óleo/água nos quais se mostrou que a passagem-

de compostos voláteis para o headspace dependia do comprimento da cadeia e do grau de 

insaturação, bem como da matriz. A libertação de aldeídos C6 diminui com o número de liga-

ções duplas, enquanto que a insaturação dos aldeídos C9 quase não afecta a sua libertação. 

A presença de ligações duplas conjugadas na estrutura molecular aumenta bastante o limite 

de percepção olfactiva de alguns compostos no azeite, como foi observado entre o 2,4-

heptadienal e o heptanal, mas não entre o decadienal e o decanal, em que o E,E-2,4-

decadienal e o E,Z-2,4-decadienal têm limites de percepção olfactiva de 180 µg/kg e 10 

µg/kg, respectivamente e o decanal de 650 µg/kg  (Kalua et al, 2007). 
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1.8 – Oxidação de compostos voláteis no azeite 

1.8.1 – Peroxidação lipídica 

A oxidação dos lípidos ocorre devido a uma reacção em cadeia com três etapas: ini-

ciação, propagação e terminação. Na etapa de iniciação as espécies reactivas de oxigénio (p. 

ex. HO●) reagem com um substrato lipidico (LH), formando-se radicais lipidicos (L●). Estes 

radicais são instáveis e reagem com o oxigénio formando radicais peróxilo lipidicos (LOO●). 

Estes também são instáveis e reagem com outra molécula lipidica, produzindo radicais idên-

ticos, o que propaga a reacção. A reacção termina quando dois radicais se ligam, formando 

uma molécula estável não radical (Kelly et al, 1996). 

Os PUFA são substratos muito bons para a peroxidação lipídica devido à presença 

de grupos metileno bis-alílicos activos. As ligações carbono-hidrogénio destes grupos têm 

uma baixa energia de dissociação, o que facilita a sua captura pelas espécies reactivas de 

oxigénio. A susceptibilidade de um determinado PUFA à peroxidação aumenta proporcio-

nalmente ao número de locais insaturadois na cadeia. 

A figura 7 ilustra a reacção da peroxidação lipídica (Kelly et al, 1996). 

 

 

Figura 7 - Diagrama da peroxidação lipídica 

(Lima et al, 2001) 
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A hidrólise e a oxidação são as formas mais importantes de deterioração do azeite. 

No azeite a hidrólise tem o nome lipólise, inicia-se ainda na azeitona, enquanto que a oxida-

ção ocorre depois do azeite ser extraído e, sobretudo, durante o armazenamento. (Matos, 

2003) 

1.8.2 – Factores externos que influenciam a oxidação do azeite 

Para controlar a oxidação do azeite é necessário compreender os factores externos 

que a afectam. A temperatura, a luz e a concentração de oxigénio são os factores externos 

com maior influência na oxidação do azeite (Kalua et al, 2007). 

1.8.2.1 - Luz 

O efeito da luz é exercido através de compostos minoritários do azeite, tais como 

pigmentos que podem ser electronicamente excitados por absorção de luz e transferência do 

excesso de energia para a molécula de oxigénio, criando o estado de singleto favorável à 

adição de oxigénio a ácidos gordos (Kalua et al, 2007). 

1.8.2.2 – Temperatura e concentração de oxigénio 

A temperaturas elevadas a concentração do oxigénio aumenta, mas a sua solubilida-

de diminui. A concentração de radicais alcoxido aumenta, em relação à dos radicais peróxido 

inicialmente formados e são formados compostos poliméricos a partir dos radicais alquilo e 

alcóxilo. A temperaturas baixas ou moderadas, a velocidade de oxidação é baixa. Os hidro-

peróxidos são os compostos formados em maior quantidade e a sua concentração aumenta 

até às etapas avançadas da oxidação, quando se decompõem em compostos voláteis mino-

ritários, em particular, em compostos carbonilo que podem modificar o aroma do azeite 

(Kalua et al, 2007). 
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1.9 – Análise de compostos voláteis em azeite por microextracção 

em fase sólida 

Na qualidade global do azeite, o aroma tem um papel fundamental na preferência do 

consumidor. Alguns componentes presentes em baixas concentrações contribuem para o 

aroma agradável do azeite, mas em concentrações elevadas o seu contributo pode ser nega-

tivo. Portanto, é importante determinar as quantidades relativas dos componentes do aroma 

do azeite. Sabe-se que o azeite é uma matriz complexa com um elevado teor em compostos 

voláteis naturais com diferentes propriedades físico-químicas, tais como volatilidade e polari-

dade (Ribeiro et al, 2008).  

A microextracção em fase sólida (SPME) é uma técnica de preparação da amostra 

para a análise de compostos voláteis e semi-voláteis, que apresenta muitas vantagens: sen-

sibilidade e reprodutibilidade elevadas, simplicidade, ausência de solventes, baixo custo e 

combinação da extracção e da pré-concentração num único passo. Esta técnica que se 

baseia em mecanismos de adsorção e dessorção, pode ser executada de três formas dife-

rentes: adsorção directa (imersão), extracção em headspace e extracção com membrana 

protectora. A extracção em headspace é a mais usada por várias razões, destacando-se a 

ausência de contacto com a amostra, que reduz o efeito de matriz e evita a contaminação e 

decomposição da fibra. O tempo necessário para atingir o equilíbrio entre o analito na fase 

gasosa da amostra e a fase estacionária é menor do que para amostras aquosas, pelo que 

esta técnica é recomendada para a análise de compostos muito voláteis (Ribeiro et al, 2008; 

Kataoka et al, 2000 e Prosen et al, 1999). 

A SPME é uma técnica de equilíbrio, na qual não é necessário efectuar uma extrac-

ção exaustiva do volume da amostra. É expectável que compostos diferentes tenham dife-

rentes tempos de equilíbrio. Como a microextracção em fase sólida com extracção em 

headspace (HS-SPME) é um processo de equilíbrio multifásico, a sensibilidade máxima é 

obtida permitindo que os analitos atinjam o equilíbrio, o que não é prático quando os tempos 

de equilíbrio são demasiado longos (Ribeiro et al, 2008).  

Tal como se pode observar na figura 8 a SPME processa-se do seguinte modo: após 

a agulha ser colocada no septo do vial, a fibra é exposta ao headspace e os compostos volá-

teis são retidos. Em seguida, a fibra é recolhida e a agulha é retirada do vial. Na dessorção, 

a fibra é colocada no injector do cromatografo gasoso, para os compostos voláteis serem 

dessorvidos. Por fim, a fibra é recolhida e a agulha retirada do injector. 
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Figura 8 - Esquema da microextracção em fase sólida 

(Ormsby, 2005) 

 

A escolha da fibra depende da estrutura química dos compostos a analisar. A selec-

ção cuidadosa da polaridade e espessura da fibra permite a extracção de compostos com 

polaridade e volatilidade diferentes, em simultâneo. Existem outras variáveis importantes, 

tais como temperatura, agitação, pH e adição de um sal para ajudar a libertar alguns com-

postos. Os compostos semi-voláteis são retidos, preferencialmente, em fibras com menor 

espessura, nas quais a velocidade de difusão é maior. As fibras mais espessas permitem a 
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retenção de compostos muito voláteis com maior sensibilidade. Contudo, requerem um 

período de equilíbrio maior. (Prosen et al, 1999 e Alpendurada et al, 2000) 

 

1.10 – Espectrometria de massa 

1.10.1 – Interpretação de espectros de massa 

Neste trabalho, os compostos voláteis foram separados por cromatografia gasosa e 

detectados e identificados por espectrometria de massa. A abundância relativa de cada ião 

(eixo dos y) está relacionada com o número de vezes que um ião com uma certa razão m/z 

atinge o detector. A atribuição de abundâncias relativas começa com a atribuição de uma 

abundância de 100% ao ião mais abundante (ião base). Na figura 9 apresenta-se um exem-

plo de um espectro de massa, em que o ião base é o 131 (m/z = 131) e o ião molecular o 

132 (m/z) = 132, que representa a massa da molécula   

http://www.chem.arizona.edu/massspec - 8). 

 
 

Figura 9 - Estrutura e espectro de massa do 3-fenil-2-propenal 

 (http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

Todos os outros iões são apresentados como uma percentagem do ião mais abun-

dante. A abundância relativa é uma maneira directa de comparar espectros produzidos em 

datas diferentes ou em aparelhos diferentes.  

A ionização por impacto electrónico introduz energia nas moléculas, produzindo 

fragmentos massa/carga (m/z) de carga unitária que fornecem informação sobre a estrutura 

do composto, mas muitas vezes o ião molecular não aparece ou é um ião de menor intensi-

dade do espectro. Se o ião molecular aparecer no espectro, será o ião de maior massa (m/z) 
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no espectro de impacto electrónico. Este ião representa a massa molecular do composto e 

depende da estabilidade do composto. Ligações duplas, estruturas cíclicas e anéis aromáti-

cos estabilizam o ião molecular e aumentam a probabilidade de este aparecer no espectro. 

(http://www.chem.arizona.edu/massspec - 8). 

Existem regras gerais de fragmentação que são úteis para prever ou interpretar o 

padrão de fragmentação de um composto. Os grupos funcionais e a estrutura global deter-

minam como algumas partes da molécula resistem à fragmentação e outras fragmentam 

facilmente. O padrão de fragmentação de um composto com um determinado grupo funcio-

nal pode ser utilizado para atribuir uma estrutura a um outro composto que possua o mesmo 

grupo funcional. Como exemplo, apresenta-se a estrutura e padrões de fragmentação do 

terpeno linalol (figura 10). Em seguida, apresentam-se exemplos de fragmentação de molé-

culas, dos vários grupos funcionais, que contribuem para as características organolépticas 

do azeite. (http://www.chem.arizona.edu/massspec - 8 e Ahmad et al, 2006)  

 

 

 

Figura 10 - Estrutura e espectro de massa do linalol  

(Ahmad et al, 2006) 
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No caso dos aldeídos, a quebra das ligações a seguir ao grupo carbonilo resulta na 

perda de um hidrogénio ou de CHO, ilustrada pela figura 9. Nos álcoois, o ião molecular é 

pequeno ou inexistente. Verifica-se, geralmente a quebra da ligação C-C ao lado do oxigénio 

com possível perda de uma molécula de água (figura 10). 

 (http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

 

 
Figura 10 - Estrutura e espectro de massa do 3-pentanol  

(http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

Nos ésteres, a fragmentação surge por quebra da ligação ao lado do grupo C=O (perda do 

grupo alcoxi –OR) e rearranjos de átomos de hidrogénio (figura 11).  

(http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

 

 

Figura 11 - Estrutura e espectro de massa do acetato de etilo 

(http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 
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No caso das cetonas, os maiores picos de fragmentação resultam da quebra de ligações C-

C adjacentes ao grupo carbonilo (figura 12).  

(http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

 

 

Figura 12 - Estrutura e espectro de massa da 4-heptanona 

(http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html - 9) 

 

A interpretação de espectros de massa pode conduzir à identificação de moléculas, 

conjuntamente com a utilização de outras técnicas de identificação, nomeadamente a resso-

nância magnética nuclear, a espectroscopia de infravermelho.e a olfactometria. A complexi-

dade dos padrões de fragmentação permite que os espectros de massa sejam usados como 

«impressões digitais» na identificação de compostos. Esta técnica é utilizada em matrizes 

biológicas (sangue e urina) e alimentares (azeite e outros óleos, vinho, sumos, leite, entre 

outras). Os poluentes ambientais e os resíduos de pesticidas em alimentos são outros 

exemplos de aplicação.  
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2 – Objectivos 

A União Europeia domina a produção mundial de azeite , com uma quota superior a 

70%, sendo também o maior consumidor. Portugal é o quarto maior produtor de azeite da 

Europa, sendo os azeites portugueses reconhecidos como azeite de elevada qualidade. No 

entanto, existem poucos trabalhos de investigação onde estes azeites são caracterizados. 

Atendendo ao elevado consumo de azeite e aos seus múltiplos efeitos benéficos para a saú-

de descritos anteriormente, os objectivos deste trabalho foram os seguintes: 

- Avaliar a composição em compostos voláteis de azeites virgem e virgem extra; 

- Relacionar a composição volátil com os parâmetros de qualidade legislados (acidez, 

índice de peróxido, absorvância no ultravioleta e a composição em ácidos gordos) com 

outros não legislados, mas com uma influência significativa na qualidade do azeite (polifenóis 

totais, vitamina E e estabilidade oxidativa). 

- Tentar correlacionar as características químicas com as aromáticas e tentar criar um 

perfil para as diferentes regiões DOP. 

Este estudo será um início, pois o número de amostras, sendo interessante para uma 

dissertação de mestrado é demasiado reduzido para tirar conclusões. 
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3 – Material e métodos 

3.1 – Material 

Neste trabalho foram analisados 11 azeites virgem e virgem extra, pertencentes a 4 

das 6 regiões de Denominação de Origem Protegida (figura 3): Trás-os-Montes (amostras 1, 

2, 3, 5, 8 e 11), Moura (amostra 4), Beira Interior (amostra 9) e Norte Alentejano (amostras 6, 

7 e 10), cujas características (de acordo com as informações do rótulo) são indicadas na 

tabela 4. As amostras 7, 8 e 11 são azeites de quinta e as amostras 5, 9, 10 e 11 são azeites 

biológicos. Com excepção da amostra 9 (azeite virgem), todas as amostras são azeites vir-

gem extra. 



 

     39 

Tabela 3 - Características dos azeites analisados 
 

Código Azeite Região Variedades Acidez 
rótulo 

IP 
rótulo 

Prazo 
validade 

Preço 

1 Casal da 
Vilariça 

DOP 

Alfândega 
da Fé 

Trás-os-
Montes 

 ≤ 0,5% ≤ 15  Abril 2010 4,59 € 
50 cl 

2 Vilanova 
DOP 

Valpaços 
Trás-os-
Montes 

Verdeal, 
Madural e 

Cobrançosa 
predomnam 

≤ 0,5% ≤ 15 Abril 2010 4,39€ 
75 cl 

3 Quinta do 
Bispado 
Reserva 

DOP 

Trás-os-
Montes 
Douro 

Superior 

 0,2% - 
0,3% 

≤ 10  Dezembro 
2010 

4,99 € 
50 cl 

4 Moura 
DOP 

Beja Alen-
tejo 

Cordovil, 
Galega e 
Verdeal 

  Agosto 
2010 

3,99 € 
75 cl 

5 Alfandagh Alfândega 
da Fé 

Trás-os-
Montes 

 ≤ 0,7% ≤ 15  Outubro 
2010 

3,99 € 
50 cl 

6 Álamos 
Lagar da 
Cartuxa 

Évora    Junho 
2009 

5,35 € 
75 cl 

7 Ouro 
D’Elvas 

Elvas  
Portalegre 

 0,5% 20  Agosto 
2010 

3,99 € 
75 cl 

8 Casa de 
S. Miguel 

Trás-os-
Montes 

Cordovil, 
Verdeal e 

Cobrançosa 

≤ 0,5% ≤ 15  Junho 
2010 

3,90€ 
25 cl 

9 Azeite da 
Tojeira 

Vila Velha 
de Ródão 

Beira  
Baixa 

Galega   Dezembro 
2009 

6,65€ 
50 cl 

10 Azal Redondo 
Alentejo 

 ≤ 0,6% ≤ 20  Dezembro 
2009 

9,70 € 
50 cl 

11 Romeu 
DOP 

Mirandela 
Trás-os-
Montes 

Cobraçosa,  
Verdeal e 
Madural 

≤ 0,3% ≤ 15  Dezembro 
2009 
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Figura 13 - Regiões DOP de Portugal  

(http://www.viaz.pt - 10) 

 

As amostras foram adquiridas em estabelecimentos comerciais da cidade do Porto. 

