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Resumo 

Para se obter um azeite de qualidade, devem ser respeitadas e preservadas todas as 

propriedades naturais do sumo da azeitona, em toda a sua amplitude.  O óleo presente nas 

azeitonas está alojado nas células do mesocarpo, na sua maioria encerrado em vacúolos e 

disperso, em menor quantidade, no tecido coloidal ou citoplasma. Num processo de 

extração racional, deve atender-se a todos os detalhes, uma vez que a tecnologia oleícola 

apresenta como objetivo principal a extração da maior quantidade de azeite, sem, contudo, 

prejudicar a qualidade do produto inicial.  

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do azeite proveniente de 2.ª 

centrifugação ou azeite de repasse, proveniente das cultivares Cobrançosa, Picual, 

Arbequina e Koroneiki, extraído no lagar Luís & Mateus, na região de Beja, em Portugal. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que existe um ligeiro aumento dos valores da 

acidez e dos valores dos peróxidos da 1.ª para a 2.ª extração. Em relação à absorvência 

no ultravioleta não se verificaram diferenças significativas entre as duas extrações. 

Relativamente aos compostos fenólicos da 2.ª extração, o azeite proveniente das 

cultivares Picual e Cobrançosa apresentam maior teor de fenóis totais e, em sentido 

inverso, o azeite proveniente da cultivar Arbequina apresenta valores de fenóis totais mais 

baixos, comparativamente aos valores encontrados na 1.ª extração. No que diz respeito à 

presença de clorofilas e carotenoides, os resultados das análises expõem um aumento 

significativo destes pigmentos da 1.ª para a 2.ª extração. Os resultados permitem ainda 

confirmar uma diminuição dos valores da massa volúmica do azeite da 1.ª para a 2.ª 

extração.  Em relação à análise sensorial do azeite, verifica-se um aumento dos valores 

dos atributos negativos Tulha/borra, Mofo/húmido terra, Avinhado/ácido azedo e Ranço 

e a diminuição dos valores dos atributos positivos Frutado, Amargo e Picante no azeite 

de repasse ou segunda extração.   

Palavras-chave: Azeite virgem; Azeite de repasse; Extração; Qualidade; Análise 

sensorial. 
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 1 – Introdução 

O azeite virgem é um líquido oleoso de origem vegetal extraído do fruto da oliveira 

através de meios físicos. A sua elevada qualidade sensorial é superior a qualquer outro 

óleo vegetal e o seu reconhecido valor nutricional faz dele um dos produtos mais 

procurados nos mercados mundiais. 

No entanto, o elevado custo da colheita do fruto e o seu processamento encarecem-no, 

relativamente a outros que são colhidos através de maquinaria e extraídos através de 

processos químicos, não podendo competir com estes em relação ao seu preço de venda. 

Deste modo, torna-se evidente que o fator de mercado prioritário para este produto passe 

por oferecer o maior grau de qualidade possível. 

O cultivo da oliveira estende-se entre as latitudes 30 e 45, do Hemisfério Norte e do 

Hemisfério Sul, nas regiões de clima mediterrânico, caracterizadas por verões secos e 

quentes (Barranco Navero et al., 2017).  

Do fruto destas árvores, as azeitonas, extrai-se o azeite virgem, que se separa fisicamente 

dos diversos elementos do fruto. Obtém-se através de sistemas físicos de extração e 

quando a sua origem provém de frutos frescos e de qualidade, sem defeitos e alterações e 

com a maturação adequada exibe excecionais características sensoriais. O azeite virgem 

é praticamente o único dos óleos vegetais que se pode consumir cru, mantendo integra 

toda a sua composição em ácidos gordos e o seu teor de componentes menores, de elevada 

importância nutricional para a saúde, designadamente o teor de vitaminas lipossolúveis e 

polifenóis (Barranco Navero et al., 2017). Todavia, nem todo o azeite virgem produzido 

reúne as condições anteriormente citadas. Elevadas quantidades deste produto são 

destinadas a refinação por apresentarem características organoléticas desagradáveis e 

adulteração dos parâmetros químicos e físicos legalmente estabelecidos para avaliar o seu 

nível de qualidade comercial.   

O consumo de azeite está, no entanto, associado a uma boa gastronomia, assumindo na 

região mediterrânea particular relevância, identificando-se como um dos pilares 

fundamentais da dieta dos povos que nela habitam. Neste sentido, o seu consumo faz parte 

do seu acervo cultural, não esquecendo que este produto é uma das principais bases 

económicas e fonte de rendimento destas regiões (Barranco Navero et al., 2017).   
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O azeite virgem de qualidade deve ter um odor e um sabor frutado intenso a azeitonas 

sãs, sem alterações ou contaminação. A sua classificação e a sua qualidade é determinada 

por uma diversidade de parâmetros incluídos em regulamentação própria, no caso 

português, da Comissão Europeia (Regulamento de Execução (UE) n.º 1348/2013 da 

Comissão, de 16 de dezembro) entre os quais se evidenciam a sua valorização sensorial 

e os índices físicos e químicos de qualidade, designadamente a acidez livre, o índice de 

peróxidos e a absorvência ultravioleta.  

Em função da percentagem de acidez e da qualidade o azeite obtido pode classificar-se 

como azeite virgem extra, azeite virgem, azeite virgem lampante, azeite refinado, azeite 

(constituído por azeite refinado e azeite virgem). Do bagaço de azeitona extrai-se 

quimicamente o óleo de bagaço de azeitona bruto que origina o óleo de bagaço de azeitona 

refinado e óleo de bagaço de azeitona (Regulamento de Execução (UE) n.º 1348/2013 da 

Comissão, de 16 de dezembro). 

O azeite de repasse, tema central deste estudo, surge da reutilização da matéria prima 

utilizada para a extração do azeite virgem. Assim, numa primeira fase, a azeitona é batida 

e centrifugada, dando origem a dois produtos principais, o azeite virgem propriamente 

dito e o bagaço. O bagaço resultante da primeira extração do azeite é sujeito 

posteriormente a uma segunda extração ou centrifugação – o repasse, extraindo-se deste 

o azeite que comummente se designa de azeite de repasse. 

Embora a sua designação não seja consensual, uma vez que diversos autores o designam 

azeite de repasse ou de segunda extração, a denominação mais adequada, segundo Nieto 

(2016) deve estar relacionada com o mecanismo de produção, ou seja, para o autor deve 

designar-se como azeite de bagaço de segunda centrifugação. 

O estudo apresentado desenvolveu-se no Lagar Luís & Mateus, situado em Rosário 

Almodôvar, Beja, e no Laboratório de vinho e azeite da Escola Superior Agrária de Beja 

e teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química e sensorial do azeite de repasse 

produzido no lagar acima mencionado. 

Para a realização deste objetivo apresenta-se esta dissertação dividida em cinco capítulos. 

No primeiro, a introdução, efetua-se uma breve descrição do tema e apresentação do 

objetivo do trabalho. 
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No segundo capítulo, desenvolve-se o enquadramento teórico do estudo, no qual são 

abordados, entre outros assuntos, as azeitonas e o azeite, a constituição química do azeite, 

a produção do azeite e o seu processo de extração, a classificação do azeite e a medição 

da sua qualidade. 

No terceiro capítulo, designado como procedimento experimental, efetua-se a descrição 

do lagar onde decorreu o estudo, o seu funcionamento e o processo de produção das 

amostras. Posteriormente, neste capítulo traça-se o delineamento experimental 

descrevendo-se para o efeito, a percentagem de acidez, o teor de polifenóis totais, o índice 

de peróxidos, os pigmentos clorofilinos e carotenoides, a cor, a absorvência no  

ultravioleta e a análise sensorial efetuadas ao azeite, entre outros. 

No capítulo quarto apresentam-se os resultados das análises e a sua discussão. 

Por último, no capítulo cinco efetua-se uma breve conclusão do trabalho. 

