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RESUMO

O azeite de oliva, principal produto obtido do fruto das oliveiras (Olea europaea Linné), é um óleo vegetal reconhecido mundialmente graças aos 
seus efeitos benéficos à saúde, pois apresenta em sua composição ácidos graxos monoinsaturados, vitaminas lipossolúveis, fitoesteróis, além de 
componentes voláteis. Além das características sensoriais e do reconhecido benefício a saúde, o consumidor se baseia no momento da compra no 
teor de acidez descrito no rótulo, todavia este parâmetro nem sempre condiz com o conteúdo encontrado no frasco. Em virtude do alto consumo 
azeite e considerando que a informação sobre tal produto é de grande relevância para a saúde, este trabalho buscou avaliar os índices de 
qualidade de diferentes marcas de azeites extra virgem disponíveis em hipermercados de Salvador-BA, de acordo com o previsto na legislação 
vigente RDC nº. 270, de 22 de setembro de 2005. O trabalho analisou sete marcas distintas de azeites de oliva extra virgem importados, 
envasados no país de origem, através de medidas de acidez em ácido oleico e índice de peróxido, conforme metodologias descritas pelo Instituto 
Adolfo Lutz. Todas as análises foram realizadas em triplicata visando à precisão analítica dos resultados. Classifica-se como “azeite extra virgem” o 
produto obtido por processos mecânicos de extração com acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 0,8g/100g e índice de peroxido 
máximo 20 mEq/kg.  Os resultados das médias de acidez em ácido oleico variaram de 0,21 a 0,93%, sendo que apenas uma das marcas analisadas 
(14,3%) não estava de acordo com o que preconiza a legislação. Para o índice de peróxido, os resultados variaram de 7,3 a 52,8 mEq/kg, com três 
marcas (42,8%) indicando índice de peróxido acima do aceitável. Assim, a partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o percentual de 
adequação para acidez de 85,7% e índice de peróxido de 57,2% conforme legislação vigente, o que mostra o quanto é imprescindível a 
fiscalização, de azeites comercializados, pelos órgãos competentes a fim de evitar adulteração.
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