Todas as amostras estavam nas embalagens originais, em bom estado de conservação e 

dentro ou próximo do prazo de validade. Apesar de terem sido armazenadas em local fresco 

e ao abrigo da luz até ao momento da análise, é de destacar que a garrafa da amostra 1 não 

fechava bem e que a garrafa da amostra 11 já estava aberta à algum tempo, tendo estado 

exposta à luz solar directa.  
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3.2 – Métodos analíticos 

3.2.1 - Acidez 

A acidez foi determinada de acordo com o anexo II do regulamento da Comissão 

Europeia nº 2568 de 11 de Julho de 1991, com as seguintes modificações: a solução etanóli-

ca e as tomas de azeite foram tituladas com uma solução de hidróxido de sódio 0,05 M e o 

peso da toma para ensaio foi de, aproximadamente, 5,0 g, independentemente da acidez 

presumida. Todas as amostras foram analisadas em duplicado. As percentagens de acidez 

foram calculadas segundo a fórmula: 

m

McV

×

××

10
 

V = volume de hidróxido de sódio gasto na titulação 

c = concentração exacta da solução de hidróxido de sódio em moles por litro 

M = massa molar do ácido oleico em g/mol 

m = massa da amostra em grama 

3.2.2 – Índice de peróxido 

O índice de peróxido foi determinado de acordo com o anexo III do regulamento da 

Comissão Europeia nº 2568 de 11 de Julho de 1991, com a seguinte modificação: foi utiliza-

do como titulante uma solução de tiossulfato de sódio 0,01N, independentemente do valor de 

índice de peróxido presumido. A normalidade exacta da solução de tiossulfato de sódio foi 

determinada através do método oficial da AOAC 942.27. Cada amostra foi analisada em 

duplicado e foi realizado um ensaio em branco. 

Os valores de índice de peróxido foram calculados segundo a fórmula: 

m

TV 1000××
 

V = volume de tiossulfato de sódio gasto na titulação, tendo em conta o ensaio do branco 

T = normalidade exacta da solução de tiossulfato de sódio 

m = massa da amostra em grama 
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3.2.3 – Absorvância no ultravioleta 

A análise da absorvância no ultravioleta foi efectuada segundo a Norma Portuguesa 

NP – 970 (1986) numa massa de, aproximadamente, 0,1 g dissolvida em 10 mL de isoctano. 

As leituras de absorvância foram efectuadas num espectrofotómetro UV/VIS de feixe duplo 

modelo UV1800 da Shimadzu. Os coeficientes de extinção a 232 nm, 270 nm e ∆K foram 

calculados da seguinte forma: 

K232 =  clA
232

 

K270 = clA
270

 

∆K = 
2

274266

270

AA
K

+
−  

A270, A232, A266 e A274 são absorvâncias 

c é a concentração do azeite em g/100 mL 

l é o percurso óptico (1 cm)  

3.2.4 – Estabilidade à oxidação 

A estabilidade à oxidação foi avaliada pelo método de condutividade (Rancimat). Este 

método tem por base o facto de durante a oxidação serem formados compostos mais pola-

res que os triglicéridos, tais como hidroperóxidos, álcoois e compostos carbonilo. Estes com-

postos são arrastados para uma solução aquosa, na qual está mergulhado um eléctrodo que 

determina a sua condutividade, sendo a variação desta registada automaticamente e em 

contínuo. 

Neste método faz-se borbulhar um caudal de ar de 20 L/h, continuamente, sobre uma 

amostra de ≈ 3,5 g de óleo ou gordura, aquecida a 110ºC. As determinações foram efectua-

das com um aparelho Metrohm 679 nas seguintes condições: 

Temperatura: 110±0,2ºC 

Condutividade: 200 µS/cm 

Caudal de ar: 20 L/h 

Velocidade do papel: 1 cm/h 
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3.2.5 – Composição em ácidos gordos 

A composição em ácidos gordos foi determinada de acordo com o anexo XA do regu-

lamento da Comissão Europeia nº 2568/91. Cada amostra foi analisada em triplicado. Os 

padrões dos ésteres metílicos utilizados na identificação dos ácidos gordos foram prepara-

dos anteriormente de acordo com o anexo XB do mesmo regulamento. 

Foi utilizado um cromatógrafo gasoso (GLC) Chrompack, modelo CP-9001, com 

injector em sistema split/splitless, com uma relação de split de 1:50, injector com detector de 

ionização por chama (FID) e amostrador automático modelo Chrompack CP-9050. A separa-

ção dos ácidos gordos foi efectuada numa coluna WCOT (Wall Coated Open Tubular) de 

sílica fundida com fase estacionária CP Sil-88 (100% cianopropilpolisiloxano) com as dimen-

sões 50 m x 0,25 mm x 0,19 µm. Foi utilizado hélio como gás de arrasto. A pressão interna 

era de 140 kPa. As temperaturas do injector, da coluna e do detector eram 230ºC, 185ºC e 

250ºC, respectivamente. A recolha e o tratamento dos dados foram realizados pelo programa 

CP Maitre Chromatography Data System, Version 2,5 (Chrompack International B. V.). 

 A identificação dos picos cromatográficos foi efectuada utilizando padrões dos éste-

res metílicos, com um grau de pureza de 99%, indicados na tabela 4. 
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Tabela 4 - Padrões de ésteres metílicos usados na identificação dos ácidos gordos 
 

Ésteres metílicos 

Miristato de metilo C14 

Palmitato de metilo C16 

Palmitoleato de metilo C16:1c 

Palmitoelaídato de metilo C16:1t 

Heptadecanoato de metilo C17 

Heptadecenoato de metilo C17:1c 

Estereato de metilo C18 

Oleato de metilo C18:1 9c 

Elaídato de metilo C18:1 9t 

Linoleato de metilo C18:2 9c,12c 

E-12-octadecadienoato de metilo C18:2 9t,12c 

Linolelaídato de metilo C18:2 9t,12t 

Linolenato de metilo C18:3 9c,12c,15c 

Araquidato de metilo C20 

Z-11-eicosenoato de metilo C20:1 

Beenato de metilo C22 
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3.2.6 –Vitamina E 

A concentração de vitamina E foi obtida por determinação do teor de tocoferóis e 

tocotrienóis por HPLC, segundo a norma ISO 9936:2006 com as seguintes modificações: 

utilizou-se n-hexano como solvente e uma fase móvel de hexano / dioxano (97:3) com um 

fluxo de 1 mL/min. Foi utilizado um cromatógrafo de marca Jasco, equipado com uma bomba 

perfusora modelo PU-980 (Jasco), uma câmara de mistura HG-980-30 e um injector automá-

tico modelo AS2057 Plus (Jasco) A detecção foi efectuada por fluorescência entre os com-

primentos de onda 290 nm (excitação) e 330 nm (emissão) num detector de fluorescência 

modelo FP2020 Plus (Jasco) A separação dos tocoferóis e dos tocotrienóis foi efectuada 

numa coluna de sílica de fase normal Supelcosil LC-SI com as dimensões 7,5 cm x 3 mm x 3 

µm. 

As soluções padrão foram preparadas utilizando uma mistura de padrões de tocofe-

róis e tocotrienóis. A solução de tocol utilizada como padrão interno foi preparada por dilui-

ção de uma solução de tocol 10 mg/mL diluída dez vezes em hexano. Foram adicionados 20 

µL desta solução aos padrões usados na recta de calibração. A recta de calibração foi feita 

com três padrões em hexano, cujas concentrações em tocoferóis e tocorienóis são indicadas 

na tabela 5. Cada padrão foi injectado em duplicado. 

 

Tabela 5 - Concentração dos padrões usados na recta de calibração 

 
  C. final (µg/mL) PI (tocol) 

em 1000 µL 100 µL P1 75 µL P1 50 µL P1 

20 µL de solução a 

1 mg/mL 

α-tocoferol 6,60 4,95 3,30 

β-tocoferol 4,66 3,50 2,33 

γ-tocoferol 4,54 3,41 2,27 

δ-tocoferol 4,98 3,73 2,49 

α-tocotrienol 5,75 4,32 2,88 

β-tocotrienol 5,87 4,40 2,93 

γ-tocoftrienol 4,42 3,32 2,21 

δ-tocotrienol 5,97 4,48 2,98 

hexano (µL) completar em eppendorf até 1 mL 
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As amostras foram preparadas por pesagem num eppendorf, em duplicado, de duas 

gotas de azeite (≈ 40 µL) às quais se adicionou 20 µL de padrão interno, completando-se o 

volume de 1 mL com hexano. Em seguida, as amostras foram agitadas no vortex e centrifu-

gadas a 13000 rpm durante 3 minutos. Injectaram-se 20 µL de cada uma das soluções 

padrão e das amostras preparadas anteriormente em hexano. Os compostos foram identifi-

cados por comparação com os padrões. A recolha e o tratamento dos dados foram efectua-

dos pelo programa Borwin PDA Controller Software (Jasco). A quantificação de cada um dos 

isómeros foi realizada pelo método do padrão interno.  
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3.2.7 – Polifenóis totais 

A composição em polifenóis totais foi determinada pelo método utilizado por Matos 

(2003). Na preparação dos padrões para a recta de calibração alterou-se a concentração da 

solução padrão mãe de ácido cafeico para 100 mg/L e das soluções padrão diluídas para 5, 

15, 30 e 40 mg/kg de ácido cafeico. Para cada diluição foram medidos, para tubos de 10 mL 

graduados, 5,6 mL de água destilada, 2 mL de solução padrão diluída e 0,5 mL de reagente 

de Folin. Agitaram-se e guardaram-se os tubos no escuro durante três minutos. Depois adi-

cionaram-se 1,6 mL de solução de carbonato de sódio a 20% e água destilada para um 

volume final de 10 mL. A mistura foi guardada ao abrigo da luz durante uma hora, após a 

qual foi centrifugada e efectuadas as leituras a 725 nm.  

Para cada amostra pesaram-se 10 g de azeite, que foram dissolvidos em 25 mL de n-

hexano. Os polifenóis totais foram extraídos por extracção líquido-líquido em ampolas de 

decantação com 10 mL de uma mistura metanol/água 60:40, três vezes para um volume final 

de 50 mL, aferido com água destilada. A preparação da solução analisada e da solução de 

referência foi efectuada da mesma forma que as soluções padrão, substituindo os 2 mL de 

solução padrão diluída por 2 mL de extracto e 2 mL de solução metanol/água, respectiva-

mente. As leituras de absorvância foram efectuadas num espectrofotómetro UV/VIS de feixe 

duplo modelo UV1800 da Shimadzu. 
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3.2.8 – Análise de compostos voláteis 

Padrões – os compostos padrão usados como referência foram adquiridos a diferen-

tes fornecedores: o 2-metilbutanal, o hexanal, o nonanal, o 1-hexanol, o cis-3-acetato de 

hexenilo e o E-2-hexenal foram comprados à SAFC (Steinheim, Alemanha), o limoneno e o 

acetato de hexilo e o valenceno foram comprados à Fluka (Buchs, Suiça) e o 3-metilbutanol, 

o 2-metilbutanol, o E-2-hexenol e o E-3-hexenol foram adquiridos à Merck (Darmstadt. Ale-

manha). O α-pineno e o β-o-cimeno foram fornecidos pela Extrasynthese (Genay, França). O 

pentanal e o hexanoato de metilo foram comprados à Sigma Aldrich (St. Loius, MO, EUA). 

Fibra SPME – De acordo com a bibliografia, recomendações do fabricante (Supelco, 

Bellefonte, PA, EUA) e conhecimentos adquiridos em estudos anteriores (Guedes de Pinho 

et al., 2008 a e b e Guedes de Pinho et al, 2009 a e b) foi utilizada uma fibra revestida com 

polidimetilsiloxano e divinilbenzeno (PDMS/DVB) 50/30 µm. A fibra foi condicionada por 

inserção no injector do GC, a uma temperatura de 250ºC durante 30 minutos, tal como é 

recomendado pelo fabricante. 

Extracção em headspace por microextracção em fase sólida – colocaram-se 5 

mL de azeite num vial de 10 mL. O vial foi fechado com uma tampa de polipropileno e um 

septo de PTFE/silicone (Supelco, Bellefonte, PA, EUA), após introdução de uma barra mag-

nética. A amostra foi agitada a 300 rpm e 40 ºC, durante 5 minutos, para facilitar a libertação 

dos compostos voláteis. A fibra foi exposta ao headspace e as amostras foram agitadas a 

350 rpm e 40ºC, durante 20 minutos. Em seguida recolheu-se a fibra e o dispositivo de 

SPME foi retirado do vial e colocado no injector do sistema GC, que está a uma temperatura 

de 220ºC, para a dessorção térmica. Após 1 minuto a fibra foi removida e condicionada nou-

tro injector de GC durante 10 minutos a 250ºC. Todas as amostras foram analisadas em tri-

plicado. Nestes ensaios, as áreas obtidas para os sesquiterpenos eram muito pequenas, 

pois estes compostos têm elevada massa molecular, sendo pouco voláteis. Assim, realizou-

se um ensaio semelhante para cada amostra em que o tempo de exposição ao headspace 

foi 90 minutos para identificar e quantificar estes compostos.  

Análise por Cromatografia Gasosa – Espectrometria de Massa Ion Trap – foi uti-

lizado um cromatógrafo gasoso Varian CP-3800 (EUA) equipado com um detector de massa 

selectivo VARIAN Saturn 4000 (EUA) e software Saturn GC/MS versão 6.8. As análises 

foram realizadas numa coluna Varian VF-5ms (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). A temperatura do 

injector era 220ºC. As injecções foram feitas em modo splitless. Foi usado hélio C-60 (Gasin, 
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Portugal) como gás de arraste com um fluxo constante de 1 mL/min. A rampa de temperatu-

ras do forno foi a seguinte: 40ºC durante 1 minuto e um gradiente de temperatura 2ºC/minuto 

até aos 220ºC, mantendo-se esta temperatura durante 30 minutos. Todos os espectros de 

massa foram adquiridos no modo de impacto electrónico (EI). Durante os primeiros 2 minu-

tos a ionização esteve desligada. As condições de trabalho do detector ion-trap foram as 

seguintes: as temperaturas da transfer line, do manifold e da trap foram 280, 50 e 180ºC, 

respectivamente. Utilizou-se uma gama de massas entre 40 e 350 m/z, a uma velocidade de 

6 scan/s. A corrente de emissão era 50 µA e o multiplicador de electrões foi colocado em 

modo relativo em auto tune. O tempo máximo de ionização foi de 25000 µs, com um nível de 

armazenamento de ionização de 35 m/z. As análises foram realizadas em full scan.  

Os compostos foram identificados por comparação dos tempos de retenção com os 

de compostos de referência, analisados nas mesmas condições, por comparação dos índi-

ces de retenção (índices de Kovats) com dados da literatura e por comparação dos padrões 

de fragmentação do espectro de massa com os de compostos de referência e com a base de 

espectros de massa do National Institute of Standards and Technology (NIST) 05. Em alguns 

casos a confirmação foi feita por comparação com a base de espectros de massa obtidos no 

laboratório, por análise de compostos de referência nas mesmas condições e com o mesmo 

equipamento. As áreas dos compostos foram determinadas integrando os cromatogramas 

com iões específicos (iões de quantificação). Desta forma, alguns compostos que estavam 

co-eluidos em full scan (resolução inferior a 1) foram integrados com resolução superior a 1. 

As concentrações dos compostos individuais são expressas em µg/L. 

 

3.3 – Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com o programa XLSTAT versão 2009.3.02. Os 

compostos voláteis foram agrupados em famílias para diminuir o número de variáveis e tor-

nar os resultados obtidos mais representativos. Foram feitos testes de correlação e análises 

de componentes principais. Este último tipo de análise mostra as semelhanças entre as 

amostras projectadas num plano de 2 eixos que representa a maior variância dos dados e 

torna possível identificar as variáveis que determinam estas semelhanças e de que forma. 
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4 – Resultados e discussão 

Os vários parâmetros analisados dependem da variedade de azeitona utilizada na 

produção do azeite, das características climáticas da região de onde provêm as azeitonas e 

das condições de processamento. A região de Trás-os-Montes é montanhosa e tem tempe-

raturas bastante elevadas no Verão. No Alentejo predominam as planícies com Verões muito 

quentes e secos e Invernos suaves. A região da Beira Interior é uma zona de vales e monta-

nhas, onde os cursos de água são escassos e a permeabilidade do solo é fraca. Tal como 

Trás-os-Montes, esta região tem grandes amplitudes térmicas (Maia, 2006). As variedades 

mais utilizadas na produção de azeite são a Galega, a Verdeal, a Cobrançosa e a Cordovil. 