O trabalho culmina com a apresentação das referências bibliográficas que lhe serviram 

de sustentação e os anexos constituídos por informação secundária, mas pertinente para 

o estudo aqui apresentado.    
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Capítulo 2 – Enquadramento teórico  

A origem da oliveira remonta aos primórdios da vida do ser humano. Consideram-se 

árvores milenares e o seu cultivo estende-se abundantemente por toda a zona 

mediterrânica, abrangendo uma considerável área da Europa, da África e da Ásia Menor 

(região da Anatólia), adquirindo na antiguidade especial importância para os povos 

fenício, romano e árabe. A expansão do seu cultivo à América surgiu por volta do século 

XV e XVI, na época dos descobrimentos, através dos colonizadores, designadamente os 

portugueses e os espanhóis (Ladisa et al., 2012). 

A azeitona, fruto da oliveira, nos primórdios da civilização moderna era unicamente 

utilizada para a extração do azeite, no entanto, existem também algumas alusões ao seu 

consumo direto no século I. A azeitona e o azeite constituem um alimento muito 

importante na dieta mediterrânica, considerando-se um alimento principal da dieta das 

pessoas que habitam esta região (Tartaglini et al., 2012). 

Existe uma variedade considerável de cultivares, das quais se evidência as de origem 

portuguesa, a Galega, a Cobrançosa, a Blanqueta, a Cordovil e a Verdeal, as de origem 

espanhola, Picual e Arbequina e a de origem grega Koroneiki, por constituírem a maioria 

da área plantada de olival alentejano, principal região olivícola de Portugal e tema central 

deste estudo.    

Nos pontos subsequentes abordar-se-ão diferentes temas relacionados com a atividade da 

extração do azeite, nomeadamente as azeitonas e o azeite, a tecnologia de extração, a sua 

classificação, o azeite de repasse, tema principal deste estudo, e a medição da qualidade 

do azeite, entre outros. 

 

2.1 – As Azeitonas e o Azeite 

Desde tempos remotos que a prática de extração do azeite das azeitonas é algo comum, 

especialmente nos países da bacia do Mediterrâneo, sendo que, de acordo com dados do 

International Olive Council (COI) 92,09% da produção mundial de azeite é oriunda desta 

área geográfica, ou seja das 3.144.000 t da produção mundial em 2019, cerca de 2.257.736  

t (64,0%) tem origem nos países da EU e 637.500 t (20,28%) nos restantes países da bacia 
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mediterrânica. Tal deve-se ao facto de esta região geográfica possuir características muito 

específicas como muitas horas de sol e clima seco, ideais para o cultivo das oliveiras. 

Assim, os dados de 2019/20 confirmam o domínio dos países mediterrâneos na produção 

de azeite, como se pode observar na tabela 1, referente aos 10 principais produtores 

mundiais de azeite. 

 

Tabela 1: Principais produtores de azeite ao nível mundial 2019/2020 

Ranking País 
Produção em 

toneladas (x1000) 
Percentagem Mundial 

 Mundo 3.144 100% 

 EU 2.943 64,0% 

1 Espanha 2.011 39,1% 

2 Itália 340 10,8% 

3 Grécia 300 9,5% 

4 Tunísia  300 9,5% 

5 Turquia 225 7,2% 

6 Marrocos 145 4,6% 

7 Portugal 125 4,0% 

8 Síria 120 3,8% 

9 Argélia 82 2,6% 

10 Jordânia 26 0,8% 

Fonte: International Olive Council. Disponível em: https://www.internationaloliveoil.org/wp-

content/uploads/2020/09/IOC-Olive-Oil-Dashboard-September-2020.html#production-2 

 

Especificamente em relação a Portugal, e relativamente a dados recolhidos em 2018 pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), a indústria da produção de azeite resume-se da 

seguinte forma: 

 361.000 hectares (ha) de olival, que representam 9,5% da Superfície Agrícola 

Utilizada (SAU) de Portugal; 

 118.000 explorações com olival; 

 486 lagares em atividade; 

 100.250 toneladas (t) de azeite produzidas; 
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 174.943 toneladas de azeite exportadas; 

 602.200 milhões de euros de exportações de azeite. 

As oliveiras são uma das árvores mais caracterizadoras dos países do Mediterrâneo, 

entrando na génese de muitos impérios e cujo cultivo acompanhou a história dos países 

onde se encontram. Esta árvore é considerada um símbolo de paz, de sabedoria e de glória 

(Alarcão, 1999). A oliveira, de seu nome Olea europaea L, pertence à família botânica 

das Oleaceae. O género Olea é constituído por mais de 30 espécies espalhadas pelos cinco 

continentes. A principal característica desta espécie, que as distingue de outras espécies 

frutíferas, é a sua longevidade, podendo estas árvores durar séculos e até mesmo milénios 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1: Oliveira (Olea europaea L) (fonte: elaboração própria) 

 

Como árvore frutífera, a oliveira produz frutos, as azeitonas. As azeitonas caracterizam-

se por ser drupas de mesocarpo carnudo e bastante ricas em lípidos e também por um 

endocarpo (caroço) duro, de forma ovoide e mais ou menos pontiagudo, verificando-se 

também outras formas, desde esferoidais, alongadas ou elipsoidais, O seu tamanho é 

muito variável podendo oscilar entre os 1,9 gramas e os 8 gramas. O seu período de 

maturação acontece entre os 25 e os 50 dias (Galanakis, 2011) e podem apresentar várias 

colorações, que vão desde o verde até ao negro-púrpura.  
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A colheita da azeitona começa, geralmente, em setembro e dura até ao início do Inverno, 

dependendo a sua maturação do cultivo, bem como das características que se desejam 

para o produto final (Galanakis, 2011).  

Por altura da maturação, a polpa representa cerca de 60 a 90% do peso total da azeitona, 

o caroço 10 a 30%, a semente 2 a 5% e a película exterior, cerca de 1 a 2 %. Estas 

percentagens dependem da variedade da azeitona, do estado da maturação, das condições 

climatéricas e também das técnicas de cultivo aplicadas.  

Existem diferentes variedades de azeitonas, todavia, realçam-se as quatro subsequentes 

por constituírem a principal fonte de matéria-prima do azeite em estudo neste trabalho. 

Assim: 

Variedade Picual  

Esta azeitona, natural do Sul de Espanha, é uma azeitona com um elevado rendimento de 

azeite, sendo, geralmente, utilizada apenas para a extração do mesmo (figura 2). 

 

 

Figura 2: Aspeto da azeitona Picual (fonte: elaboração própria) 
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É considerada a azeitona mais comum do mundo, representando cerca de metade das 

oliveiras espanholas e também 20% no resto do planeta. Quando as oliveiras da variedade 

Picual provêm de planícies o azeite caracteriza-se por um sabor mais amargo e picante. 

Por outro lado, quando são oriundas de regiões montanhosas, o azeite apresenta-se mais 

adocicado. Mas, de um modo geral, o azeite das azeitonas Picual é bastante complexo, 

caracterizado por um frutado intenso verde, com notas marcadas de verde erva e giesta, 

maçã verde e frutos secos. O azeite extraído da cultivar Picual é bastante rico em 

antioxidantes naturais e polifenóis.  

A maturação das azeitonas da variedade Picual ocorre, normalmente, entre a segunda 

semana de novembro e a terceira de dezembro, com um tempo médio de maturação de 

aproximadamente 40 dias. 

Variedade Arbequina 

A variedade de azeitona Arbequina, também conhecida por branca, encontra-se 

disseminada pelas regiões espanholas de Córdoba e Lérida e pelas regiões portuguesas 

do Alentejo e do Ribatejo. O seu principal destino é a extração de azeite (Figura3). 

 

 

Figura 3: Azeitona da variedade Arbequina, com a sua cor característica (fonte: elaboração própria).  
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Esta é uma variedade com uma elevada produtividade e bom rendimento em azeite, 

bastante utilizada em plantações intensivas, adaptando-se muito bem às condições das 

diferentes regiões.  

O azeite extraído da cultivar Arbequina caracteriza-se por uma cor que varia entre o verde 

e o amarelo. Possui um aroma suave, com notas de amêndoa e maçã frescas, com um final 

levemente picante. Este é considerado um azeite de boa qualidade devido às suas 

características organoléticas, no entanto é bastante instável, obrigando a que sejam 

aplicados métodos de colheita e extração que, para além de protegerem os seus polifenóis 

que lhe dão as suas excelentes características sensoriais, o protejam também da oxidação 

e contaminação por água, bem como devem ser utilizadas embalagens que o preservem 

da luz.  