4.1 – Acidez, índice de peróxido e estabilidade à oxidação 

Na tabela 6 são apresentados os valores médios de acidez (determinação em dupli-

cado) dos azeites analisados, expressa em gramas de ácido oleico por 100 gramas de azeite, 

índice de peróxido e estabilidade à oxidação. 

 
Tabela 6 - Valores de acidez e índice de peróxido dos azeites analisados 

 

Amostra 
Acidez / % 

ácido oleico1 

Índice de 

peróxido2 

Estabilidade à 

oxidação 

1 0,57 18,1±0,6 13 h 

2 0,57 14,3±0,4 19 h 6 m 

3 0,44 20,8±0,0 13 h 

4 0,60 10,3±0,0 25 h 36 m 

5 0,60 21,3±0,0 10 h 42 m 

6 0,71 8,6±0,0 25 h 

7 0,54 10,1±0,0 28 h 48 m 

8 0,19 17,6±0,3 14 h 30 m 

9 1,07 11,9±0,5 11 h 

10 0,75 14,9±0,5 14 h 24 m 

11 0,25 18,8±0,2 17 h 54 m 

 

1 – todos os valores têm desvio padrão nulo e são apresentados com 2 casas decimais para melhor 

diferenciar as amostras 

2 – valores apresentados com 1 casa decimal para melhor diferenciar as amostras 
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No que se refere à acidez, todas as amostras analisadas respeitam os valores da 

legislação (≤ 0,8 no azeite virgem extra e ≤2,0 no azeite virgem). A amostra 9 (azeite virgem) 

apresenta o valor mais elevado de acidez (1,07). As amostras 6 e 10 apresentam os valores 

mais elevados de acidez (0,71 e 0,75) estando ambas próximo do fim do prazo de validade 

(Junho e Dezembro de 2009, respectivamente). Este facto parece não ser significativo, pois 

a amostra 11 tem um prazo de validade igual ao da 10 (Dezembro de 2009) e tem um valor 

de acidez de 0,25% As amostras 1, 2, 3 e 10 apresentam valores de acidez superiores aos 

referidos no rótulo. 

Pode salientar-se a baixa acidez das amostras 8 e 11. A amostra 8 é um azeite de 

quinta (0,19%), sendo a colheita das azeitonas e a produção do azeite realizadas no mesmo 

local. Assim, antevê-se um período de espera muito pequeno entre os dois processos. No 

caso da amostra 11, o valor apresentado (0,25%) é significativo, pois conforme é referido na 

descrição das amostras era um azeite que já estava no laboratório e que foi mantido em 

condições pouco aconselhadas.  

No que diz respeito ao índice de peróxido (IP), apenas as amostras 3 e 5 ultrapassam 

o valor legislado (20,8 e 21,3, respectivamente, quando o máximo admitido na legislação é 

20). É de referir que o prazo de validade destas amostras é Dezembro e Outubro de 2010, 

respectivamente. Também no rótulo referem valores de IP inferiores (≤10 e ≤15). As amos-

tras 1, 8 e 11 apresentam valores de IP superiores aos referidos no rótulo. A situação é 

facilmente explicada no caso da amostra 11, pois já tinha sido aberta. 

Os valores de IP não são correlacionáveis com a acidez. Nas amostras 8 e 11 os 

valores de acidez são baixos e os de IP elevados, a amostra 9 com o valor de acidez mais 

alto determinado (1,07%) e um IP de 12. O valor mais baixo de IP (amostra 6) corresponde à 

amostra em que o final do prazo de validade está mais próximo (Junho 2009) e um dos valo-

res de acidez mais elevados (0,71%). 

Os valores de IP e de tempo de indução são influenciados pelas variedades de azei-

tona utilizadas para produzir o azeite. A variedade Madural, de amadurecimento precoce, 

oxida mais facilmente e a variedade Verdeal transmontana, de amadurecimento tardio, oxida 

com mais dificuldade. A variedade Cobrançosa apresenta um comportamento intermédio. 

Segundo Matos (2003), os azeites varietais não são estáveis, pelo que é, normalmente, rea-

lizada a mistura de diferentes variedades, o que promove o sinergismo e a protecção. Assim, 

as variações indesejáveis são diluídas, o que mantém os valores destes parâmetros dentro 

dos limites legais.  
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Relativamente à estabilidade à oxidação pode salientar-se: 

- os maiores valores são apresentados pelas amostras 4 e 7 das regiões de Moura e Norte 

Alentejanocom valores de 25 h 36 m e 28 h 48 m, respectivamente. De acordo com o rótulo, 

o azeite de Moura é produzido a partir de azeitonas das variedades Cordovil, Galega e Ver-

deal. A amostra 7 não refere as variedades de azeitonas utilizadas. Também a amostra 6 

(Norte Alentejano) tem um valor elevado de estabilidade à oxidação (25 h) e não são referi-

das as variedades de azeitona utilizadas. A amostra 10 proveniente, também, ao Norte Alen-

tejano tem um valor de estabilidade à oxidação de 14 h 24 m, muito inferior ao das outras 

amostras da mesma região; 

- As amostras de Trás-os-Montes apresentam valores que variam entre 10 h 24 m e 19 h 6 m, 

o que demonstra bem a grande variedade de azeites desta região. Como já foi referido, a 

amostra 11 tem um valor elevado deste parâmetro, apesar de ter sido aberta antes das 

outras amostras. Neste grupo, a amostra 2 parece ser a melhor na estabilidade à oxidação e, 

de acordo com o rótulo, as variedades Verdeal, Madural e Cobrançosa são predominantes 

na sua composição. Estas variedades também são predominantes na composição da amos-

tra 11 e apresenta um valor próximo (17 h 54 m). A amostra 8, com um valor de 14 h 30 m, 

tem na sua composição as variedades Cordovil, Verdeal e Cobrançosa. Parece clara a 

influência das variedades presentes no valor de estabilidade à oxidação.  

Nos azeites tunisinos (Oueslati et al, 2008), os valores de acidez são semelhantes 

(0,25 a 0,64) e para o índice de peróxido foram obtidos valores, em geral, mais baixos (4 a 

16). Em relação à estabilidade oxidativa, os tempos de indução são superiores (30 h a 100 h). 

Esta disparidade deve-se às variáveis do método, sobretudo a temperatura e o fluxo de ar, 

que influenciam bastante os resultados (Baccouri et al, 2008 e Oueslati, 2008). O estudo de 

Aparício et al (1999) com as variedades Hojiblanca e Picual revelou valores de acidez (0,44 

e 0,42) e índice de peróxido (7,2 e 8,7) semelhantes e tempos de indução superiores (45 h e 

77 h). Ao analisarem azeite da variedade italiana Bianchera, Vichi et al (2003) obtiveram 

valores de acidez superiores (0,67) e um índice de peróxido inferior (8,6) aos obtidos neste 

trabalho. Podem, então, salientar-se os valores elevados de IP dos azeites portugueses em 

relação aos de outros países produtores.  
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4.2 – Composição em ácidos gordos 

Na tabela 7 apresentam-se as composições em ácidos gordos dos azeites estudados. 

 

Tabela 7 - Composição em ácidos gordos dos azeites analisados expressas em percentagens relativas 

 
Ácido 

gordo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C14:0 0,02±0,01 0,02±0,01 0,02±0,00 0,02±0,01 0,02±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,02±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 

C16:0 9,97±0,31 10,68±0,16 11,94±1,15 11,59±0,18 9,89±0,05 12,45±0,03 10,68±0,11 8,87±0,14 14,94±0,06 12,85±0,04 10,95±0,08 

C16:1c 0,59±0,00 0,59±0,02 1,00±0,02 0,99±0,02 0,61±0,01 1,33±0,02 0,85±0,02 0,48±0,01 1,88±0,02 1,48±0,01 0,76±0,01 

C17:0 0,13±0,00 0,12±0,01 0,09±0,00 0,09±0,00 0,13±0,00 0,11±0,00 0,05±0,00 0,14±0,00 0,13±0,00 0,10±0,00 0,15±0,01 

C17:1c 0,25±0,00 0,18±0,01 0,17±0,00 0,18±0,01 0,25±0,01 0,22±0,01 0,10±0,00 0,23±0,01 0,28±0,00 0,22±0,01 0,26±0,00 

C18:0 2,80±0,03 3.23±0,02 2.33±0,01 2,67±0,01 2,81±0,01 3,00±0,02 2,93±0,02 3,95±0,01 1,95±0,02 2,38±0,00 3,01±0,01 

C18;1t 0,02±0,00 0,02±0,00 0,03±0,01 0,03±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 0,02±0,00 

C18:1c 77,33±0,33 72,89±0,13 72,74±0,22 75,01±0,21 77,34±0,05 72,98±0,07 79,15±0,13 76,58±0,14 67,72±0,07 73,82±0,05 75,82±0,19 

C18:2t 0,01±0,00 0,02±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,02±0,01 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 

C18:2cc 6,51±0,03 9,76±0,07 9,12±0,07 6,94±0,02 6,49±0,02 7,44±0,03 3,91±0,03 7,17±0,02 10,48±0,04 6,77±0,04 6,53±0,02 

C18:3ccc 0,71±0,01 0,90±0,05 0,84±0,00 0,83±0,01 0,70±0,01 0,87±0,05 0,70±0,01 0,81±0,02 0,91±0,00 0,72±0,01 0,82±0,01 

C20:0 0,38±0,01 0,39±0,02 0,37±0,01 0,40±0,00 0,39±0,01 0,44±0,00 0,38±0,01 0,45±0,02 0,34±0,00 0,38±0,00 0,44±0,00 

C20:1c 0,31±0,00 0,29±0,01 0,31±0,01 0,30±0,00 0,31±0,00 0,28±0,01 0,27±0,00 0,28±0,01 0,28±0,02 0,28±0,02 0,31±0,01 

C22:0 0,12±0,01 0,11±0,01 0,11±0,01 0,12±0,00 0,12±0,01 0,13±0,00 0,11±0,01 0,12±0,01 0,12±0,00 0,12±0,00 0,13±0,00 

C22:1c 0,84±0,02 0,77±0,05 0,74±0,01 0,75±0,01 0,84±0,02 0,64±0,02 0,81±0,01 0,83±0,02 0,85±0,01 0,76±0,01 0,71±0,00 

C24:0 0,05±0,01 0,05±0,00 0,06±0,01 0,06±0,00 0,06±0,01 0,06±0,00 0,06±0,00 0,05±0,00 0,06±0,01 0,05±0,00 0,07±0,01 

C16:1c - C16:1n9c  + C16:1n7c  

C18:3ccc - C18:3n6c + C18:3n3c  
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Na tabela 8 são apresentados os somatórios dos ácidos gordos saturados, monoinsaturados, polinsaturados e dos isómeros trans. 

 

Tabela 8 - Somatório (em percentagem) da composição em ácidos gordos saturados, monoinsaturados, polinsaturados, isómeros 

trans e razões oleico/linoleico insaturados/saturados 

 

Amostra Total SFA Total MUFA Total PUFA Total 
isómeros E MUFA/PUFA oleico/linoleico UFA/SFA 

1 13,47 78,75 7,23 0,02 10,89 11,87 6,38 
2 14,58 74,16 10,68 0,02 6,95 7,47 5,82 
3 14,91 73,99 9,98 0,03 7,42 7,98 5,63 
4 14,96 76,26 7,79 0,03 9,79 10,80 5,62 
5 13,43 78,75 7,21 0,02 10,92 11,91 6,40 
6 16,20 74,14 8,32 0,02 8,91 9,81 5,09 
7 14,22 80,34 4,63 0,02 17,37 20,23 5,98 
8 13,59 77,94 7,99 0,02 9,76 10,68 6,32 
9 17,55 69,15 11,41 0,02 6,06 6,46 4,59 
10 15,89 75,11 7,50 0,02 10,02 10,91 5,20 
11 14,76 77,12 7,36 0,02 10,47 11,60 5,72 

 

Total SFA = C14:0+C16:0+C17:0+C18:0+C20:0+C22:0+C24:0 

 

Total MUFA = C16:1t+C16:1c+C17:1n9c+C18:1t+C18:1n9c+C20:1n9c+ C22:1n9c 

 

Total PUFA = C18:2n6cc+C18:3n3c+C18:2tt+C18:2ct+C18:2tc+C18:3t 

 

Total isómeros E = C16:1n9t+C18:1t+C18:2tt+C18:2ct+C18:2tc+C18:3t 
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Como seria de esperar, a composição em ácidos gordos é semelhante em todos os 

azeites analisados. No entanto, podem observar-se algumas diferenças que se passam a 

enunciar: 

- a amostra 9 é a única representante da Beira Baixa. Como azeite virgem apresentou a aci-

dez mais elevada e um IP reduzido, à semelhança da estabilidade à oxidação. Esta amostra 

apresenta o menor teor de ácidos gordos monoinsaturados e é a mais rica em ácidos gordos 

saturados e polinsaturados. Em consequência disto é a que apresenta menores relações 

monoinsaturados/polinsaturados e oleico/linoleico. Pode salientar-se que contém predomi-

nantemente azeitonas da variedade Galega na sua composição. 

- É de referir que das 6 amostras oriundas de Trás-os-Montes, 4 (amostras 1, 5, 8 e 11) têm 

composições muito próximas e todas as relações entre ácidos gordos muito semelhantes. As 

outras 2 amostras apresentam alguma semelhança de valores, apesar de serem da mesma 

região DOP, mas com origens geográficas diferentes entre si e das anteriores. Na figura 14 é 

apresentado um exemplo de um cromatograma obtido por GC/FID. 
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Figura 14 - Exe mp lo  d e  c ro ma to g ra ma  d o p e r f i l  d e  á c id o s  g o rd o s  de  u m a ze i t e  
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4.3 – Absorvância no ultravioleta 

 

Tal como era esperado, os azeites analisados apresentam concentrações altas para 

os produtos primários da oxidação e baixas para os produtos secundários da oxidação. Tal 

facto deve-se à ausência da etapa de refinação, na qual são eliminados os produtos primá-

rios, a partir dos quais se formam produtos secundários de oxidação. As absorvâncias no 

ultravioleta determinadas deram origem aos espectros da figura 15. O gráfico representa as 

amostras na seguinte ordem, de cima para baixo: 11 – 3 – 2 – 8 – 5 – 9 – 1 – 10 – 7 – 4 – 6.  

 

 
Figura 15 - Espectros de absorvância dos azeites analisados 
 

Verificam-se valores reduzidos a 270 nm (produtos secundários de oxidação) e ele-

vados a 232 nm (produtos primários da oxidação), tal como seria de esperar para azeites 

virgem e virgem extra. Os resultados apresentam-se na tabela 9, juntamente com os valores 

legislados relativamente a este parâmetro. 
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Tabela 9 -  Valores da absorvância no ultravioleta dos azeites analisados 
 

Amostra K232 K270 ∆K 
    

1 2,04 0,14 -0,02 
2 2,32 0,19 -0,04 
3 2,89 0,21 -0,01 
4 2,19 0,16 -0,01 
5 2,77 0,17 0,00 
6 1,86 0,18 -0,02 
7 1,76 0,13 -0,03 
8 2,31 0,15 -0,03 
9 2,52 0,19 0,00 
10 1,72 0,20 -0,06 
11 2,90 0,28 -0,01 

Legislação azeite virgem 
extra ≤2,50 ≤0,22 ≤0,01 

Legislação azeite virgem ≤2,60 ≤0,25 ≤0,01 
 

De acordo com os dados verifica-se que alguns azeites não deviam ter a classifica-

ção que referem no rótulo. É o caso das amostras 3, 5 e 11. Os resultados da amostra 11 

podem ser explicados pelo facto de já ter sido aberta e ter estado exposta a situações pouco 

aconselhadas para a conservação do produto. No entanto, noutros parâmetros apresentou 

um comportamento perfeitamente adequado. Assim, compreende-se que este parâmetro 

seja fundamental para a classificação dos azeites.  