Variedade Koroneiki 

Variedade histórica de origem grega, representando dois terços de todas as oliveiras 

gregas, o azeite oriundo deste país do mediterrâneo é praticamente todo elaborado a partir 

das azeitonas desta variedade. A cultivar Koroneiki encontra-se difundida por todo o 

mundo, existe em praticamente todos os países da bacia do Mediterrâneo, bem como 

noutros países em latitudes mais distantes, como os EUA, o Brasil, a Austrália, a Nova 

Zelândia e o México, entre outros.  

A azeitona desta variedade caracteriza-se por ser pequena e de forma ovoide, com peso 

variável entre 1 a 2 gramas, apresentado uma maturação normalmente precoce (figura 4).  
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Figura 4: Azeitona da variedade Koroneiki (fonte: elaboração própria) 

 

Esta é uma azeitona com uma elevada produtividade e um bom rendimento de azeite. O 

azeite proveniente desta cultivar é conhecido por ser muito estável e ter uma ótima 

qualidade devido ao seu alto teor de polifenóis, mantendo, deste modo, um sabor e 

frescura por um grande período. Este é caracterizado por um sabor bastante fresco e 

frutado, nomeadamente aqueles com origem nos frutos provenientes de oliveiras 

plantadas em zonas montanhosas.  

Variedade Cobrançosa 

A azeitona Cobrançosa, é uma variedade nacional, originária da região de Trás-os-

Montes, embora atualmente se encontra perfeitamente disseminada nas regiões do 

Ribatejo, Beira Alta e Alentejo. O fruto proveniente desta cultivar apresenta uma forma 

ovoide e assimétrica como se pode observar na figura 5. 
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Figura 5: Azeitona da variedade Cobrançosa (fonte: elaboração própria)  

 

Os frutos provenientes da cultivar Cobrançosa apresentam um rendimento em azeite que 

varia entre 18 a 22%. A sua polpa tem uma textura consistente, característica que lhes 

permite, além da produção de azeite serem utilizados na conserva em verde.  

Estas azeitonas dão origem a um azeite bastante apreciado, mediamente frutado e com 

notas que remetem à erva fresca e folhas verdes. Quando os frutos são colhidos no início 

da sua maturação, ou seja, mais verdes, o azeite apresenta um sabor amargo e picante. No 

entanto, quando as azeitonas são colhidas numa fase de maturação mais avançada, isto é, 

mais maduras, o azeite apresenta um sabor mais doce e suave.  

Os azeites da variedade Cobrançosa são bastante ricos em polifenóis, sendo assim mais 

resistentes à oxidação. 

 

2.2 – Constituição Química do Azeite 

Quimicamente, o azeite é constituído por duas frações, uma saponificável e outra 

insaponificável. No entanto, apesar destas duas frações, a composição de cada lote de 

azeite depende de outros fatores, nomeadamente, de fatores agronómicos, tais como as 

técnicas de rega, a fertilização, as práticas de proteção e produção, as técnicas de poda, 
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de colheita, de transporte e de armazenamento da azeitona; de fatores geográficos e 

climáticos e de fatores relacionados com a extração do azeite, designadamente do método 

e do tipo de equipamentos, da própria variedade, do estado de maturação da azeitona, 

bem como das condições em que o azeite é armazenado e transportado (Bohm, Godinho 

& Coelho, 2013). 

Fração Saponificável 

Esta fração diz respeito à parte do azeite que é insolúvel em água, sendo constituído 

essencialmente por triacilgliceróis e fosfolípidos.  

Os principais componentes do azeite e que prevalecem maioritariamente na sua 

composição química são os triacilgliceróis ou triglicerídeos. Estes são formados por um 

conjunto de três ácidos gordos ligados entre si a uma molécula de glicerol. De um modo 

geral, nos óleos e gorduras naturais, como é o caso do azeite, a cadeia de carbono e 

hidrogéneo apresenta-se linear,  na forma cis. Tendo em conta o número de ácidos gordos 

presentes no azeite, são várias as combinações possíveis para a formação dos 

triacilgliceróis. Na figura 6 apresenta-se de forma gráfica a biossíntese dos 

triacilgliceróis, característicos do azeite. 

 

 

Figura 6: Biossíntese dos triacilgliceróis (adaptado de Abumrad & Saliba, 2009) 
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De acordo com Crizel et al (2018), os ácidos gordos que se encontram na composição do 

azeite são o ácido mirístico (C14:0), o palmítico (C16:0), o palmitoleico (C16:1), o 

heptadecanóico (C17:0), o esteárico (C18:0), o oleico (C18:1), o linoleico (C18:2), o 

linolénico (C18:3), o araquídico (C20:0), o eicosenóico (C20:1), o behénico (C22:0) e o 

lignocérico (C24:0). Os limites totais de ácidos gordos, para cada um deles, foram 

estabelecidos pelo Conselho Oleícola Internacional, cujos valores são indicados na tabela 

2. 

 

Tabela 2: Limites de diferentes ácidos gordos na constituição do azeite (fonte: Conselho Oleícola 
Internacional, 2008). 

Ácidos Gordos 
% Limite do total de 

Ácidos Gordos 

Mirístico ≤ 0.05 

Palmítico 7,5 - 20 

Palmitoleico 0,3 – 3,5 

Heptadecanóico ≤ 0.03 

Esteárico 0,5 – 5,0 

Oleico 55,0 – 83,0 

Linoleico 3,5 - 21 

Linolénico ≤ 1,0 

Araquídico ≤ 0,6 

Eicosenóico ≤ 0,4 

Behénico ≤ 0,2 

Lignocérico ≤ 0,2 

 

Na generalidade do azeite, a composição qualitativa dos ácidos gordos é semelhante, 

variando apenas a sua percentagem, devido a diversos fatores, tais como a variedade da 

azeitona, a localização geográfica, as condições climatéricas, o período de colheita e as 

condições de armazenamento, entre outros.  

Além dos triacilgliceróis, a fração saponificável é também constituída por mono e 

diacilgliceróis, decorrente de reações de hidrólise, sendo que em azeite virgem, a 
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concentração dos monoacilgliceróis presentes é de aproximadamente 0,25% e a 

concentração de diacilgliceróis varia entre o 1 e 2,8% (Kiritsakis & Christie, 2000). 

Fração Insaponificável  

Esta fração está relacionada com a solubilidade na água. A sua concentração é menos 

frequente no azeite, situando-se no azeite virgem entre os 0,5% e 1,5% (Boskou, 2007). 

No entanto, apesar de se encontrar uma concentração reduzida no azeite é esta a fração 

que é responsável, entre outras, pelo seu valor biológico e nutricional, pelas suas 

características organoléticas e pela sua resistência à oxidação (Boskou, 2007). 

Deste modo, esta fração integra a maioria dos constituintes menores do azeite, tais como, 

hidrocarbonetos, tocoferóis, esteróis, álcoois gordos, ceras, compostos fenólicos, 

compostos voláteis e pigmentos. 

 

2.3 – Produção do Azeite: Processo de Extração 

Até à obtenção do produto final com qualidade, o azeite passa por várias etapas até ser 

efetivamente extraído, desempenhando cada uma delas um papel fundamental na sua 

elaboração, tendo sempre presente como objetivo a manutenção dos compostos voláteis 

característicos do azeite, evitando que estes se volatilizem.  

 

2.3.1 – Operações Preliminares  

O processo de extração de azeite inicia-se com as operações preliminares. Estas são 

efetuadas antes de qualquer outra operação, apresentam-se como intervenções 

indispensáveis e têm por finalidade preparar a azeitona, para que esta seja posteriormente, 

submetida a um conjunto de processos ou, simplesmente, para melhorar o seu estado 

sanitário.  

Nas operações preliminares incluem-se a desfolha, a lavagem e a pesagem. O seu objetivo 

primário é efetuar a triagem das azeitonas, de modo a eliminar elementos desnecessários 
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ao processo de extração e passíveis de alterar as características organoléticas do azeite 

(Jordão, 2014).  

Quando as azeitonas chegam ao lagar estas devem ser separadas tendo em conta as 

condições em que se encontram, uma vez que a qualidade do azeite é influenciada por 

diversos fatores, como por exemplo, a colheita das azeitonas da árvore ou do chão, ou o 

estado sanitário em que se encontram, nomeadamente se estão danificadas devido a 

pragas ou doenças. Além disso, outro fator a ter em consideração nesta seleção inicial é 

o estado de maturação das azeitonas, necessitando as mais maduras, de ser processadas o 

mais rapidamente possível. 

Finda esta seleção inicial, a etapa seguinte diz respeito à desfolha da azeitona, que tal 

como o próprio nome indica diz respeito à eliminação de folhas e ramos, recorrendo para 

tal um ventilador com fluxo de ar forçado. 

Após a desfolha, a azeitona entre na etapa seguinte, a lavagem. Para tal, recorre-se a 

fluxos de água com técnicas de flutuação, que separam os materiais pela sua densidade, 

eliminando das azeitonas as impurezas, nomeadamente as pedras e a terra (Jordão, 2014).  

 

2.3.2 – Moenda 

A moenda é uma etapa fundamental do processo de extração do azeite da azeitona. A 

moenda está relacionada com o esmagamento das azeitonas e a formação de uma pasta, 

que facilita a extração do azeite.  

A pasta de azeite é constituída pelos elementos da azeitona, o caroço (endocarpo), a pele 

(epicarpo) e a polpa ou tecido comestível (mesocarpo), que são triturados em moinhos de 

pedra ou metálicos (Freitas, 2013).  

Nesta fase, a pasta não deve ter uma textura demasiado fina e deve evitar-se a formação 

de emulsões, uma vez que ambas diminuem a quantidade de azeite extraído. Em 

simultâneo, deve evitar-se um tempo de moenda prolongado, acima do indicado, para que 

a pasta não oxide (Project, 2010). 
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Além disso, o tipo de moinho escolhido tem influência na qualidade do produto final, 

observando-se algumas diferenças na composição do azeite, provenientes deste facto 

(Máximo 2013).  

Os moinhos podem ser de pedra ou metálicos. Os de pedra, mais tradicionais e mais 

antigos são constituídos por uma base de pedra e mós verticais de forma cilíndrica. De 

um modo geral, o tempo de moagem recorrendo a este tipo de moinhos varia entre 15 e 

20 minutos (Peri, 2014). Nos últimos anos, devido à sua baixa eficiência, estes têm vindo 

a ser substituídos por moinhos metálicos. Porém, e de modo a manter um sabor forte e 

artesanal do azeite, alguns produtores preferem a utilização de moinhos de pedra (Vossen, 

2009).  

Os moinhos metálicos podem ser de dois tipos, o moinho de martelo e o moinho de dentes.   

O moinho de martelo (Figura 7) é constituído por um cilindro metálico que gira a uma 

velocidade elevada. Devido ao seu movimento rotacional, pressiona as azeitonas contra 

a tela metálica da câmara, arrastando-as até que consigam atravessar o crivo e assim 

transformar as azeitonas numa pasta (Petrakis, 2006). 
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Figura 7: Moinho de martelos (fonte: elaboração própria) 

 

A utilização deste moinho, apresenta como vantagens a possibilidade de trabalhar de 

forma contínua e a velocidades elevadas, permitindo um maior rendimento. No entanto, 

estes equipamentos apresentam algumas desvantagens, designadamente a elevada 

velocidade de trabalho que faz aumentar a temperatura da pasta e cria uma maior 

emulsificação entre o óleo e a água no interior da pasta (Vossen, 2009).  

Por sua vez, no moinho de dentes, as azeitonas são colocadas no centro do moinho, 

girando em torno deste com o auxílio de um motor elétrico. A secção giratória possui os 

‘dentes’ que trituram as azeitonas à medida que estas se vão deslocando para a periferia 

do tambor onde ocorre a extração do óleo (Petrakis, 2006).  

 

2.3.3 – Batimento da Pasta  

O batimento da pasta, ou malaxagem é uma etapa que envolve complexos fenómenos 

bioquímicos e físicos, com efeitos significativos no rendimento da extração, bem como 

na qualidade sensorial e nutricional do produto final (Peri, 2014).  
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De acordo com Petrakis (2006), a malaxagem está relacionada com o amassamento da 

pasta, e tem como finalidade unir as gotículas de azeite, uma vez que estas se podem 

difundir e formar grandes gotas, criando bolsas, dando origem ao rompimento da emulsão 

entre a água e o óleo, fenómeno conhecido como coalescência. Este é um processo 

essencial para o rendimento da extração do azeite, ou seja, para que este seja o mais 

rentável possível, além de facilitar também a etapa seguinte, onde se efetua a separação 

da água e do azeite (Petrakis, 2006).  

Para se obterem bons resultados nesta fase há que considerar diversos fatores 

designadamente o movimento da pasta, de forma a promover a agregação das gotas de 

azeite; a temperatura, esta moderada para diminuir a viscosidade da massa e auxiliar, 

desta forma, a extração do azeite; e a duração do processo, entre outros (Coelho, 2013).  

O equipamento primordial da malaxagem são as batedeiras, uma vez que configuram o 

local onde esta efetivamente ocorre. Estas podem ser diferentes no tamanho e na forma, 

podendo esta última ser semicilíndrica ou semiesférica e o seu interior revestido a aço 

inoxidável. Além disso, são constituídas por rotores verticais e horizontais e um sistema 

de aquecimento de água que atravessa a câmara anterior.  

No processo de batimento é possível haver a oxidação da pasta. Como forma de a evitar, 

recorre-se, durante este processo, à utilização de um gás inerte, sendo o azoto o mais 

frequente, a baixa pressão para que seja removido o oxigénio do topo (Petrakis, 2006).  

No processo de batimento deve ainda considerar-se a relação tempo-temperatura, 

parâmetros considerados de controlo, que exercem elevada influência no perfil volátil e 

nas características sensoriais do azeite obtido (Angerosa et al., 2004). 

De forma a evitar perdas dos compostos voláteis, presentes na origem das características 

aromáticas do azeite e, por si só, muito apreciadas neste produto, a temperatura em que 

ocorre o processo deve ser baixa em todo o seu ciclo, ou seja, deve manter-se entre os 

25ºC e os 30ºC (Project, 2010). Isto porque, quando o azeite é sujeito a um grande 

aquecimento a sua qualidade sofre alterações negativas apreciáveis, uma vez que os 

compostos voláteis se evaporaram de forma acelerada.  
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2.3.4 – Sistemas de Extração  

A fase da extração é aquela em que o azeite é efetivamente extraído da pasta de azeitona, 

efetuando-se a separação das fases sólidas e das fases líquidas. Geralmente, neste 

processo, recorre-se a um sistema de prensagem, método tradicional e dos mais antigos, 

ou, em alternativa, opta-se por um método mais moderno, a centrifugação contínua, sendo 

este último cada vez mais utilizado.  

No sistema de prensagem, e tal como o próprio nome indica, a pasta de azeitona formada 

por uma massa sólida-líquida, vai sofrer uma pressão para reduzir o seu volume e extrair 

a mistura líquida, formada por água e azeite. Neste processo recorre-se a esteiras que têm 

como objetivo drenar o líquido e reter a fase sólida (formado por fragmentos de pedra e 

pelo bagaço de azeitona). Este é um sistema descontínuo, com baixo rendimento. Este 

método é utilizado nos lagares tradicionais ainda existentes.  

Com o objetivo de reduzir os custos de trabalho e aumentar o rendimento de extração, 

nos anos 70 do século XX, o sistema tradicional de prensas foi substituído pelo sistema 

contínuo de três fases. Este último, mais rendável do que o sistema tradicional, processava 

30 a 32 toneladas de azeitona em oposição ao tradicional que processava 8 a 10 toneladas, 

apresentava, no entanto, pouca sustentabilidade devido ao excesso de água utilizada em 

todo o processo. Assim, na década de 90, surgiu o sistema contínuo de duas fases, muito 

mais ecológico (Aires, 2007). Na tabela seguinte é possível observar uma comparação 

entre os três sistemas de extração referidos, indicando as vantagens e desvantagens de 

cada um deles: 
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Tabela 3: Principais Vantagens e desvantagens dos três sistemas (Aires, 2007; Ferraz, 2002). 