Nas amostras 3 e 5 foi ultrapassado o valor de K232 legislado, para além de apresen-

tarem valores de IP superiores ao permitido, denunciando alguma oxidação acima do permi-

tido. Os resultados apresentados parecem justificar um maior empenho no controlo de quali-

dade dos produtos alimentares, com especial ênfase nos de valor acrescentado, caso dos 

azeites DOP. 
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4.4 – Vitamina E 

 

Nas condições de ensaio foi obtida uma relação linear entre a concentração dos 

compostos em estudo e a resposta do detector de fluorescência. A sensibilidade do método 

é dada pelo declive da recta de ajuste linear para cada um dos compostos. Na tabela 10 

resumem-se as características da linearidade de cada composto detectado. A resposta do 

detector foi linear entre as seguintes concentrações: 3,30 – 6,60 µg/mL (α-tocoferol), 2,27 – 

4,54 µg/mL (β-tocoferol), 2,49 – 4,98 µg/mL (γ-tocoferol) e 2,33 – 4,66 µg/mL (α-tocotrienol). 

 

Tabela 10 - Linearidade dos isómeros de vitamina E quantificados 

 

Composto Equação da recta 
Coeficiente de determi-

nação (R2) 

Declive 

(µV/ng) 

α-tocoferol y = 0,0908x – 0,1669 0,9999 0,0908 

β-tocoferol y = 0,061x – 0,0806 1 0,061 

γ-tocoferol y = 0,053x – 0,0774 0,9999 0,053 

α-tocotrienol y = 0,0355x – 0,0464 1 0,0355 
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Figura 16 - Cromatograma das soluções padrão 

Os compostos padrão utilizados são, da esquerda para a direita, a-T - α-tocoferol; a-ttr - α-

tocotrienol; b-T - β-tocoferol; g-T - γ-tocoferol; b-ttr - β-tocotrienol; g-ttr - γ-tocotrienol; d-t - δ-

tocoferol;; PI – padrão interno; d-ttr – δ-tocotrienol 

 

Nas amostras de azeite analisadas foram detectados α, β e γ-tocoferol e α-tocotrienol. 

A tabela 11 resume a composição média (três injecções por amostra) dos isómeros de vita-

mina E, bem como a sua concentração total.  
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Tabela 11 - Co n ce n t ra çã o  d o s  i só me ro s  d e  v i t a min a  E  n o s  a ze i t e s  a n a l i -

sa d o s  (mg /kg )  

 

Amostra α-tocoferol  β-tocoferol   γ-tocoferol   
Total  

tocoferóis   
α-tocotrienol  

Vitamina E 

total  

1 129±4 41±0 41±0 212±4 52±0 264±4 

2 173±4 49±0 63±6 284±10 nd 284±10 

3 150±1 38±1 40±2 227±4 47±2 274±6 

4 165±4 39±0 39±0 243±4 51±2 293±6 

5 121±2 40±0 40±0 201±2 50±0 251±2 

6 177±0 38±0 40±1 255±1 52±1 307±2 

7 155±2 40±0 43±0 238±2 71±0 309±2 

8 136±2 38±0 39±0 213±2 53±0 265±2 

9 131±2 42±0 40±0 214±2 49±0 263±2 

10 134±7 45±0 44±0 223±7 57±1 279±8 

11 97±0 39±0 39±0 175±0 46±0 221±0 
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Figura 17 - Exemplo de cromatograma de um dos azeites analisados 

Os compostos detectados são, da esquerda para a direita a -T  -  α - t o co f e ro l ;  b -T  -  β -

t o co fe ro l ;  g -T  -  γ - t o co f e ro l ;  a - t t r  -  α - t o co t r ie n o l ;  P I  –  p a d rã o  in te rn o  

 

De acordo com a tabela 11 pode inferir-se: 

- A amostra 11 é a que tem a menor concentração de vitamina E. Tratando-se de uma amos-

tra cuja embalagem já estava aberta quando este estudo foi iniciado, o valor mais baixo pode 

estar relacionado com a protecção do azeite e consequente gasto de tocoferóis; 

- As amostras mais ricas em vitamina E são oriundas do Norte Alentejano (6 e 7). No entanto, 

o valor individual de cada isómero é diferente nas duas amostras, especialmente, nos teores 

de α-tocoferol e α-tocotrienol; 

- A amostra 4 (Moura) tem valores totais de vitamina E, que apesar de serem ligeiramente 

inferiores, são semelhantes aos das amostras 6 e 7. Salienta-se que estas amostras são de 

regiões geográficas próximas; 

- A amostra 2, oriunda de Valpaços (Trás-os-Montes) tem características muito próprias, 

como se tem referido ao longo do texto. Também neste parâmetro se distingue com um dos 
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valores mais elevados de α-tocoferol e sem detecção de tocotrienóis, sendo a única com 

este comportamento; 

- De uma maneira geral, verifica-se que o α-tocoferol e o α-tocotrienol são os isómeros mais 

abundantes, seguindo-se em teores semelhantes entre si, o β-tocoferol e o γ-tocoferol.   

As concentrações de α-tocoferol indicadas na literatura variam bastante, pois depen-

dem da variedade e de factores tecnológicos. A introdução de Boas Práticas de Fabrico e de 

programas de controlo da qualidade global apoiados pela União Europeia para todos os tipos 

de azeite comestível teve um impacto positivo na concentração de tocoferol em azeites de 

origens diferentes. As concentrações encontradas actualmente são mais elevadas do que o 

valor médio de 100 mg/kg atribuído em estudos anteriores (Gunstone et al, 1994; Belitz et al, 

2004). Este facto é importante, tendo em conta as propriedades antioxidantes in vivo do α-

tocoferol (Boskou et al, 2006). Pode dever-se a alterações climáticas e a melhores metodo-

logias analíticas.  

Os valores de α-tocoferol dos azeites analisados variaram entre os 97 e os 177 mg/kg. 

Estas concentrações são semelhantes às encontradas por Cunha et al (2006) num estudo 

com azeites virgem extra portugueses (93 a 206 mg/kg). Os dados estão em concordância 

com os valores apresentados na literatura para o azeite virgem: 90 a 300 mg/kg. Apesar de 

em alguns estudos ter sido indicada uma relação entre a área geográfica e o teor de α-

tocoferol, nos azeites analisados não existiam diferenças significativas entre os azeites DOP 

das quatro regiões analisadas (Cunha et al, 2006). Não se verificou uma relação entre as 

concentrações de vitamina E e o prazo de validade dos azeites analisados.  

No entanto, os valores obtidos para os restantes isómeros da vitamina E - 38 a 63 

mg/kg - são bastante superiores aos encontrados por Cunha et al (2006). Neste estudo 

foram quantificados o α-tocotrienol e o γ-tocotrienol com valores médios de 0,65 e 0,60 

mg/kg, respectivamente. Nas amostras de azeite DOP avaliadas, o teor total de tocoferóis e 

tocotrienóis variava entre 221 e 309 mg/kg, valores um pouco mais elevados que os obtidos 

por Cunha et al, 2006 (100 e 270 mg/kg), mas também semelhantes aos indicados na litera-

tura para o azeite.  

Na literatura são indicadas gamas bastante variáveis para o teor de tocoferóis de 

azeites espanhóis e italianos: 97-315 mg/kg, (Fedeli e Cortesi, 1993), 100-320 mg/kg, (Esti et 

al, 1996), 103-283 mg/kg (Cert et al,1996) 160-253 mg/kg, n=15 (Manzi et al, 1998); 55-234 

mg/kg, n=65 (Salvador et al,1998). As concentrações de α-tocoferol dos azeites gregos estão 

entre as mais altas indicadas na literatura - 127-370 mg/kg, 98-333 mg/kg e 100-365 mg/kg 

para as colheitas de 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, respectivamente (Psomiadou et al, 
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2000). O teor de tocoferóis dos azeites tunisinos variava entre 137 e 443 mg/kg (Baccouri et 

al, 2008).  

Geralmente, são indicadas baixas concentrações de β-tocoferol (~10 mg/kg), δ-

tocoferol (~10 mg/kg) e γ-tocoferol (~20 mg/kg) (Boskou et al, 2006). Neste trabalho os teo-

res de β-tocoferol e γ-tocoferol são bastante superiores aos indicados acima (38 a 63 mg/kg). 

Foi também quantificado α-tocotrienol, cujo teor variava entre 46 e 71 mg/kg). 

Os teores invulgarmente elevados de β-tocoferol, δ-tocoferol, γ-tocoferol e α-

tocotrienol podem ser considerados uma característica positiva dos azeites portugueses. Tal 

como foi referido anteriormente, as diferenças quantitativas observadas podem ser explica-

das por factores como as condições agro-climáticas, a variedade de azeitona, a maturação e 

as técnicas de cultivo e armazenamento.  
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4.5 – Polifenóis totais 

 

Na figura 18 apresenta-se a recta de calibração obtida para os polifenóis totais e na 

tabela 12 as concentrações de polifenóis totais das amostras analisadas pelo método colori-

métrico. 

 

 

 
Figura 18 - Recta de calibração para os polifenóis totais 
 

Tabela 12 - Valores de concentração de polifenóis totais nos azeites analisados (mg/kg) 

 
Amostra Polifenóis totais  

1 240 

2 467 

3 204 

4 420 

5 120 

6 214 

7 158 

8 283 

9 142 

10 191 

11 363 
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O clima dos países mediterrânicos é caracterizado por Verões quentes e Invernos 

amenos. O elevado número de horas de exposição ao sol foi relacionado com o elevado teor 

de antioxidantes nas plantas. Os antioxidantes são uma forma de defesa contra os radicais 

livres produzidos durante a fotossíntese (Huang e Sumpio, 2008). Os polifenóis são os prin-

cipais responsáveis pela defesa contra a auto-oxidação e a foto-oxidação (Allalout et al, 

2006). Assim, será de esperar que azeites produzidos com azeitonas de regiões com tempe-

raturas muito elevadas tenham concentrações mais elevadas de polifenóis.  

Da tabela 12 pode salientar-se o seguinte: 

- A amostra 11 já tinha estado sujeita a condições menos adequadas, apresentando ainda 

valores bastante bons para a maioria dos parâmetros. No caso dos polifenóis é uma das 

amostras com um dos valores mais elevados (363 mg/kg), o que contribui para manter uma 

qualidade elevada.  

- Outra amostra com características diferentes e já salientadas anteriormente é a amostra 2, 

com o teor de polifenóis mais elevado de todas as amostras. Apesar de também pertencer à 

região de Trás-os-Montes é diferente das restantes amostras desta região; 

- As amostras 6 e 7 que anteriormente foram referidas como as mais ricas em vitamina E, 

apresentam neste parâmetro valores muito diferentes, o que possivelmente explica o com-

portamento diferente com os outros parâmetros químicos determinados; 

- A amostra 4 (Moura) com teores dos isómeros de vitamina E semelhantes às amostras 6 e 

7, apresenta um teor muito superior de polifenóis (420 mg/kg), o que evidencia a diferença 

entre estes azeites neste parâmetro, apesar de terem valores próximos noutros parâmetros; 

- A amostra 5, cujos valores de IP e K232 ultrapassavam os permitidos por lei, apresentou o 

valor mais baixo para este parâmetro; 

- No caso da amostra 3, cujos valores de IP e K232 também, ultrapassavam os permitidos por 

lei apresenta um valor de 204 mg/kg.  

Pode dizer-se que este parâmetro tem um comportamento pouco prevísivel, tendo em consi-

deração os valores apresentados. Contudo, algumas amostras mostram claramente a rela-

ção deste parâmetro com a degradação da qualidade. Nas amostras 1, 3 e 5 um baixo teor 

de polifenóis totais está associado a um valor elevado de IP e a uma baixa estabilidade à 

oxidação. 

Os azeites de diferentes países diferem no teor de polifenóis totais. Foram indicados 

valores entre 50 e 1000 mg/kg em vários estudos, mas a gama normal situa-se entre 100 e 

300 mg/kg. A variedade, o sistema de extracção, condições de processamento, embalagem, 

distribuição e armazenamento são alguns dos factores que influenciam o teor final de polife-
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nóis do azeite. Os azeites das variedades Koroneiki (Grécia) e Picholine (Marrocos) têm 

entre 500 e 1000 mg/kg de polifenóis totais. A maioria dos azeites das variedades espanho-

las têm entre 200 e 500 mg/kg de polifenóis totais (Boskou et al, 2006). Em azeites italianos 

o teor de polifenóis totais era de 193 mg/kg (Vichi et al, 2003). Num estudo de Oueslati et al 

(2008) em azeites tunisinos, a concentração de polifenóis totais variou bastante (303 – 820 

mg/kg) dependendo da variedade. Estes valores elevados estão relacionados não só com 

factores genéticos, mas também com os baixos volumes de precipitação na região e o tipo 

de solo. Em Portugal, os níveis de precipitação são mais elevados e as temperaturas mais 

baixas, o que pode justificar concentrações mais baixas de polifenóis totais.  
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4.6 – Relação entre os indicadores de oxidação e a composição em 

ácidos gordos 

 

A amostra 9 é a que apresenta a maior percentagem de ácidos gordos saturados e 

polinsaturados e a menor percentagem de ácidos gordos monoinsaturados, bem como os 

menores valores das razões monoinsaturados/polinsaturados e oleico/linoleico (tabelas 7 e 

8).  

Entre os azeites virgem extra, pode destacar-se a amostra 7 com os maiores valores 

das razões monoinsaturados/polinsaturados e oleico/linoleico e uma percentagem inferior de 

ácidos gordos polinsaturados. As amostras 6 e 10 têm as maiores percentagens de ácidos 

gordos saturados. 

Com base na composição em ácidos gordos, a amostra 7 deveria ter um valor de 

resistência à oxidação superior, ou seja, um valor muito elevado de tempo de indução (tabela 

6), o que se verifica. Por outro lado, a amostra 9 deveria apresentar o menor tempo de indu-

ção, o que também se verifica. Estes resultados seriam coerentes com teores elevados de 

polifenóis totais, que actuam como antioxidantes, na amostra 7 e teores baixos na amostra 9, 

mas ambas as amostras têm uma quantidade semelhante de polifenóis (tabela 12). No 

entanto, os teores de vitamina E (tabela 11), também com acção antioxidante, da amostra 7 

são superiores aos da amostra 9, o que poderá explicar os resultados, bem como uma per-

centagem superior de ácidos gordos monoinsaturados da amostra 7. A amostra 6 apresenta 

resultados semelhantes aos da amostra 7, devido ao elevado teor de vitamina E, apesar de 

ter valores das razões monoinsaturados/polinsaturados e oleico/linoleico de cerca de metade 

dos da amostra 7. 

Na amostra 4, o tempo de indução elevado e o índice de peróxido bastante baixo 

podem ser explicados pelo teor bastante elevado de polifenóis (tabelas 6 e 12). Contudo, a 

amostra 2 tem uma resistência à oxidação inferior e um índice de peróxido superior, mas um 

teor mais elevado de polifenóis. Na amostra 9, o tempo de indução muito baixo, inconsisten-

te com o valor também baixo do índice de peróxido, pode dever-se à baixa concentração de 

polifenóis, bem como ao baixo valor da razão monoinsaturados/polinsaturados.  
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4.7 – Relação entre os indicadores de oxidação e os compostos 

antioxidantes 

 

A estabilidade à oxidação (avaliada pelo tempo de indução) reflecte o período de 

tempo que decorre até ser atingido o ponto crítico de oxidação, a partir do qual as caracterís-

ticas sensoriais do produto se alteram e ocorre uma súbita aceleração dos processos oxida-

tivos. Na maioria das amostras verifica-se, tal como era esperado, uma relação inversa entre 

os valores de índice de peróxido e de tempo de indução. Os valores obtidos podem ser 

explicados em função das concentrações de polifenóis totais e vitamina E, compostos com 

propriedades antioxidantes, presentes nos azeites analisados. 

Os valores obtidos para os parâmetros que indicam o grau de oxidação de um azeite 

são bastante influenciados pelos teores de compostos antioxidantes presentes (polifenóis 

totais e vitamina E) e também pela percentagem de ácidos gordos monoinsaturados. Devido 

à função protectora contra a oxidação associada aos polifenóis referida anteriormente, estes 

compostos terão um papel mais importante na conservação das características do azeite.  