Vantagens  

Sistemas de Prensas 
Sistema Contínuo de 3 Três 

Fases 
Sistema Contínuo de Duas 

Fases 
Menor investimento inicial 

Reduzida potência instalada  

Baixo gasto energético 

Volume de água menor quando 
comprado ao sistema de três 
fases 

Nº reduzido de mão-de-obra 

Processo contínuo 

Elevada capacidade de trabalho 
e produtividade horária.  

Azeite com menor acidez em 
relação ao sistema de prensagem 

Bagaço com um teor normal de 
humidade 

Nº reduzido de mão-de-obra 

Processo contínuo 

Elevada capacidade de trabalho e 
produtividade horária. 

Azeite com menor acidez em 
relação ao sistema de prensagem 

Menor volume de água 
relativamente ao sistema de três 
fases 

Menor volume de água ruça, ou 
seja, menor poluição ambiental 

Azeite com maior estabilidade, 
com maior teor de antioxidantes 

  

Desvantagens  

Sistemas de Prensas Sistema Contínuo de 3 Três 
Fases 

Sistema Contínuo de Duas 
Fases 

Processo descontínuo 

Área que o equipamento ocupa 
elevada 

Elevado número de mão-de-obra 

Problemas de higiene ao longo 
do processo de extração  

Consumo de capachos e grande 
possibilidade de contaminação 

Custo elevado 

Necessidade de operadores 
qualificados 

Consumo energético elevado 

Grande necessidade de água 

Grande volume de água ruça 
produzida 

Devido à injeção de água pode-
se perder compostos fenólicos 
importantes  

Dificuldade na preservação do 
equipamento 

Custo elevado 

Dificuldade no controlo visual 
do produto e a necessidade de 
um maior controlo analítico 

Necessidade de operadores 
qualificados 

Bagaço com um grande teor de 
humidade e maior volume, 
dificultando a extração. 

O azeite pode ser mais amargo 

O azeite pode ser mais pungente 
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2.3.5 – Separação das Fases Líquidas  

Depois da extração obtêm-se duas fases líquidas, a água e o azeite, que têm de ser 

naturalmente separados. Para o efeito recorre-se à utilização de centrífugas verticais, que 

atualmente substituem os antigos tanques de decantação (Oliveira, 2006). 

As centrífugas verticais fazem a separação das fases líquidas a uma velocidade rotacional 

entre os 6000 min-1 e os 8000 min-1 de modo a limpar o azeite. No sistema centrifugo de 

3 fases existem 2 centrifugas verticais: a primeira centrífuga serve para retirar alguma 

água e as partículas sólidas com espessura mais fina que tenham ficado na fase do azeite. 

A segunda, tem como finalidade a recuperação que tenha ficado nos efluentes líquidos 

(Oliveira, 2006).  

Para que esta separação se efetue é introduzida uma pequena quantidade de água no mosto 

oleoso, para que a separação da água e do azeite ocorra pela interface. No entanto, a não 

introdução eficiente da quantidade de água necessária, implica a manutenção de algumas 

impurezas no azeite. Em sentido inverso, a introdução de uma grande quantidade de água, 

dá origem a uma diluição dos polifenóis do azeite, diminuindo desta forma as 

propriedades sensoriais do azeite.  

A temperatura, a que ocorre o processo, também deve ser levada em consideração. Assim, 

quando esta é baixa, dá origem a um azeite emulsionado com a água. Pelo contrário, se a 

temperatura for elevada, o azeite pode admitir uma redução de polifenóis.  

Após a extração do azeite, este, geralmente, não apresenta um aspeto límpido, contendo 

alguns vestígios de polpa ou água. Como refere Jordão (2014), o azeite extraído não é 

100% puro, contendo cerca de 0,1% de água e sólidos totais, menos de 1% de água 

extraída e menos de 0,5% de sólidos suspensos. Por conseguinte, esta etapa é 

indispensável à obtenção de azeite de qualidade.  

Na fase subsequente efetua-se o armazenamento do azeite em depósitos altos e estreitos, 

de material inerte, geralmente de aço inoxidável. O armazenamento assume especial 

relevância porque permite manter as características sensoriais do azeite após a sua 

extração. Assim, os principais objetivos do armazenamento são, além de outros: separar 

o azeite por qualidades; proteger o azeite da luz e do ar; preservar as características 

organoléticas do azeite, evitando processos fermentativos, oxidações, perda de aromas e 
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impedir que adquira deformidades organoléticos; e, favorecer a maturação do azeite para 

suavizar alguns atributos, nomeadamente o amargor e a adstringência. 

Na última etapa dá-se o acondicionamento, ou seja, o engarrafamento e armazenamento 

em locais escuros, sem contato direto com o oxigénio e a baixas temperaturas (entre 15ºC 

a 18ºC).  

O material das garrafas (vidro, plástico ou metal), as condições de armazenamento (luz e 

temperatura) e o tempo de armazenamento influenciam sobremaneira a qualidade do 

azeite (Coutelieris Kanavouras, 2005).  

 

2.4 – Classificação do Azeite  

O azeite pode apresentar várias classificações, dependendo do tipo de processamento 

realizado, bem como das suas características organoléticas e químicas finais, 

designadamente da percentagem de acidez, do índice de peróxidos e dos índices 

espectrofotométricos, tal como se pode observar na tabela 4. 

Tabela 4: Parâmetros específicos das categorias de azeite e óleo de bagaço de azeitona (fonte: 
Regulamento de Execução (UE) n.º 1348/2013 da Comissão, de 16 de dezembro) 

Categoria 
I. Acidez 
(% ácido 

oleico) 

I. 
Peróxido
s (mEq 
O2/kg) 

Espectrometria (UV) Avaliação Organolética 

K232 K270 ΔK 
Mediana do 

frutado 
(Mf) 

Mediana 
dos defeitos 

(Md) 
Azeite virgem 
extra 

≤ 0,8 ≤ 20 ≤ 2,5 ≤ 0,22 ≤ 0,01 Mf > 0 Md = 0 

Azeite virgem ≤ 2,0 ≤ 20 ≤ 2,60 ≤ 0,25 ≤ 0,01 Mf > 0 Md ≤ 3,5 
Azeite 
lampante > 2,0  - - - - Md > 3,5 

Azeite 
refinado 

≤ 0,3 ≤ 5 - ≤ 1,10 ≤ 0,16 - - 

Azeite  ≤ 1,0 ≤ 15 - ≤ 0,90 ≤ 0,15 - - 
        
Óleo de 
bagaço de 
azeitona 
refinado 

- - - ≤ 2,00 ≤ 0,20 - - 

Óleo de 
bagaço de 
azeitona 

≤ 1,0 ≤ 15 - ≤ 1,70 ≤ 0,18 - - 
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De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), para a 

realização da análise sensorial utiliza-se um painel de provadores treinados. Este grupo, 

geralmente constituído por oito a doze elementos, avaliam o azeite virgem  recorrendo a 

treze atributos como modo de os caracterizar, sendo quatro gustativos que os classificam 

(frutado, amargo, picante e fluidez) e nove olfativos (frutado, erva, folha verde, tomate, 

amêndoa, mação, ervas aromáticas, bagas e alcachofra). Posteriormente, o azeite é 

avaliado quantitativamente de forma a traçar-se o seu o perfil organolético (ASAE 2014).  

 

2.4.1 – Azeite Virgem  

São classificados de “azeites virgens”, todos os azeites que são obtidos a partir das 

azeitonas por processos unicamente mecânicos e em condições que não alterem as 

propriedades do azeite e que não tenham sido sujeitos a outros tipos de tratamentos que 

não sejam a lavagem, decantação, centrifugação ou a filtração. Excluem-se, então, desta 

definição todos os azeites que são obtidos com recurso a solventes, a adjuvantes de ação 

química ou bioquímica ou por via de processos de reesterificação, assim como os 

originários de uma mistura de óleos de outra natureza (Regulamento (UE) n.º1308/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro).  

Os azeites virgens caracterizam-se por apresentar uma cor amarela a verde, totalmente 

límpidos, com sabor e odor de acordo com a sua variedade, sendo adequados ao consumo 

no seu estado natural (Codex Alimentarius Commision, 2018). Os azeites virgens podem 

ser classificados como azeites virgens extra, azeites virgens e azeites lampantes.  