Num estudo de Matos (2003), a variedade Verdeal transmontana apresentou os 

menores teores de tocoferóis e a Cobrançosa os maiores. Como os azeites da variedade 

Verdeal apresentavam valores elevados de estabilidade à oxidação, pode concluir-se que os 

tocoferóis não são os principais responsáveis pela resistência à oxidação. Segundo Ryan 

(1998), a variedade de azeitona é o factor que mais influencia a concentração de tocoferóis.  

O tempo de indução elevado e o índice de peróxido bastante baixo obtidos para a 

amostra 4 podem ser explicados pelo teor bastante elevado de polifenóis e de vitamina E, 

um pouco inferiores. Nas amostras 6 e 7, os resultados são semelhantes, mas devem-se aos 

teores elevados de vitamina E. Comparando as amostras 8 e 11 (índice de peróxido 18 e 19, 

respectivamente), seria de esperar que a amostra 11 tivesse uma resistência à oxidação 

inferior (14h30m e 17h54m, respectivamente) mas tal não verifica, possivelmente, devido à 

concentração mais elevada de polifenóis (283 mg/kg e 363 mg/kg, respectivamente).   

A amostra 2 tem um teor mais elevado de polifenóis que a amostra 4, o que explica 

que apesar do índice de peróxido ser superior, a resistência à oxidação é elevada. Na amos-

tra 9, o tempo de indução muito baixo, inconsistente com o valor também baixo do índice de 

peróxido, pode dever-se à baixa concentração de polifenóis.  
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4.8– Compostos voláteis 

A análise da fracção volátil dos 11 azeites analisados revelou a presença de 45 com-

postos. Na figura 19 é apresentado um cromatograma da análise de compostos voláteis. 
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Figura 19 – Cromatograma da análise de compostos voláteis 

Compostos assinalados: 1 – 2-metilbutanal 2 – E-2-hexenal  3 – 1R-α-pineno 4 – 3-etil-1,5-

octadieno 5 – 6-metil-5-hepten-2-ona 6 – limoneno 7 – nonanal 

 

Nas tabelas 13.1, 13.2 e 13.3 são indicadas as concentrações da maioria dos com-

postos identificados, sendo os compostos assinalados com * identificados por comparação 

com padrões e os restantes através da comparação de espectros da biblioteca NIST05.. Na 

tabela 14 apresenta-se uma estimativa do teor dos compostos que não foram quantificados. 

Em ambas as tabelas os compostos não detectados são indicados com a sigla «nd». 
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Tabela 13.1– Composição da fracção volátil dos azeites analisados em aldeídos e álcoois 

 

Compostos 
quantificados 

(µg/L) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aldeídos             
3-metilbutanal 

* 31,77 30,71 8,07 25,86 11,50 7,04 13,01 10,01 6,50 14,88 nd 

2-metilbutanal 
* 112,73 91,38 19,51 93,06 25,00 7,20 37,14 23,79 12,07 47,31 5,22 

Pentanal * 15,20 20,75 15,51 13,62 11,26 12,17 18,05 11,85 10,98 11,45 11,97 
E-2-pentenal  17,28 6,33 21,62 nd nd 4,42 nd 3,50 nd 5,61 10,22 

Hexanal * 32,53 20,75 35,71 11,74 14,42 14,82 11,59 10,35 11,89 14,11 9,90 
E-3-hexenal  78,95 23,05 48,06 7,22 5,25 5,39 nd 5,02 2,33 4,37 1,74 

E-2-hexenal * 2251,34 875,82 2522,13 308,32 605,18 490,34 163,65 675,51 181,62 594,71 230,82 
Heptanal  13,59 11,94 12,84 12,94 10,51 11,03 12,75 9,94 13,22 14,00 nd 

Z-2-heptenal  66,93 39,24 16,06 36,56 10,82 29,82 nd 14,24 36,88 25,27   
Nonanal * 0,44 nd nd 0,78 0,45 0,35 4,35 0,20 3,59 3,67 0,94 

Total aldeídos 2620,76 1119,97 2699,51 510,10 694,39 582,58 260,54 764,41 279,08 735,38 270,81 
Álcoois             

3-metilbutanol 
* 136,27 108,53 nd 408,81 38,45 22,94 nd 18,68 924,39 nd 477,45 

2-metilbutanol 
* 29,28 29,42 nd 243,07 27,63 17,41 nd 12,55 396,27 nd 161,11 

1-hexanol * 2102,77 2281,77 711,79 547,72 756,34 65,45 1251,97 371,13 nd 247,15 67,67 
E-3-hexenol * 1883,16 1467,60 609,08 468,82 676,39 nd 1352,94 247,61 nd 309,68 54,34 
E-2-hexenol * 1153,09 7009,10 nd 4838,68 nd 2529,85 10433,07 3529,45 1779,94 nd 8268,86 
Total álcoois 5304,57 10896,42 1320,87 6507,10 1498,81 2635,65 13037,98 4179,42 3100,60 556,83 9029,43 



 

72 72

Tabela 13.2 – Composição da fracção volátil dos azeites analisados em ésteres e monoterpenos 
 

Compostos quantifi-
cados (µg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ésteres             
Propanoato de etilo  2,23 nd nd nd nd 2,20 nd nd 2,46 2,26 nd 
Butirato de metilo * 3,53 2,16 nd 2,26 2,70 nd nd nd nd nd nd 
Isobutirato de etilo  2,22 nd 2,20 2,76 2,16 nd nd 2,15 2,28 2,24 2,20 
2-metilbutanoato de 

metilo  2,38 2,31 2,25 3,18 2,22 2,22 2,28 2,16 2,36 2,34 2,23 

Butirato de etilo * 2,40 2,32 nd nd 3,70 nd nd nd nd nd nd 
Acetato de 3-

metilbutilo 3,96 nd nd 3,31 2,75 nd nd nd nd nd nd 

Acetato de 2-
metilbutailo 2,82 nd nd 2,49 2,32 nd nd nd nd nd nd 

Butirato de butilo  2,40 nd 2,52 nd 2,22 2,18 nd nd 4,71 2,83 nd 
Hexanoato de metilo * 2,82 2,68 nd 2,99 2,40 2,24 2,57 2,34 0,00 2,41 nd 

Acetato de Z-3-
hexenilo * 226,32 nd 38,29 22,23 67,94 47,42 428,03 78,14 4,83 25,37 14,25 

Acetato de Z-hexilo * 29,92 40,47 4,23 2,90 9,07 3,45 18,24 5,48 3,32 3,95 2,68 
Hexadecanoato de me-

tilo *  nd nd 7,21 nd nd nd nd nd nd nd nd 

Octadecanoato de me-
tilo  nd nd 7,21 nd nd nd nd nd nd nd nd 

Total ésteres 281,00 49,94 63,91 42,12 97,48 59,71 451,12 90,27 19,96 41,40 21,36 
Monoterpenos             
1R-α-pineno * 0,67 1,43 2,18 0,55 0,38 0,23 0,66 1,04 1,17 2,32 0,54 

2-careno  8,74 nd nd nd 1,28 nd nd nd nd nd nd 
Limoneno *  5,16 1,15 1,61 5,94 0,84 0,48 2,00 nd 1,80 0,70 0,43 

β-E-o-cimeno * 2,24 0,51 0,24 0,71 0,48 0,13 nd 0,31 1,70 0,71 nd 
β-Z-o-cimeno * 66,06 16,06 6,59 31,29 17,87 4,33 22,74 12,38 70,41 26,37 4,08 

3-careno  9,52 nd 0,79 nd 1,77 nd nd 0,11 nd nd nd 
Terpinoleno   2,23 nd 0,29 nd 0,43 nd nd nd nd nd nd 

Total monoterpenos 94,62 19,15 11,70 38,49 23,05 5,17 25,40 13,84 75,08 30,10 5,05 
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Tabela 13.3 – Composição da fracção volátil dos azeites analisados em sesquiterpenos 
 

Compostos quantifi-
cados (µg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sesquiterpenos             
α- cubebeno  4,07 2,99 1,42 nd 2,54 nd 0,93 20,47 nd nd 11,76 

(+)-ciclosativeno  1,48 0,72 2,27 6,33 1,11 2,57 0,42 5,50 3,19 19,48 6,24 
Copaeno  20,63 12,30 20,43 57,59 17,13 22,82 8,22 88,24 21,90 2,41 75,73 

Cariofileno  3,51 1,78 0,52 1,46 1,12 1,22 1,92 8,14 2,31 0,49 6,67 
E-α-bergamoteno  nd nd nd 1,59 1,27 nd nd 4,72 nd nd 10,65 

(+)-valenceno * 6,72 1,59 3,15 6,16 5,38 4,76 nd 4,98 nd nd 5,21 
α -muruleno  1,51 0,35 27,48 4,85 nd 0,96 nd nd nd nd nd 
α -farneseno  161,78 43,43 86,51 1080,98 120,31 29,87 62,60 193,80 74,92 40,54 146,04 

Total sesquiterpenos 199,70 63,16 141,78 1158,96 148,86 62,20 74,09 325,85 102,32 62,92 262,30 
Total 8500,65 12148,64 4237,77 8256,77 2462,59 3345,31 13849,13 5373,79 3577,04 1426,63 9588,95 

 

 
Tabela 14 – Estimativa dos teores dos compostos voláteis não quantificados (resultados expressos em Área média/100) 
 

Compostos não 
quantificados 

(Área/100) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cetonas             
3-pentanona 240,30 141,96 93,04 213,80 97,71 206,04 139,58 147,14 75,84 126,18 127,48 

6-metil-5-hepten-2-
ona  633,78 238,49 nd 140,68 207,23 nd 599,34 72,45 427,03 298,92 144,84 

Outros compostos             
Tolueno 1564,61 543,32 1849,05 190,51 540,09 145,62 nd 182,83 60,82 146,87 65,16 
p-xileno 2416,01 751,44 379,08 230,54 798,45 179,92 nd 173,81 nd nd 158,98 

3-etil-1,5-octadieno 1497,11 770,19 2058,87 850,06 461,18 1610,84 614,94 926,40 546,49 1298,00 820,19 
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4.8.1– Marcadores de qualidade do azeite 

Há compostos voláteis que se formam no azeite oxidado, independentemente das 

condições externas. O pentanal, o hexanal, o octanal e o nonanal são os compostos detec-

tados em maior concentração durante a oxidação do azeite. O nonanal e a razão hexa-

nal/nonanal foram propostos como marcadores da oxidação. Apesar de, na maioria dos 

estudos, o nonanal ser usado como indicador de ranço, Solinas et al (1987) referem o 2-

pentenal e o 2-heptenal como os principais indicadores da presença de ranço. Esta escolha 

dos principais indicadores da formação oxidativa de ranço baseou-se na presença do com-

posto volátil que causa o sabor desagradável a ranço e não nos valores de actividade odorí-

fera. Alguns marcadores de oxidação, tais como nonanal e 2,4-heptadienal tem limites de 

percepção olfactiva altos. Os compostos voláteis com um limite de percepção olfactiva alto 

têm um impacto menos significativo no sabor (Kalua et al, 2007).  

A velocidade de formação de compostos voláteis também foi considerada na escolha 

dos marcadores da oxidação. Durante a oxidação foram determinadas velocidades elevadas 

de formação para o nonanal, o hexanal e o octano, seguidos por 2-pentilfurano, E-2-propenal 

e isómeros do 2,4-heptadienal. Com excepção do hexanal, todos estes compostos podem 

ser considerados marcadores da oxidação. A concentração de hexanal não permite distinguir 

os azeites oxidados dos azeites virgens, pois este composto é formado quer por oxidação 

química quer por acção da lipoxigenase (Kalua et al, 2007). Num estudo de Cavalli et al 

(2004) verificou-se uma diminuição da quantidade de E-2-hexenal e um aumento das quanti-

dades de álcoois C6 e cetonas C5 durante o armazenamento, pelo que estes compostos 

podem ser usados para avaliar a qualidade do azeite.  

Nos azeites analisados o E-2-hexenal está presente, na maioria das amostras, em 

quantidades superiores aos limites de percepção olfactiva indicados na literatura (420 e 1124 

µg/L - Morales et al, 2005 e Aparício e Luna, 2002, respectivamente). O 3-metilbutanal e o 2-

metilbutanal também estão presentes em quantidades superiores aos limites de percepção 

olfactiva (5,2 e 5,4 µg/L - Reiners e Grosch, 1998). O nonanal e o E-2-pentenal existem em 

quantidades inferiores aos limites de percepção olfactiva (150 µg/L - Morales et al.,2005 e 

300 µg/L Morales et al.,2005, respectivamente) e o Z-2-heptenal está presente em quantida-

des muito baixas em todas as amostras. Pode assim concluir-se que os azeites analisados 

não estavam oxidados, nem mesmo a amostra 11 que tinha sido sujeita a condições adver-
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sas referidas anteriormente e apresenta valores superiores aos legislados em alguns parâ-

metros. 

 Nos álcoois, o 3-metilbutanol surge nas amostras 1, 2, 4, 9 e 11 em quantidades 

superiores aos limites de percepção olfactiva (100 µg/L - Morales et al., 2005). O hexanol 

surge em concentrações elevadas, superiores ao limite de percepção olfactiva (400 µg/L - 

Morales et al, 2005) na maioria das amostras. O E-3-hexenol e o E-2-hexenol estão presen-

tes em concentrações superiores aos limites de percepção olfactiva nas amostras 2 e 7 e 

nas amostras 7 e 11, respectivamente (1500 µg/L - Aparicio e Morales, 1998 e 8000 µg/L - 

Aparicio e Morales 1998, respectivamente). Em relação aos ésteres, o 2-metilpropanoato de 

etilo e o 2-metilbutanoato de metilo apresentam concentrações superiores ao limite de per-

cepção olfactiva em todas as amostras e o acetato de Z-3-hexenilo nas amostras 1 e 7 (1,2 

µg/L, 0,7 µg/L e 200 µg/L, respectivamente - Reiners e Grosch (1998).  

A amostra 4 (Moura) apresenta teores de 2-metilpropanoato de etilo e de 2-

metilbutanoato de metilo superiores aos limites de percepção olfactiva, bem como um dos 

teores mais baixos de hexanal. Os ésteres referidos conferem-lhe um aroma frutado e o 

hexanal tem uma correlação negativa com o amargor. Por outro lado, esta amostra tem um 

dos teores mais elevados de polifenóis. As amostras do Norte Alentejano (6, 7 e 10) também 

apresentam concentrações de ésteres responsáveis pelo aroma frutado (2-metilpropanoato 

de etilo, 2-metilbutanoato de metilo e acetato de Z-3-hexenilo) em concentrações superiores 

aos limites de percepção olfactiva. O mesmo se verifica na amostra 9. Em relação às amos-

tras de Trás-os-Montes (1, 2, 3, 5, 8 e 11), as características de amargo e picante serão mais 

evidentes nas amostras 5, 8 e 11 com baixas concentrações de hexanal e E-2-hexenal, que 

têm uma correlação negativa com estes atributos. Os elevados teores de polifenóis das 

amostras 2, 8 e 11 também contribuem para o atributo «amargo». As amostras 2 e 11 apre-

sentarão o atributo verde, devido à presença de E-3-hexenol e E-2-hexenol em concentra-

ções acima dos limites de percepção olfactiva. Todas as amostras desta região apresentarão 

aroma frutado devido à presença dos ésteres anteriormente referidos em concentrações 

acima do limite de percepção olfactiva. Estes resultados são concordantes com a caracteri-

zação aromática dos azeites feita no ponto 1.4.1. Os aromas de malte (2 e 3-metilbutanal) e 

doce (3-metilbutanol)  também poderão existir em alguns dos azeites analisados. 
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4.8.2– Caracterização da fracção volátil 

A tabela 15 mostra a composição volátil de cada azeite por famílias químicas de 

compostos. Assim, a fracção volátil dos azeites é constituida por: aldeídos (6,0% a 78,3%), 

álcoois (3,9% a 65,2%), ésteres (5,9% a 69,3%), cetonas (0,2% a 2,7%), monoterpenos 

(1,0% a 20,1%), bem como hidrocarbonetos, dímeros de penteno e sesquiterpenos. As 

amostras 2, 7 e 11 apresentam as maiores concentrações de compostos voláteis (tabela 