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro, o azeite virgem extra diz respeito ao azeite que apresenta 

uma acidez livre, no que concerne ao ácido oleico apresenta, entre outras características, 

valores não superiores a 0,8g/100g tendo em conta a variedade da azeitona utilizada. 

Devido à sua composição equilibrada, que determina uma estabilidade oxidativa elevada, 

este é um azeite com efeitos bastantes positivos para a saúde, como por exemplo: a 

redução do colesterol e a ação anti-inflamatória (ASAE, 2014).   
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Os azeites virgens extra são indicados para o consumo direto, sendo, portanto, ideais para 

temperar a cru. Segundo a Casa do Azeite (2014), os azeites virgens extra que apresentem 

um sabor mais suave são indicados para saladas, e alimentos com sabor suave assim como 

para a doçaria. Já aqueles com sabor mais intenso são ideais para molhos e para o tempero 

de alimentos com sabor mais pungente.  

Existem ainda aqueles azeites classificados apenas como “azeites virgens”. De acordo 

com o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro, o azeite virgem é “é o azeite virgem com acidez livre, expressa em termos de 

ácido oleico, não superior a 2 g por 100 g, cujas outras características estão conformes 

com as estabelecidas pela Comissão, nos termos do artigo 75.º, n.º 2, para esta categoria» 

O azeite virgem é igualmente adequado ao consumo direto, podendo também ser utilizado 

para tempero a cru, sendo indicado para a confeção de sopas, assados, refogados ou 

marinadas (Casa do Azeite, 2014).  

Ainda dentro da categoria dos azeites virgens surge o azeite lampante. Este diz respeito 

ao azeite virgem com acidez livre, expressa em termos de ácido oleico, não superior a 2 

g por 100 g (Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

17 de dezembro). Devido à sua acidez intensa (superior a 3,3%), o azeite lampante não é 

apropriado ao consumo, sendo destinado à refinação ou ao uso técnico. 

 

2.4.2 – Azeite Refinado  

Segundo o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

17 de dezembro, o azeite refinado é obtido por refinação do azeite virgem, apresentando 

uma acidez livre que é representado por uma quantidade de ácido oleico não superior a 

0,3g/100g, sendo que as suas características se encontram impostas pela Comissão.  

Para ser considerado um azeite refinado, o processo de refinação não pode alterar a 

estrutura inicial dos ácidos gordos, apresentando-se estes com uma cor amarelada, 

límpidos, sem sedimentos, odores e gosto específico (Codex Alimentarius Commision, 

2018). Este azeite é comercializado, especialmente para fins industriais, nomeadamente 

para processos de fritura de grande envergadura.  
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2.4.3 – Azeite composto por Azeite Refinado e por Azeite Virgem 

Este composto é referido de forma genérica pelo Regulamento (CE) nº1513/2001 do 

Conselho de 23 de julho como sendo apenas “azeite”. Este azeite é, então, constituído por 

azeite refinado e azeite virgem, com acidez livre, expressa em ácido oleico, não superior 

a 1 g por 100 g, e cujas outras características estão conformes com as estabelecidas pela 

Comissão, nos termos do artigo 75.º, n.º 2, previstas para esta categoria. 

O azeite virgem é adicionado ao azeite refinado de modo a aproveitar as suas importantes 

propriedades antioxidantes e ao mesmo tempo melhorar a qualidade do produto frito, ao 

nível da estabilidade e vida útil. Este é, então, o produto indicado para frituras uma vez 

que apresenta uma grande resistência a altas temperaturas, permitindo também um grande 

número de utilização (Peri, 2014; Sanibal & Mancini-Filho, 2002). 

2.4.4 – Óleo de Bagaço de Azeitona  

Relativamente ao óleo de Bagaço de azeitona, pode-se obter dois tipos, bruto e refinado. 

O óleo de bagaço de azeitona bruto é obtido, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, através do 

tratamento com solventes ou por processos físicos ou óleo correspondente, excetuando 

algumas características específicas, a um azeite lampante, encontrando-se excluídos os 

óleos obtidos por processos reesterificação e de qualquer mistura de óleos de outra 

origem. Este produto não é adequado ao consumo humano, no entanto pode ser convertido 

em biocombustível líquido. 

Já o óleo de bagaço de azeitona refinado obtém-se a partir da refinação do óleo de bagaço 

bruto, com acidez livre e expressa em ácido oleico, não superior a 0,3 g por 100 g, e cujas 

outras características estão conformes com as estabelecidas pela Comissão, nos termos 

do artigo 75.º, n.º 2, para esta categoria (Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro).  

O loteamento do óleo de bagaço de azeitona refinado com azeites virgens origina o óleo 

de bagaço de azeitona. Deste modo as categorias que podem ser encontradas à venda para 

consumo humano são: Azeite Virgem Extra, Azeite Virgem, Azeite e Óleo de bagaço de 

azeitona (ASAE, 2017). Na figura 8 é possível observar o esquema fornecido pela ASAE 



26 
 

(2017), referente à obtenção das várias categorias de azeites e óleo de bagaço de azeitona 

apropriadas para consumo final: 

 

Figura 8: Esquema obtenção das várias categorias de azeites e óleo de bagaço de azeitona aptas para 
consumo final (fonte: ASAEnews nº 108 - julho 2017) 
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2.5 – O Azeite de Repasse 

O azeite de repasse, mereceu este destaque em capítulo próprio, uma vez que constitui o 

tema central do estudo ora apresentado. 

Para explicar o que é o azeite de repasse há que, primeiramente, apresentar as condições 

contextuais que permitem a sua produção. Em anos de grande produção de azeitona e em 

zonas onde foram predominam os sistemas centrífugos de duas fases, pode-se verificar o 

colapso dos extratores do óleo do bagaço mais próximos, embora não seja uma situação 

normal. Tal situação verifica-se devido à falta da capacidade de armazenamento e de 

secagem que é necessário. Assim, nos anos de grande produção, o preço do azeite é mais 

baixo, havendo momentos em que o valor do bagaço de duas fases não cobre o custo do 

seu transporte para a fábrica de óleo (Nieto, 2016). No entanto, em anos onde a produção 

de azeite é baixa, e, por isso, os preços do bagaço são normalmente elevados, geralmente 

considera-se esgotar o mais possível a gordura remanescente deste, sendo normal a 

realização de uma segunda extração ou centrifugação, também conhecida por repasse, 

obtendo-se, deste modo, o que é conhecido por azeite de repasse (Nieto, 2016). 

O azeite de repasse é, neste sentido, um produto que resulta da reutilização da matéria-

prima. Ou seja, numa primeira fase, a azeitona é batida e centrifugada, dando origem ao 

azeite e ao subproduto bagaço, sendo este último sujeito a uma segunda extração ou 

centrifugação física.  

De acordo com Nieto (2016), as opiniões dividem-se no que toca à denominação desta 

parte do processo de produção de bagaço, sendo que a discussão mais comum é se este 

deve ser chamado de repasso ou de segunda extração. Porém, na opinião do autor, a 

denominação mais adequada é, devido ao seu mecanismo de produção, bagaço de 

segunda centrifugação. Assim, relativamente ao azeite de repasse aparecem as seguintes 

denominações (Nieto, 2016): 

 Azeite de repasse: acaba por ser a denominação mais pejorativa para o produto 

em questão; 

 Segunda extração: este termo não é tecnicamente apropriado tendo em conta a 

produção do produto em causa. 
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 Segunda centrifugação: termo que, segundo o autor, não é pejorativo e apresenta-

se tecnicamente mais apropriado.  

Ainda de acordo com as fases de produção, quando os bagaços saem dos lagares ou 

prensas dos lagares com sistemas contínuos a 3 fases, geralmente possuem um teor de 

óleo residual entre os 4% e os 8%, justificando deste modo a sua extração por via de um 

solvente, normalmente o hexano. Em grande parte dos países produtores de azeite, sendo 

o caso de Espanha, paradigmático nesta temática, são várias as indústrias vocacionadas 

para a segunda extração do bagaço, ou seja, do repasse.  