13.3). Os compostos voláteis são produtos secundários da oxidação. Por outro lado, a 

absorvância a 270 nm também é uma medida da formação de produtos secundários da oxi-

dação. Apesar de as amostras 2 e 11 apresentarem valores de K270 elevado, tal não se veri-

fica para a amostra 7. Existem também amostras com baixos teores de compostos voláteis 

(5 e 6), cujos valores de K270 não são muito elevados (0,17 e 0,18, respectivamente). No 

entanto, a amostra 10 tem o teor mais baixo de voláteis e um dos valores mais elevados de 

K270. Pode, assim, concluir-se que não existe uma relação entre estes dois parâmetros  
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Tabela 15- Teor total (em percentagem) das diferentes classes de compostos voláteis 
 

Amostra Compostos 
identificados 

Total  
aldeídos Total álcoois Total 

ésteres 
Total 

cetonas 
Total mono-

terpenos 

Total out-
ros com-
postos 

1 45 40,0 8,8 38,7 0,7 6,0 5,8 
2 35 37,4 40,9 13,7 1,0 2,4 5,3 
3 34 78,3 3,9 10,8 0,2 1,2 5,6 
4 38 26,5 45,2 14,0 1,4 7,8 5,1 
5 42 37,2 9,1 41,1 1,2 4,5 6,9 
6 35 38,9 18,9 31,0 0,9 1,2 9,0 
7 29 6,0 21,5 69,3 0,8 1,5 0,9 
8 38 34,4 21,0 37,2 0,7 2,3 4,3 
9 32 25,7 42,1 5,9 2,7 20,4 3,2 

10 31 58,4 4,3 19,5 2,2 8,0 7,6 
11 33 20,3 65,2 7,8 1,2 1,0 4,5 

 
Total aldeídos – área relativa (2-metilbutanal + 3-metilbutanal + pentanal + E-2-pentenal + hexanal + 

E-2-hexenal + E-3-hexenal + Z-2-heptenal + heptanal + nonanal) 

Total álcoois – área relativa (hexanol + E-3-hexenol + E-2-hexenol + 3-metilbutanol + 2-metilbutanol) 

Total ésteres – área relativa (propanoato de etilo + butirato de metilo + isobutirato de etilo + 2-

metilbutanoato de metilo + butirato de etilo + acetato de 3-metilbutanol + acetato de 2-metilbutanol + 

butirato de butilo + hexanoato de metilo + acetato de Z-3-hexenilo + acetato de hexilo + hexadecanoa-

to de metilo + octadecanoato de metilo) 

Total cetonas – área relativa (3-pentanona + 6-metil-5-hepten-2-ona) 

Total terpenos – área relativa (1R-α-pineno + 2-careno + limoneno + β-E-o-cimeno + β-Z-o-cimeno + 

3-careno + terpinoleno) 

Total outros compostos – área relativa (3-etil-1,5-octadieno + tolueno + p-xileno)  

 

Verificou-se a predominância de diferentes classes de compostos voláteis nas várias 

amostras. Nas amostras 1, 5, 6 e 8 os aldeídos e os ésteres estão presentes em quantida-

des semelhantes. Na amostra 2 os aldeídos e os álcoois estão presentes em teores seme-

lhantes. Nas amostras 3 e 10 os aldeídos são os compostos voláteis predominantes, 

enquanto que nas amostras 4, 9 e 11 os compostos predominantes são álcoois e na amostra 

7 são os ésteres. Os teores de aldeídos (6,0% a 78,3%), álcoois (3,9% a 65,2%) e ésteres 

(5,9% a 69,3%) variam bastante entre as amostras, o que significa que dependem das con-

centrações das várias enzimas envolvidas na formação destes compostos voláteis. Os teo-

res das enzimas são determinadas por factores genéticos, mas a produção de compostos 

voláteis varia com o grau de maturação e o tempo de espera das azeitonas até à produção e, 

também, com as condições de processamento. (Angerosa et al, 1999). Nos teores de ceto-
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nas, monoterpenos e outros compostos (hidrocarbonetos) verifica-se uma variabilidade 

semelhante.  

Pelo exposto no parágrafo anterior pode concluir-se que as várias famílias químicas 

de compostos estão presentes em quantidades diferentes nos azeites da mesma região 

DOP e também nas várias regiões DOP. Considerando as concentrações das várias famílias 

químicas de compostos pode destacar-se o seguinte: 

- Em relação aos aldeídos, as amostras 4, 6 e 10 de regiões DOP localizadas no 

Alentejo têm quantidades semelhantes de aldeídos. No entanto, a amostra 7 está mais pró-

xima da amostra 11 neste aspecto. 

- As amostras com teores mais elevados de ésteres pertencem a 2 regiões DOP dife-

rentes. Norte Alentejano (7) e Trás-os-Montes (11). O mesmo se verifica para os teores mais 

baixos de ésteres nas amostras 9 (Beira Baixa) e 11 (Trás-os-Montes). 

- Em relação aos monoterpenos existem semelhanças nos teores das amostras 1 e 9 

(Trás-os-Montes e Beira Baixa), 4 e 10 (Moura e Norte Alentejano), 6 e 11 (norte Alentejano 

e Trás-os-Montes) e 2, 3 e 8 (Trás-os-Montes). 

- Existem teores semelhantes de sesquiterpenos nas amostras 1, 3, 5 e 9 (Trás-os-

Montes e Beira Baixa). Pode salientar-se que as amostras 1 e 5 são da mesma região geo-

gráfica. O mesmo acontece nas amostras 6, 7, 10 e 2 (Norte Alentejano e Trás-os-Montes). 

A amostra 4 (Moura) apresenta quantidades de sesquiterpenos muito superiores às restan-

tes. 

 - As quantidades de álcoois são bastante diferentes entre as regiões DOP e mesmo 

dentro da mesma região DOP. 

Estas características permitem concluir que a composição volátil não é um elemento essen-

cial na diferenciação das regiões DOP, pois esta depende das variedades de azeitona, das 

condições climáticas e de processamento, bem como de outros factores. 

Em relação aos teores de aldeídos, a amostra 3 destaca-se com a percentagem mais 

elevada. No entanto, na amostra 1 uma quantidade de aldeídos semelhante à da amostra 3 

corresponde a uma percentagem muito inferior. Este facto poderá reflectir-se no seu carácter 

de «ranço» e «herbáceo» devido às concentrações elevadas de hexanal e dos seus isóme-

ros, em particular, de E-2-hexenal, mais acentuado na amostra 3. De forma semelhante, as 

amostras 2 e 7 com as quantidades mais elevadas de ésteres, que correspondem a percen-

tagens muito diferentes (13,7% e 69,3%), serão as mais frutadas  e a amostra 11 com a per-

centagem mais elevada de álcoois terá um maior carácter de doce. No entanto, na amostra 1 

uma quantidade de aldeídos semelhante à da amostra 3. A amostra 9 é aquela que tem 
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maior quantidade de monoterpenos, 20,4% do total dos compostos voláteis, prevendo-se 

que seja o azeite com mais características cítricas (limoneno) e herbáceas (1R-α-pineno e β-

o-cimeno). 

 
Tabela 16 - Teor total (em percentagem) dos metabolitos C4, C5, C6 e da via da lipoxigenase 
 

Amostra Total compostos 
C6 

Total compostos 
C5 

Total compostos 
C4 

Total compostos 
lipoxigenase 

1 83,6 2,6 2,2 86,0 
2 86,1 2,8 3,5 90,6 
3 90,2 5,7 4,5 95,9 
4 65,2 5,4 15,1 70,1 
5 85,0 2,8 3,5 87,6 
6 83,6 9,7 1,1 93,2 
7 93,5 1,5 0,4 94,9 
8 89,9 4,3 1,1 94,1 
9 31,6 3,8 30,3 35,4 

10 68,8 8,6 2,6 77,6 
11 76,2 5,5 11,3 85,3 

 

Total compostos C6 – hexanal + hexanol + E-3-hexenol + E-2-hexenol + E-3-hexenal + E-2-hexenal + 

acetato de hexilo + acetato de Z-3-hexenilo + hexanoato de metilo 

Total compostos C5 – 3-pentanona + pentanal + E-2-pentenal + 3-etil-1,5-octadieno 

Total compostos C4 – 2-metilbutanal + 3-metilbutanal + butirato de metilo + 2-metilbutanol + 3-

metilbutanol + butirato de etilo + 2-metilbutanoato de etilo + butirato de butilo + acetato de 2-

metilbutanol + acetato de 3-metilbutanol 

Total compostos lipoxigenase - hexanal + hexanol + E-3-hexenol + E-2-hexenol + E-3-hexenal + E-2-

hexenal + acetato de hexilo + acetato de Z-3-hexenilo + 3-pentanona + pentanal + E-2-pentenal + 3-

etil-1,5-octadieno 

 

Todos os azeites analisados contêm compostos derivados da via da lipoxigenase na 

sua composição volátil (compostos C6, excepto hexanoato de metilo e C5), verificando-se 

uma grande variabilidade entre as amostras (34,9% a 95,9% do total de compostos). Excep-

tuando a amostra 9 (Beira Baixa) todas as amostras têm uma percentagem de produtos da 

via da lipoxigenase superior a 70%.  

As diferenças nas concentrações de produtos da via da lipoxigenase devem-se à 

influência de factores genéticos (Angerosa et al, 1999). Como exemplo desta influência pode 

destacar-se a amostra 4 (Moura) com 70,1% destes produtos e a amostra 10 (Norte Alente-

jano), de uma região geográfica diferente, com 77,6% de produtos da via da lipoxigenase, 

enquanto que as amostras 6 e 7, ambas do Norte Alentejano, mas de uma área geográfica 
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diferente da amostra 10, têm um teor destes compostos superior a 90%. Exceptuando a 

amostra 11, nas amostras de Trás-os-Montes os produtos da via da lipoxigenase estão pre-

sentes em teores superiores a 80%. 

Na via da lipoxigenase ocorre a oxidação catalítica de estruturas (Z,Z)-1,4-pentadieno, 

o que origina compostos C6. Estes compostos constituem a maior parte da fracção volátil de 

todos os azeites analisados (31,6% a 93,5%). Esta variabilidade também se deve sobretudo 

a factores genéticos, tal como foi mencionado para as diferenças entre classes de compos-

tos. Pode destacar-se a amostra 9 com apenas 31,6% de compostos C6. Esta amostra tem 

um teor de compostos C4 bastante mais elevado que as outras amostras. Segundo Angerosa 

et al, 2004) a via da lipoxigenase é predominante nos azeites de qualidade elevada. Se a 

importância relativa de outras vias de síntese de compostos voláteis for semelhante à desta 

via, o azeite poderá apresentar aromas desagradáveis. No entanto, tal não se verifica na 

amostra 9, pois os compostos voláteis associados à oxidação estão presentes em baixas 

quantidades. 

As tabelas 17.1 e 17.2 mostram a distribuição dos compostos C4, C5 e C6 nos azeites anali-

sados. 
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Tabela 17.1 - Metabolitos C5 e C6 e sua distribuição percentual em relação ao teor total destes metabolitos 

 

Nas amostras assinaladas com *, a percentagem de compostos C6 não é 100%, pois não é contabilizado o hexanoato de metilo. 

As percentagens de compostos C5 e C6 foram calculadas considerando os mesmos compostos indicados na tabela 16. 

Compostos da via da lipo-
xigenase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Compostos C6 
Ramo LA 

Hexanal/ΣC6 2,2 2,3 4,0 1,0 1,6 2,1 0,2 0,2 2,8 2,5 0,2 
1-hexanol/ΣC6 4,0 9,7 2,3 5,0 5,3 0,5 2,2 2,0 nd 2,8 0,6 

Acetato de Z-hexilo/ΣC6 5,0 nd 0,7 0,7 4,6 1,0 2,4 1,7 2,8 2,0 0,4 
Total Ramo LnA 11,2 12,0 7,0 6,7 11,5 3,6 4,8 3,9 5,6 7,3 1,2 

Ramo LnA             
E-2-hexenolΣC6 3,6 6,3 2,0 4,3 4,7 nd 18,5 1,4 nd 3,5 0,5 
E-3-hexenal/ΣC6 1,4 0,9 1,5 0,6 0,3 0,4 nd 0,3 0,5 0,5 0,1 
E-2-hexenal/ΣC6 40,9 35,2 78,3 26,6 40,0 38,9 2,7 35,3 42,3 63,7 18,5 
E-3-hexenol/ΣC6 2,2 29,9 nd 44,0 nd 21,2 2,7 19,5 43,7 nd 70,0 

Acetato de Z-3-hexenilo/ΣC6 40,5 15,4 11,2 17,2 43,3 35,7 71,2 39,5 6,3 24,8 9,7 
Total Ramo LA 88,6 87,7 93,0 92,7 88,3 96,2 95,1 96,0 92,8 92,5 98,8 

Total compostos C6 99,8* 99,7* 100,0 99,4* 99,8* 99,8* 99,9* 99,9* 98,4* 99,8* 100,0 
Compostos C5             

Ramo LA             
3-pentanona/ΣC5 10,1 12,0 3,2 15,8 13,5 10,0 10,3 11,5 10,5 7,7 10,0 

Pentanal/ΣC5 16,9 15,1 14,7 21,4 17,1 9,1 44,4 12,8 14,3 8,4 13,7 
Total Ramo LA 27,0 27,1 17,9 37,2 30,6 19,1 54,7 24,3 24,8 16,1 23,7 

Ramo LnA             
E-2-pentenal/ΣC5 10,2 7,6 10,6 nd 5,8 3,0 nd 3,8 nd 4,9 11,7 

Outros compostos C5             
Dímeros de penteno/ΣC5 62,8 65,3 71,5 62,8 63,6 77,9 45,3 71,9 75,2 79,0 64,6 

Total compostos C5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 17.2 - Metabolitos C4 e sua distribuição percentual em relação ao teor total destes metabolitos 

 

Outros compostos             
Amostra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Compostos C4             
3-metilbutanal/ΣC4 9,4 13,3 17,6 4,1 6,0 10,2 20,4 14,2 0,4 15,3 nd 
2-metilbutanal/ΣC4 25,7 42,9 49,2 16,3 16,3 10,7 72,6 44,0 1,0 59,1 0,4 

Butirato de metilo/ΣC4 9,6 0,4 nd 0,5 9,0 nd nd nd nd nd nd 
3-metilbutanol/ΣC4 26,6 31,1 nd 43,5 16,8 39,3 nd nd 64,2 nd nd 
2-metilbutanol/ΣC4  5,7 8,4 nd 25,9 12,2 29,7 nd nd 27,5 nd nd 

2-metilbutanoato de meti-
lo/ΣC4 

1,8 1,9 8,1 3,9 0,8 6,2 7,0 2,0 nd nd 0,6 

Butirato de etilo/ΣC4 1,9 2,0 nd nd 24,3 nd nd 23,8 nd nd nd 
Acetato de 3-metilbutilo/ΣC4   12,6 nd nd 4,4 9,7 nd nd 16,0 nd nd nd 
Acetato de 2-metilbutilo/ΣC4 4,8 nd nd 1,4 3,3 nd nd nd 6,3 19,6 74,0 

Butirato de butilo/ΣC4 1,9 nd 25,1 nd 1,6 3,9 nd nd 0,6 6,0 25,0 
Total compostos C4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Nas amostras assinaladas com *, a percentagem de compostos C6 não é 100%, pois não é contabilizado o hexanoato de metilo. 

As percentagens de compostos  C4  foram calculadas considerando os mesmos compostos indicados na tabela 16. 
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Sabe-se que existe uma preferência da álcool desidrogenase e da álcool acetil trans-

ferase por metabolitos insaturados. Verifica-se, também, que o ácido linolénico origina mais 

compostos com a mediação de um número superior de enzimas do que o ácido linoleico. 

(Angerosa et al, 1999) Em todas as amostras verifica-se que o ácido linolénico é, maiorita-

riamente, precursor de compostos saturados e o ácido linolénico de compostos insaturados. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Angerosa et al (1999). 

4.8.2.1 – Compostos C6 

Nos azeites analisados (tabela 17 a), os compostos C6 predominantes são o E-2-

hexenal (2,7% a 78,3%), o acetato de Z-3-hexenilo (6,3%.a 71,2%) e o E-3-hexenol (2,2% a 

70,0%).  

As percentagens elevadas de E-2-hexenal ilustram a maior importância da via E-2-

hexenal/E-2-hexenol em relação à via hexanal/hexanol em todas as amostras analisadas. 

Estes resultados mostram que a actividade da lipoxigenase é mais elevada para o ácido lino-

lénico, que para o ácido linoleico. (Oueslati et al, 2008). As percentagens de E-2-hexenal 

variam bastante entre os azeites analisados, o que sugere a influência de factores genéticos 

na biossíntese deste composto. Este facto está de acordo com os resultados obtidos por 

Angerosa et al (1999) com variedades italianas cultivadas nas mesmas condições pedocli-

máticas. Para além dos factores genéticos, o clima também poderá afectar a biossíntese 

deste composto. Foi demonstrado por Gómez-Rico et al (2006) que um aumento da irrigação 

se traduz num aumento de E-2-hexenal. A acumulação de E-2-hexenal preferencialmente ao 

E-2-hexenol mostra que a isomerização de Z-3-hexenal em E-2-hexenal é a etapa principal 

na degradação do ácido linolénico (Oueslati et al, 2008) 

A álcool desidrogenase foi indicada na literatura como responsável pela biossíntese 

dos álcoois C6 (Oueslati et al, 2008). As percentagens elevadas de E-3-hexenol e 1-hexanol 

nas amostras 2, 4, 9 e 11, bem como quantidades moderadas de E-2-hexenol e E-3-hexenol 

na maioria das amostras podem ser atribuída à elevada actividade enzimática da álcool 

desidrogenase, tal como é referido por Oueslati et al (2008). Em todas as amostras também 

estão presentes compostos resultantes da actividade enzimática da álcool acetiltransferase 

sobre o Z-3-hexenol: acetato de Z-hexilo (0,4% a 5,0%) e acetato de Z-3-hexenilo (6,3% a 

71,2%).  
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4.8.2.2 – Compostos C5 

Os compostos C5 (tabela 17 a) estão presentes em percentagens baixas em todas as 

amostras (1,5% a 9,7%). Em todas as amostras foram detectados pentanal e 3-pentanona 

em quantidades apreciáveis (8,4% a 44,4% e 3,2% a 15,8%, respectivamente), enquanto 

que o E-2-pentenal foi detectado em apenas algumas amostras em pequenas quantidades. 

No entanto, estes compostos não estão presentes acima do limite de percepção olfactiva 

(tabela 17.1). O composto C5 mais abundante foi o dímero de penteno 3-etil-1,5-octadieno 

(45,3% a 77,9%). A sua identificação foi feita por comparação do espectro de massa da 

NIST05 e por comparação com o índice de Kovats referido por Oueslati et al (2008). 

4.8.2.3 – Compostos C4 

Os compostos com 4 átomos de carbono na cadeia principal presentes nos azeites 

são sobretudo ésteres. A maioria destes compostos é associada a odores frutados, mas 

outros, tais como butirato de metilo e butirato de etilo são responsáveis por odores desagra-

dáveis no azeite (Kalua et al, 2007). Nos azeites analisados o 2-metilbutanal e o 3-

metilbutanol são os ésteres mais abundantes (0,4% a 72,6% e 16,8% a 64,2%, respectiva-

mente). Existem também quantidades apreciáveis de 3-metilbutanal (0,4% a 20,4%) e 2-

metilbutanol (5,7% a 29,7%) em algumas amostras. Estes valores, em conjunto com os da 

tabela 13 b, permitem concluir que os azeites não apresentam os ésteres associados a odo-

res desagradáveis em quantidades suficientes para que estes odores se manifestem. O 

aroma predominante, vindo dos ésteres, será o frutado.   

4.8.3 – Hidrocarbonetos e terpenos 

Recentemente, vários autores (Angerosa et al, 1998 e Temime et al, 2006), têm estu-

dado a utilidade dos hidrocarbonetos na caracterização do azeite virgem, pelo que a deter-

minação simultânea dos compostos da via da lipoxigenase e de hidrocarbonetos representa-

tivos podem ser úteis para determinar a origem do azeite. Alguns estudos dos hidrocarbone-

tos voláteis em azeite virgem sugerem que estes compostos podem ter origem na contami-

nação exógena e em vias endógenas. O azeite virgem pode também conter teores elevados 

de contaminantes voláteis, pois não é refinado, o que conduziria segundo Oueslati et al 

(2008) a uma diminuição dos teores de compostos voláteis.  
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Os mono e sesquiterpenos podem ser utilizados para distinguir amostras de diferen-

tes variedades e regiões geográficas. A existência de diferenças significativas nos teores de 

mono e sesquiterpenos sugere que a síntese destes compostos pode ser influenciada por 

factores genéticos. Estes compostos podem ser utilizados como marcadores geográficos ou 

genéticos da origem do azeite virgem (Oueslati et al, 2008). Nos azeites analisados mono-

terpenos estão presentes em percentagens baixas (1,0% a 8,0%), podendo em alguns casos 

atingir os 20 % (amostra 9 – 20,4%). O monoterpeno mais abundante é o β-Z-o-cimeno (4,08 

µg/L a 66,06 µg/L) e existem pequenas quantidades de limoneno (0,43 a 5,94 µg/L e de 1R-

α-pineno (0,23 a 2,18 µg/L). Os sesquiterpenos mais abundantes são o α-farneseno (40,54 a 

1080,96 µg/L) e o copaeno (2,41 a 75,73 µg/L) – tabela 13 c.  

As diferenças entre as concentrações de mono e sesquiterpenos das amostras é coe-

rente com o facto da síntese destes compostos ser influenciada por factores genéticos, mas 

não permite agrupá-los de acordo com a região geográfica. A quantidade de precursores 

(monoterpenos) não é inversamente proporcional à quantidade de sesquiterpenos, apesar de 

todas as amostras apresentarem maiores quantidades de sesquiterpenos, do que dos seus 

precursores. A figura 20 ilustra estes factos.  

 

 

Figura 20 - Comparação entre as concentrações de mono e sesquiterpenos 
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4.8.4 – Comparação com azeites de outros países 

Cavalli et al (2004), ao analisarem azeites de variedades francesas, dentificaram 41 

compostos, sendo a constituição da fracção volátil semelhante à obtida neste trabalho: 

aldeídos – 41,1% a 69,5% dos quais os mais abundantes foram o E-2-hexenal (37,3% a 

64,0%), hexanal (2,1% a 7,4%) e nonanal (0,1% a 1,4%); álcoois (8,9% a 22,1%), entre os 

quais E-2-hexenol (2,7% a 9,0%), hexanol (3,6% a 7,8%) e Z-3-hexenol (2,9% a 4,6%). 

Foram também identificados monoterpenos, tais como α-pineno e β-o-cimeno, sesquiterpe-

nos (farneseno) e sete hidrocarbonetos isoméricos insaturados conhecidos como dímeros de 

penteno. Os principais compostos identificados em todas as variedades foram: E-2-hexenal, 

hexanal, Z-3-hexenol, E-2-hexenol e hexanol.  

Num estudo de Angerosa et al (1999) com azeites italianos os componentes maioritá-

rios da fracção C6 foram os aldeídos (58,5% a 97,9%), sendo o mais abundante o E-2-

hexenal (4,4% a 53,0%). O hexanal e o E-2-hexenol estavam presentes em quantidades 

moderadas - 0,9% a 2,6% e de 0,1% a 6,3%, respectivamente. O acetato de Z-3-hexenilo e o 

acetato de hexilo estavam presentes em quantidades muito baixas. Os aldeídos eram os 

metabolitos C6 maioritários (58% a 98%). Os álcoois e os ésteres existiam em quantidades 

que representavam 10% a 20% do total dos metabolitos C6. Neste trabalho obtiveram-se  

resultados bastante diferentes (tabelas 16 e 17.1). 

Num estudo de Oueslati et al (2008) em azeites tunisinos, a fracção volátil era consti-

tuída por aldeídos (21,50% a 47,35%), álcoois (5,6% a 11,7%), ésteres (0,20% a 7,14%), 

cetonas (1,08% a 9,03%) e ácidos carboxílicos (0,65% a 6,18%). Os compostos derivados 

da acção da lipoxigenase foram sobretudo C6 (25,27% a 49,37%), dos quais os mais repre-

sentativos foram o E-2-hexenal (29,50% a 75,99%), o Z-3-hexenal (2,49% a 33,86%) e o 

hexanal (12,47% a 29,72%). Em comparação com este trabalho as percentagens de E-2-

hexenal são, em geral, mais baixas e não foi detectado E-2-hexenol. As quantidades de ace-

tato de Z-hexilo e de acetato de Z-3-hexenilo foram mais altas e mais baixas, respectivamen-

te. Os metabolitos C6 originados a partir do ácido linolénico representam entre 55,28% e 

82,40% do total, enquanto que neste trabalho representavam mais de 85% do total na maio-

ria das amostras.  

Nos azeites tunisinos os compostos C5 correspondem a, aproximadamente, 43% dos 

compostos da via da lipoxigenase. Este nível invulgarmente alto de compostos C5 pode estar 

relacionado com factores genéticos, mas também com as condições climáticas extremas da 

região de Tataouine, como provado pelo trabalho de Kalua et al (2005), no qual foi mostrado 
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que as diferenças no teor de compostos C5 pode ser afectado pela região geográfica. (Oues-

lati et al, 2008) Assim, as temperaturas mais baixas e o clima mais ameno de Portugal 

podem justificar as percentagens mais baixas de compostos C5 obtidas neste trabalho (1,5% 

a 9,7% dos compostos da via da lipoxigenase). Nos azeites tunisinos, as percentagens de 3-

etil-1,5-octadieno e de E-2-pentenal são semelhantes às obtidas neste trabalho. Foi também 

detectado o Z-2-pentenol. Os monoterpenos estavam presentes em percentagens inferiores 

às encontradas neste trabalho (1,39% a 3,29%).  

Tura et al (2004) analisaram azeites extra virgem australianos e concluíram que o E-

2-hexenal era o composto volátil maioritário em cerca de 50% dos azeites estudados, ao 

contrário do que acontece com os azeites europeus. Compostos voláteis como hexanal, 

nonanal, acetato de hexilo, hexanol e isobutirato de etilo apresentavam concentrações 

moderadas, sendo superiores a 1 mg/L. Os compostos C5, que contribuem significativamente 

para o aroma dos azeites europeus, não têm um papel significativo nos azeites australianos.  

Estes dados ilustram a influência das condições climáticas na actividade das enzimas 

e, consequentemente, nos teores em compostos voláteis. As diferenças destacadas corres-

ponderão a perfis aromáticos diferentes, com predominância de aromas também diferentes. 

Em termos de qualidade também não estão presentes compostos responsáveis por odores 

desagradáveis. A oxidação do azeite também irá variar, de acordo com os maiores ou meno-

res teores dos compostos anteriormente referidos como marcadores da oxidação. 
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4.9 – Análise estatística 

Os testes de correlação realizados revelaram correlações com um nível de significân-

cia inferior a 0,05 entre algumas variáveis. Os aldeidos estão correlacionados com os hidro-

carbonetos (R = 0,853). Os ésteres estão negativamente correlacionados com o K270 (R = -

0,621) e com os teores de ácido linoleico (R = -0,737). Também apresentam uma correlação 

positiva com as cetonas (R = 0,727). Por sua vez, as cetonas estão positivamente correla-

cionadas com os monoterpenos (R = 0,760). Os ácidos linoleico e linolénico estão positiva-

mente correlacionados (R = 0,675). 

Relativamente aos indicadores de oxidação, o índice de peróxido apresenta uma cor-

relação positiva com o K232 (R = 0,670) e negativa com a estabilidade oxidativa (R = -0,745). 

A estabilidade oxidativa apresentou uma correlação positiva com a razão oleico/linoleico (R= 

0,537). Apesar de serem considerados os principais responsáveis pela protecção contra a 

oxidação os polifenóis não apresentaram correlações significativas com os indicadores de 

oxidação. Por outro lado, a vitamina E apresentou correlações negativas com o K232 (R = -

0,735) e com o K270 (R = -0,614) e correlação positiva com a estabilidade oxidativa (R = 

0,670). 

Pela análise destes valores pode concluir-se que os teores de ácidos gordos pratica-

mente não influenciam a estabilidade oxidativa, ao contrário dos teores de vitamina E com 

uma influência moderada. As correlações da vitamina E com os parâmetros que avaliam a 

presença de produtos primários da oxidação (índice de peróxido e K232) são semelhantes, 

como seria de esperar. 

Estes resultados divergem dos obtidos por Aparício et al (1999) ao estudar azeites 

monovarietais das variedades Picual e Hojiblanca, em que os polifenóis, a razão olei-

co/linoleico e os tocoferóis totais eram os parâmetros melhor correlacionados com a estabili-

dade oxidativa. Num estudo de Grigoriadou e Tsimidou (2006) a correlação entre o índice de 

peróxido e o K232 (R = 0,645) era semelhante à encontrada neste trabalho. 

Como existem algumas correlações elevadas, a análise de componentes principais 

pode ser utilizada como método de simplificação dos dados através do agrupamento de 

variáveis correlacionadas. Deve notar-se, no entanto, que esta redução da dimensão pode 

conter alguns erros pelo facto de as correlações encontradas, baseadas num número redu-

zido de amostras, poderem estar ser sobrestimadas. De qualquer forma, tendo este facto em 

conta, a análise de componentes principais sempre permite uma análise do comportamento 
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entre as diferentes variáveis, de forma objectiva e sistemática, pelo que também foi utilizada 

neste trabalho. 

A análise de componentes principais realizada permitiu observar as razões que pre-

sidem às principais semelhanças e/ou diferenças entre as amostras. As observações 1 a 11 

correspondem às amostras 1 a 11, respectivamente. A figura 21 ilustra a projecção das 

amostras, das famílias de compostos químicos e de alguns ácidos gordos. 

 

 

Figura 21 - Análise de componentes principais tendo em conta as famílias de compostos 

voláteis e alguns ácidos gordos 

 

O espaço gráfico é uma representação bidimensional das variáveis sobreposta com a 

correspondente representação bidimensional dos azeites, a que vulgarmente se chama 

“biplot”. As variáveis agrupam-se de acordo com os seus coeficientes de correlação, sendo 

que cada eixo principal, desenvolvido na análise, corresponde a um conjunto de variáveis 

correlacionadas entre si. Como as correlações entre as variáveis resultam das medições 

efectuadas nos azeites, cada eixo principal representa uma direcção do espaço ao longo da 

qual a variância (ou diferença) entre os azeites está maximizada. Por esta razão, a análise 
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de componentes principais permite uma observação simultânea das relações entre as variá-

veis, entre os objectos (azeites no contexto deste trabalho) e entre variáveis e azeites. 

Para interpretação dos gráficos é necessário ter em conta que as variáveis próximas 

entre si são muito correlacionadas. As variáveis localizadas em quadrantes opostos e apro-

ximadamente colineares (diametralmente opostas) estão correlacionadas negativamente. Já 

as variáveis que façam entre si e a origem dos eixos coordenados um ângulo que se aproxi-

me de um ângulo recto, são variáveis não correlacionadas. 

Na figura 21 os eixos 1 e 2 representam 53,55% da variância tota sobre as variáveis. 

O componente principal 1 condensa 30,77% da informação sobre as variáveis, sendo res-

ponsável pelas diferenças entre as variáveis hidrocarbonetos, monoterpenos, aldeídos, 

C17:1, C18:3 e C18:2. O componente principal 2 condensa 22,78% da informação, sendo 

responsável pelas diferenças entre as variáveis ésteres, cetonas, álcoois, sesquiterpenos, 

C20:1, C18:1c e C18:0. As variáveis localizadas no mo mesmo quadrante, por exemplo, os 

teores de ésteres e cetonas estão correlacionadas positivamente, tal como é indicado pelos 

testes de correlação. No entanto, como as correlações mencionadas anteriormente não são 

muito elevadas, nem sempre se verifica uma proporcionalidade directa entre os valores das 

variáveis. Da mesma forma, quando existem correlações negativas, nem sempre existe uma 

proporcionalidade inversa entre os valores das variáveis. 