O princípio de funcionamento é semelhante ao que vigora para a obtenção de azeite, ou 

seja, a separação tem lugar num rotor cilíndrico horizontal com parafuso sem-fim. O 

bagaço entra no rotor e é impulsionado por um rotor interno. As forças centrífugas 

provocam a sedimentação dos sólidos nas paredes do rotor. O parafuso sem-fim gira na 

mesma direção como o rotor, mas a uma velocidade diferente, fazendo avançar os sólidos 

em direção ao fim cónico de o rotor. A separação tem lugar ao longo da parte cilíndrica 

do rotor, e o óleo deixa o rotor através de placas ajustáveis no invólucro. A extração deste 

óleo residual por centrifugação pode ser efetuada em dois ou três sistemas de fase, em 

função da capacidade dos extratores para eliminar a água residual produzido numa 

centrífuga trifásica (Moral & Méndez, 2006).  

Normalmente o azeite proveniente do processo de repasse oferece uma qualidade e 

características muito inferiores às verificadas em azeites de primeira centrifugação, uma 

vez que os valores da percentagem de acidez, do índice de peróxidos e dos K270 e K232 

tendem a aumentar. Ao mesmo tempo, quando as massas armazenadas são processadas, 

a qualidade dos óleos que são produzidos vão-se deteriorando à medida que o período de 

armazenamento vai aumentando. Em termos organoléticos, a qualidade é correspondente 

à qualidade do lampante e o teor de estabilidade do polifenol diminui consideravelmente 

(Nieto, 2016).  

No que concerne à composição em matéria de ésteres metílicos dos ácidos gordos esta 

mantem-se semelhante à dos óleos resultantes da primeira centrifugação, verificando-se 

apenas um ligeiro aumento do ácido beénico, um ácido gordo presente em diferentes óleos 

naturais, nos óleos produzidos com azeitonas da variedade Picual (Nieto, 2016).  
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Os parâmetros mais elevados verificados nos azeites de segunda centrifugação são o 

eritrodiol + uvaol, os álcoois alifáticos e as ceras, ao ponto de excederem os limites que 

a regulamentação que são estabelecidos para os azeites virgens. O bagaço de segunda 

centrifugação contém pouco óleo e humidade elevada (Nieto, 2016).  

 

2.6 – Medição da Qualidade do Azeite 

A qualidade do azeite mede-se de acordo com um conjunto de parâmetros analíticos: a 

análise sensorial, a percentagem de acidez, o índice de peróxidos e a absorvência por 

ultravioletas. As análises de carácter físico-químico realizadas aos azeites vão possibilitar 

a verificação da categoria declarada do azeite, que se encontra dependente da qualidade 

da azeitona e do processo de extração e, também, a verificação da identidade, da pureza, 

sendo possível analisar a existência de possíveis adulterações no azeite (Marques, 2015). 

  

2.6.1 – Análise Sensorial 

A análise sensorial a azeites consiste numa prova levada a cabo por provadores, 

normalmente entre 8 e 12, especializados, e com formação adequada, com o objetivo de 

identificar, visualizar, medir, monitorizar e distinguir as características sensoriais de um 

determinado azeite.  

Deste modo, numa prova de análise sensorial, os provadores possuem uma folha de perfil 

de modo a preencher segundo as características organoléticas identificadas do azeite. 

Apenas certas características do azeite podem ser identificadas pelos sentidos, 

nomeadamente, a partir do cheiro e do sabor. É deste modo que se consegue identificar 

os atributos positivos e negativos de um azeite, de acordo com o Regulamento (CE) 

n.º640/2008 da Comissão de 4 de julho de 2008 e o Conselho Oleícola Internacional, 

1998. Os atributos positivos encontram-se associados à boa saúde da azeitona, significado 

que este não foi atacado por pragas e doenças. Já os atributos negativos surgem quando 

existem problemas na saúde da azeitona, ou na extração e armazenamento do fruto ou do 

azeite.   
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De acordo com o Regulamento (CEE) n.º 2568/91 são considerados atributos positivos e 

negativos do azeite os incluídos na tabela 5 

 

Tabela 5: Classificação dos atributos positivos e negativos pelo Regulamento (CEE) n.º 2568/91, da 
Comissão de 11 de julho de 1991 

ATRIBUTOS NEGATIVOS 

Tulha/Borra  «Flavour» característico dos azeites obtidos de azeitonas 
amontoadas ou armazenadas em condições que as colocaram num 
estado avançado de fermentação anaeróbia ou dos azeites que 
permaneceram em contacto, nos depósitos e reservatórios 
subterrâneos, com matérias decantadas que tenham também 
sofrido um processo de fermentação anaeróbia. 

Mofo/húmido/Terra «Flavour» característico dos azeites obtidos de azeitonas atacadas 
por bolores e leveduras devido à armazenagem dos frutos durante 
vários dias em condições húmidas ou dos azeites obtidos de 
azeitonas colhidas com terra ou lama que não foram lavadas. 

Avinhado/avinagrado/ácido-
azedo 

 

«Flavour» característico de certos azeites que lembram o vinho 
ou o vinagre. Deve-se, fundamentalmente, a um processo 
fermentativo aeróbio das azeitonas ou de restos de pasta de 
azeitona em capachos que não foram lavados corretamente, que 
leva à formação de ácido acético, acetato de etilo e etanol. 

Ranço «Flavour» dos azeites que sofreram um processo de oxidação 
intenso. 

Azeitona queimada (madeira 
húmida) 

«Flavour» característico dos azeites extraídos de azeitonas que 
congelaram na oliveira. 

Cozido  «Flavour» característico dos azeites devido a aquecimento 
excessivo e/ou prolongado. 

Queimado  «Flavour» durante a obtenção dos mesmos, principalmente 
durante a termomalaxagem da pasta, se esta for realizada em 
condições térmicas inadequadas. 

Feno/madeira «Flavour» característico de certos azeites provenientes de 
azeitonas secas. 

Encorpado Sensação bucotáctil densa e pastosa produzida por certos azeites 
velhos. 

Lubrificantes «Flavour» dos azeites que lembra o gasóleo, massas consistentes 
ou óleos minerais. 

Água-ruça «Flavour» adquirido pelos azeites devido a contacto prolongado 
com águas-ruças que sofreram processos de fermentação. 

Salmoura «Flavour» dos azeites obtidos de azeitonas conservadas em 
salmoura. 

Metálico «Flavour» que lembra os metais e é característico dos azeites que 
permaneceram prolongadamente em contacto com superfícies 
metálicas durante os processos de trituração, malaxagem, 
prensagem ou armazenagem. 

Esparto  «Flavour» característico dos azeites obtidos de azeitonas 
prensadas em capachos de esparto novos. Pode variar consoante 
se trate de capachos fabricados de esparto verde ou de esparto 
seco. 

Gafa «Flavour» dos azeites obtidos de azeitonas fortemente atacadas 
por larvas da mosca da oliveira (Bactrocera oleae). 

Pepino «Flavour» dos azeites característico de um acondicionamento 
hermético excessivamente prolongado, nomeadamente em latas. 
É atribuído à formação de 2,6-nonadienal. 
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ATRIBUTOS POSITIVOS 
Frutado Conjunto das sensações olfativas dependentes da variedade de 

azeitona, por via direta e/ou retronasal, características dos azeites 
provenientes de frutos sãos e frescos, verdes ou maduros. 

Amargo Gosto elementar característico dos azeites obtidos de azeitonas 
verdes ou em fase precoce de maturação, sentido pelas papilas 
calici-formes que constituem o V lingual. 

Picante Sensação tátil de picadas em toda a cavidade bucal, em especial 
na garganta, característica dos azeites produzidos no início da 
campanha, principalmente a partir de azeitonas ainda verdes. 

 

De acordo com a norma IOC/T.20/Doc. n.º 5, os copos de prova devem apresentar o 

aspeto idêntico ao representado na figura 9, devendo este conter 14 ml a 16 ml de azeite 

– ou 12,8 g a 14,6 g, se as amostras forem pesadas – e ser tapado com um vidro de relógio 

(Regulamento (CEE) n.º 2568/91). Os copos devem ser fabricados em vidro resistente, 

livres de riscos e bolhas e de cor escura, geralmente azul, para evitar a apreciação da cor 

do azeite nas provas sensoriais e influenciar os provadores com as tonalidades do produto.  

 

 

Figura 9: Copos utilizados em provas sensoriais de azeite (fonte: elaboração própria) 
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2.6.2 – Percentagem de Acidez  

Um dos parâmetros mais importantes para analisar a qualidade e as propriedades de um 

azeite é a percentagem de acidez.  