As amostras 1 e 7 distinguem-se pelo baixo teor de cetonas e alto teor de ésteres, 

respectivamente. Verifica-se também que os teores de ésteres estão correlacionados negati-

vamente com os teores dos ácidos heptadecenóico (C17:1), linoleico (C18:2) e linolénico 

(C18:3), como foi referido nos testes de correlação. As amostras 2 e 6 distinguem-se pelo 

elevado teor de ácido linolénico, sendo os teores dos ácidos linoleico e heptadecenóico 

semelhantes. As amostras 3, 9 e 10 distinguem-se pelos teores elevados de aldeídos, mono-

terpenos e hidrocarbonetos, respectivamente. A amostra 4 apresenta a maior quantidade de 

sesquiterpenos e a amostra 11 a maior quantidade de álcoois. A amostra 5 tem o menor teor 

de álcoois e a amostra 8 um teor intermédio. Os ácidos esteárico (C18:0), oleico (C18:1c) e 

araquídico (C20:1) não contribuem para diferenciar estas amostras. Estes ácidos gordos, os 

sesquiterpenos e os álcoois estão negativamente correlacionados com os hidrocarbonetos e 

os monoterpenos. 
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Figura 22 – Análise de componentes principais tendo em conta as famílias de compostos 

químicos, os parâmetros de oxidação, a estabilidade oxidativa e os teores de antioxidantes   

 
Na figura 22 os eixos 1 e 2 representam 58,24% da variância total sobre as variáveis 

O componente principal 1 condensa 33,96% da informação, sendo responsável pelas dife-

renças entre as variáveis estabilidade, álcoois, polifenóis, sesquiterpenos e K232. O compo-

nente principal 2 condensa 24,28% da informação e é responsável pelas diferenças entre as 

variáveis ésteres, cetonas, monoterpenos, hidrocarbonetos, aldeídos e IP. As variáveis loca-

lizadas no mo mesmo quadrante, por exemplo, os teores de hidrocarbonetos e de aldeídos, 

estão correlacionadas positivamente, tal como é indicado pelos testes de correlação. Verifi-

ca-se que os teores de sesquiterpenos e os valores de K232 estão negativamente correlacio-

nados com os teores de vitamina E, ésteres e cetonas.  

Por outro lado, os teores de hidrocarbonetos e de aldeídos e o IP apresentam uma 

correlação negativa com os teores de álcoois e de polifenóis e com a estabilidade oxidativa. 

A amostra 3 apresenta um teor elevado de aldeídos e um IP alto. A amostra 8 é a que tem 

um maior teor de sesquiterpenos e as amostras 5 e 11 apresentam os valores mais elevados 

de K232. A amostra 7 apresenta teores elevados de vitamina E e de ésteres. Por sua vez, a 

amostra 10 também tem um teor elevado de vitamina E, mas apresenta um teor de ésteres 

muito baixo. As amostras 2 e 4 têm teores elevados de polifenóis, tendo a amostra 6 um 
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valor mais baixo. Em relação à estabilidade oxidativa, as amostra 4 e 6 apresentam os valo-

res mais elevados. 
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 4.10 – Conclusões 

Apesar dos azeites analisados serem da mesma gama de qualidade, os seus perfis 

aromáticos são muito diferentes. Existe uma grande variabilidade nos teores de compostos 

voláteis das diversas famílias de compostos químicos. O teor de aldeídos voláteis variou 

entre 6,0% e 78,3%, o de álcoois entre 8,8% e 65,2% e o de ésteres entre 5,9% e 69,3%. Os 

teores de cetonas (0,2% a 2,7%) e hidrocarbonetos (0,9% a 9,0%). apresentaram pouca 

variabilidade. No caso dos monoterpenos, exceptuando a amostra 9 (20,4%), a variabilidade 

também foi reduzida (1,0% a 8,0%). Os sesquiterpenos, formados a partir dos monoterpenos, 

existem em quantidades muito superiores a estes compostos.  

Os metabolitos da via da lipoxigenase eram os principais constituintes da fracção 

volátil (70,1% a 94,9%), sendo os mais abundantes os C6 em todos os azeites, excepto na 

amostra 9. O E-2-hexenal e o acetato de Z-3-hexenilo eram os compostos maioritários da 

fracção volátil. Os compostos C5 eram relativamente abundantes, destacando-se o dímero 

de penteno 3-etl-1,5-octadieno. Também foram identificados vários compostos C4 considera-

dos importantes para o aroma do azeite, destacando-se a quantidade elevada de 2-

metilbutanal. Estes resultados indicam que os compostos voláteis não podem ser utilizados 

como marcadores da região geográfica, mas sim de condições de processamento. 

Os azeites analisados apresentavam concentrações baixas dos compostos voláteis 

associados à oxidação (nonanal, E-2-pentenal e Z-2-heptenal). De acordo com os limites de 

percepção olfactiva, o E-2-hexenal, o 3-metilbutanal, o 2-metilbutanal, o E-3-hexenol, o E-2-

hexenol, o 2-metilpropanoato de etilo e o acetato de Z-3-hexenilo são os compostos voláteis 

que contribuem para o aroma dos azeites analisados. Através da análise de componentes 

principais verificou-se que alguns dos parâmetros de qualidade estão bem correlacionados 

com os teores de compostos voláteis: os aldeidos estão correlacionados com os hidrocarbo-

netos (R = 0,853), os ésteres estão negativamente correlacionados com o K270 (R = -0,621) e 

com os teores de ácido linoleico (R = -0,737). Também apresentam uma correlação positiva 

com as cetonas (R = 0,727). Por sua vez, as cetonas estão positivamente correlacionadas 

com os monoterpenos (R = 0,760). 

No geral, os valores de K232 estão inversamente correlacionados com os valores de 

índice de peróxido (R = -0,735). A estabilidade à oxidação é influenciada pelas variedades de 

azeitona com que o azeite é elaborado, pelas razões MUFA/PUFA e oleico/linoleico, bem 

como pelo teor de polifenóis e, em menor extensão de vitamina E.  
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Os teores de vitamina E estão relacionados com a região geográfica e com as varie-

dades de azeitona. O α-tocoferol e o α-tocotrienol são os isómeros de vitamina E mais abun-

dantes.Não foi possível explicar os teores de polifenóis com base nos factores utilizados 

para os outros parâmetros. 



 

95 95

5 – Bibliografia 

Ahmad A, Khokhar I, Ahmad I, Kashmiri M, Adnam A, Ahmad M Study of antimicrobial activi-

ty and composition by GC/MS spectroscopic analysis of the essential oil of Thymus Serphyl-

lum Internet Journal of Food Safety, (2006) 5, 56-60 

 

Allalout A, Krichène D, Methenni K, Taamalli A, Oueslati I, Daoud D, Zarrouk M Characteriza-

tionof virgin olive oil from super intensive Spanish and Greek varieties grown in northern Tu-

nisia Sci Hortic (2008) 

 

Alpendurada MF Solid-phase microextraction: a promising technique for sample preparation 

in environmental analysis. J Chromatogr A (2000) 889, 3-14 

 

Angerosa F, Servili M, Selvaggini R, Taticchi A, Esposto S, Montedoro GF. Volatile com-

pounds in virgin olive oil: occurrence and their relationship with quality J Chromatogr A (2004), 

Vol. 1054, 17–31 

 

Angerosa F, Basti C, Vito R Virgin olive oil volatile compounds from lipoxigenase pathway 

and characterization of some Italian cultivars J Agric Food Chem (1999),  47 (3), , 836-839 

 

Angerosa F, Servili M, Selvaggini R, Taticchi A, Esposto S, Montedoro GF Volatile com-

pounds in virgin olive oil: occurrence and their relationship with quality J. Chromatogr. A 

(2004), 1054, 17–31 

 

AOAC Official Methods of Analysis (2000) Standard solutions and reference materials, Ap-

pendix A, p. 7  

 

Aparício R, Roda L, Albi M, Gutierrez F Effect of various compounds on virgin olive oil stabili-

ty measured by Rancimat. J Agric Food Chem (1999) 47 (10), 4150-415 

 

Baccouri O, Guerfel M, Baccouri B, Cerretani L,  Bendini A, Lercker G, Zarrouk M, Ben Miled 

DD Chemical composition and oxidative stability of Tunisian monovarietal virgin olive oils with 

regard to fruit ripening Food Chemistry  (2008) 109, 743–754 

 



 

96 96

Ben Othman N, Roblain D, Thonart P, Hamdi M Tunisian table olive phenolic compounds and 

their antioxidant capacity Journal of Food Science  (2008) 73 (4), 235 – 240 

 

Boselli E, Di Lecce G, Strabbioli R, Pieralisi G, Frega N. Are virgin olive oils obtained below 

27ºC better than those produced at higher temperatures? LWT - Food Science and Technol-

ogy (2009) 42, 748–757 

 

Boskou, D, editor Olive oil: chemistry and technology. 2nd ed,; Champaign, Illinois AOCS 

Press; 2006. p. 41, 42, 44, 57, 59, 60, 79, 80, 83, 84 

 

Cavalli JF, Fernandez X, Lizzani-Cuvellier L, Loiseau AM.  Food Chemistry (2004) 88, 151 - 

157 

 

Comissão Europeia, Regulamento (CEE) nº 2568/91 de 11 de Julho de 1991 

 

Comissão Europeia, Regulamento (CEE) nº 2081/92 de 14 de Julho de 1992 

 

Comissão Europeia, Regulamento (CEE) nº 2082/92 de 14 de Julho de 

 

Cunha S, Amaral J, Fernandes J, Oliveira MB Quanification of tocopherols and tocorienols in 

Poruguese olive oils using HPLC with three different detection systems J. Agric. Food Chem. 

(2006). 54, 3351-3356 

 

Eisenreich W, Schwarz M, Cartayrade A, Arigoni D, Zenk MH, Bacher A The deoxyxylulose 

phosphate pathway of terpenoid biosynthesis in plants and microorganisms. Chemistry & Bi-

ology (1998), Vol. 5, 221–233 

 

Giuffrida D, Salvo F, Salvo A, La Pera L, Dugo G Pigment composition in monovarietal virgin 

olive oils from various Sicilian olive varieties Food Chemistry  (2007) 101, 833–837 

 

Grigoriadou D, Tsimidou M Quality control and storage studies of virgin olive oil: exploiting 

UV spectrophotometry potential Eur. J. Lipid Sci. Technol. (2006), 108, 61–69 

 



 

97 97

Huang CL, Sumpio B Mediterranean diet and cardiovascular health J. Am. Coll. Sug. (2008), 

207 (3), 407 – 416 

 

Kalua CM., Allen MS., Bedgood Jr DR., Bishop AG., Prenzler PD., Robards K. Olive oil vola-

tile compounds, flavour development and quality: a critical review Food Chemistry (2007) 100, 

273–286 

 

Kataoka H, Lord HL, Pawliszyn J Applications of solid-phase microextraction in food analysis. 

J Chromatogr A (2000) 880, 35-62 

 

Kelly S, Havrilla C, Brady T, Abramo K, Levin E Oxidative stress in toxicology: established 

mammalian and emerging piscine model systems Environmental Health Perspectives (1998) 

106 (7) 

 

Krichene D, Taamali W, Daoud D, Salvador MD, Freggapane G, Zarrouk M. Phenolic com-

pounds, tocopherols and other minor components in virgin olive oils of some Tunisian varie-

ties Journal of Food Biochemistry (2007) 31, 179 – 184 

 

Lima ES, Abdalla D Peroxidação lipídica: mecanismos e avaliação em amostras biológicas 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas (2001) 37 (3), 293-303 

 

Maia, LMJ Azeites DOP: Avaliação dos carotenóides maioritários (β-caroteno e luteína) [dis-

sertação] Porto: Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 2006, p. 85, 88, 89 

 

Matos L, Pereira J, Andrade P, Seabra R, Oliveira MB Evaluation of a numerical method to 

predict the polyphenols content in monovarietal olive oils Food Chemistry (2007) 102, 976–

983 

 

Matos LCSAF Avaliação química de azeites varietais das cultivares Cobrançosa, Madural e 

Verdeal Transmontana com diferentes índices de maturação [dissertação]. Porto: Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto; 2003, p. 1, 4, 33, 43, 61 

 

Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação. Decreto-Lei nº 348/1988 de 25 de Setembro. 

Diário da República I Série nº 227 



 

98 98

Norma ISO 9936:2006 Animal and vegetable fats ans oils – Determination of tocopherol and 

tocotrienol contents by high-performance liquid chromatograph 

 

Norma Portuguesa 970 (1986) Gorduras e óleos comestíveis – Absorvências no ultravioleta 

 

Oueslati I, Haddada F, Manai H, Zarrouk W, Taamalli W, Fernandez X, Lizzani-Cuvellier L, 

Zarrouk M. J. Agric. Food Chem. (2008) 56 (17), 7992-7998 

 

Prosen H, Zupancic-kralj L Solid-phase microextraction. Trends in analytical chemistry (1999), 

18, 272-282 

 

Ormsby M Analysis of laminated documents using solid phase microextraction Journal of the 

American Institute for Conservation (2005)  44. (1), 13-26 

 

Ribeiro L, Freitas A, Gomes da Silva M The use of headspace solid phase microextraction for 

the characterization of volatile compounds in olive oil matrices Talanta (2008), 77,110–117 

 

Rohdich F, Eisenreich W, Wungsintaweekul J, Hecht S, Schuhr CA, Bacher A Biosynthesis of 

terpenoids. European Journal of Biochemistry (2001) 268, 3190-3197 

 

Rohmer M, Knani M, Simonin P, Sutter B, Sahm H Isoprenoid biosynthesis in bacteria: a 

novel pathway for the early steps leading to isopentenyl diphosphate. Biochemical Journal 

(1993) 15, 17–524 

 

Sánchez-Ortiz A, Romero C, Prez A, Sanz C Oxygen concentration affects volatile compound 

biosynthesis during virgin olive oil production J. Agric. Food Chem. (2008) 56 (12), 4681-4685 

 

Tura D, Prenzler PD, Bedgood Jr DR, Antolovich M, Robards K Varietal and processing ef-

fects on the volatile profile of Australian olive oils Food Chemistry  (2004). 84, 341–349 

 

Vichi S, Pizzale L, Conte L., Buxaderas S, Lopez-Tamames E Solid-phase microextraction in 

the analysis of virgin olive oil volatile fraction: modifications induced by oxidation and suitable 

markers of oxidative status J Agric Food Chem (2003), 51, 6564-6571 

 



 

99 99

1 - A importância dos ácidos gordos ómega 3 e ómega 6 Disponível em  

http://www.eufic.org/article/pt/nutricao/gorduras/artid/importancia-dos-acido-gordos-omega-3-

e-omega-6/ [acedido em 17/3/2009] 

 

2 - Structures and chemistry of vitamin E. Disponível em  

http://www.uic.edu/classes/phar/phar332/Clinical_Cases/vitamin%20cases/vitamin%20E/Vita

min%20E%20Chemistry.htm [acedido em 24/04/2009] 

 

3 - A oliveira e o azeite. Disponível em  

http://mogadouro.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=229 [acedido em 

27/11/2008] 

 

4 - Denominações de origem protegida. Disponível em  

http://www.casadoazeite.pt/apreciadores/AZEITE/denominaçõesdeorigemprotegida/tabid/266

/Default.aspx [acedido em 25/11/2008] 

 

5 - A classificação do azeite. Disponível em http://www.gallo.pt/origem/classificacao/pt [ace-

dido em 25/11/2008] 

 

6 - Factores determinantes para a qualidade do azeite. Disponível em  

http://www.caom.pt/caom/1_3_2.html [acedido em 25/11/2008] 

 

7 - International Olive Oil Council (IOOC) Trade Standard for Olive Oil. Disponível em 

http://cesonoma.ucdavis.edu/hortic/pdf/iocc_standards_purity_grade.pdf [acedido em  

2/09/2009] 

 

8 - Introduction to mass spectrometry. Disponível em   

http://www.chem.arizona.edu/massspec/intro_html/intro.html [acedido em 28/01/2009] 

 

9 - Introduction to mass spectrometry – examples. Disponível em  

http://www.chem.arizona.edu/massspec/example_html/examples.html  

[acedido em 28/01/2009] 

 

10 - Noções sobre azeite. Disponível em http://www.viaz.pt/aspx/default.aspx?id=18 