Segundo Boskou (2007), a acidez tem um papel essencial quando se fala em fatores 

passiveis de afetar a qualidade de um azeite, já que é nela que a categorização dos azeites 

se fundamenta. Para que seja possível o controlo de ácidos gordos livres, deve-se colher 

as azeitonas num estado de maturação adequado e controlar o processo de extração do 

azeite, já que, durante o processo, ocorre a libertação de enzimas lipolíticas intracelulares.  

Desta forma, para determinar a percentagem de acidez numa amostra de azeite devem-se 

seguir os procedimentos do Regulamento (UE) nº 1348/2013, que altera o Regulamento 

(CEE) nº 2568/91. Na prática, este procedimento centra-se na neutralização de uma 

amostra dissolvida numa mistura dissolvente (geralmente álcool etílico/éter dietílico), 

seguida de uma titulação dos ácidos gordos livres com uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) aferida, na presença de fenolftaleína, que funciona como indicador.  

 

2.6.3 – Índice de Peróxidos  

Segundo Sánchez-Ortiz et al., (2008) os peróxidos dizem respeito a produtos primários 

provenientes de reações de oxidação, responsáveis pela formação de compostos que 

originam um sabor e odor desagradável conhecido como ranço. 

Mailer, Conlan e Ayton (2005) referem que o sabor e o cheiro a ranço é provocado quando 

existe uma exposição prolongada ao ar, e, ao mesmo tempo se verificam elevadas 

temperaturas e ação direta da luz. Assim, os peróxidos são formados quando as azeitonas 

não se encontram saudáveis e em bom estado de conservação ou quando o azeite se 

encontra mal armazenado, não protegido do calor ou da luz.  

Deste modo, o índice de peróxidos mede o estado de oxidação do azeite, através da 

determinação da quantidade de substâncias presentes na amostra capazes de oxidar o 

iodeto de potássio, indicando, assim, o seu estado de deterioração (Alba et al., 2008). A 

sua determinação é realizada através do método descrito no anexo III do Regulamento 
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(CEE) nº2568/91 de 11 de julho de 1991, sendo que o índice de peróxidos é expresso em 

miliequivalentes de oxigénio ativo por quilograma de azeite. 

 

2.6.4 – Absorvência   

A absorvência no ultravioleta tem como principal objetivo a deteção de compostos 

oxidados anormais num azeite virgem. Este processo tem como princípio a dissolução da 

matéria gorda num solvente apropriado de modo a ser possível determinar a extinção no 

comprimento de onda prescrito relativamente ao solvente, sendo que estas extinções 

específicas são calculadas através de leituras espetrofotométricas. Assim, de forma a 

verificar a qualidade de um azeite procede-se à análise espetrofotométrica no ultravioleta 

que fornecerá informações valiosas acerca da qualidade do mesmo, nomeadamente, sobre 

o seu estado de conservação e sobre possíveis alterações causadas pelo seu processamento 

tecnológico (Boskou, 1998).   

A análise do azeite por absorvência no ultravioleta é realizada de acordo com o Anexo 

IX do Regulamento (CEE) nº 2568/91 de 11 de julho de 1991, onde se dá especial 

relevância aos índices derivados da análise espetrofotométrica K232 e K270. Estas duas 

medidas específicas são parâmetros utilizados para a determinação da formação de 

compostos secundários da oxidação, responsáveis pelo sabor e aroma a ranço. Quando se 

verifique que os limites regulamentados para cada tipo de azeite são ultrapassados, pode-

se concluir que é um azeite de menor qualidade, um azeite que sofreu algum tipo de 

alteração ou um azeite que se encontra num acelerado processo de degradação oxidativa.  
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Capítulo 3 – Procedimento experimental   

3.1 – Locais e Laboratórios 

O presente trabalho desenvolveu-se no Lagar Luís & Mateus, situado em Rosário 

Almodôvar, Beja. As amostras recolhidas foram analisadas no Laboratório da Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. 

 

3.2 - Funcionamento do Lagar e Obtenção das Amostras  

O Lagar Luís & Mateus, funciona através de um sistema contínuo de duas fases, é 

constituído por um armazém com cerca de 800 m2, que está dividido em duas secções: 

uma utilizada para as máquinas do lagar e armazenamento do azeite e a outra secção 

utilizada como armazém.  

As azeitonas quando chegam ao lagar, transportadas em camiões são descarregadas para 

a tolda de receção, que tem capacidade para cerca de 6000 kg de azeitonas (figura 10). 

 

 

Figura 10: Tolda de receção do Lagar Luís e Mateus (fonte: elaboração própria) 

 

Após a recolha da azeitona, esta passa por um processo de limpeza e lavagem, isto. A 

referida máquina no lagar Luís & Mateus apresenta uma capacidade para limpar/lavar 

cerca de 30 toneladas por hora (Figura 11). 
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Figura 11: Limpadora lavadora de azeitonas (fonte: elaboração própria) 

 

Da mesma forma, antes das azeitonas serem armazenadas nas toldas de armazenamento, 

devem ser pesadas. Para tal, o Lagar Luís & Mateus, possui uma balança própria para o 

efeito, com uma capacidade de pesar cerca de 30 toneladas de fruto por hora (Figura 12).  

 

 

Figura 12: Balança para o peso das azeitonas (fonte: elaboração própria) 
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Depois de pesadas, as azeitonas estão prontas para serem armazenados em toldas de 

armazenamento (Figura 13), para que possam, posteriormente, serem transformadas em 

azeite.  

 

 

Figura 13: Tolda de Armazenamento (fonte: elaboração própria) 

 

No lagar propriamente dito, e antes de se dar o processo de extração, há a necessidade de 

triturar a azeitona para quebrar as células do azeite existentes no fruto e assim iniciar-se 

o processo de extração do azeite. No Lagar Luís & Mateus o moinho (Figura 14) apresenta 

uma capacidade de moagem de aproximadamente 150 toneladas por dia.  



37 
 

 

Figura 14: Moinho de martelos existente no Lagar Luís e Mateus (fonte: elaboração própria) 

 

Relativamente à extração, o Lagar Luís & Mateus possui duas linhas. A primeira tem a 

capacidade de extrair 150 toneladas de azeitona/dia. Esta linha de extração é constituída 

pelo decantar (Figura 15) e por uma bateria de dois corpos com capacidade de 10 

toneladas de azeitona.  

 

 

Figura 15: Decanter centrífugo (fonte: elaboração própria) 
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Por sua vez, a segunda linha apresenta uma capacidade de extração de 90 toneladas de 

azeitona/dia, sendo constituída por outro decanter e uma batedeira de dois corpos com 

capacidade de extração de 5 toneladas de azeitona (figura 16). 

 

 

Figura 16: Batedeira de 5000 kg de dois corpos. Centrífuga vertical atrás, balança à frente (fonte: 
elaboração própria) 

 

Após a centrifugação efetua-se uma nova pesagem, agora do azeite, sendo que a balança 

existente no Lagar Luís & Mateus (Figura 17) e utilizada para esse fim possui uma 

capacidade de pesagem de 25 toneladas de azeite/dia.  

 

Figura 17: Balança para o pesar o azeite (fonte: elaboração própria) 
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Por último, dá-se o armazenamento do azeite (Figura 18). Este, no Lagar Luís & Mateus 

é efetuado em 17 depósitos com capacidade total 640.000 litros, dos quais 8 têm uma 

capacidade de 60.000 litros, 4 têm uma capacidade de 15.000 litros, 3 têm a capacidade 

de 30.000 litros e 2 depósitos têm a capacidade de 5.000 litros de azeite (figura 18). 

   

 

Figura 18: Depósitos de armazenamento de azeite do Lagar Luís e Mateus (fonte: elaboração própria) 

 

O enchimento das garrafas de azeite é efetuado numa doseadora semiautomática idêntica 

à apresentada na Figura 19. Após o enchimento as garrafas passam por uma impressora 

que lhes coloca uma etiqueta que permite identificar a qualidade do azeite nela vertido e 

a respetiva extração (figura 19).   
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Figura 19: Doseadora semiautomática (fonte: elaboração própria) 

 

3.3 – Delineamento experimental 

No presente estudo foram analisadas quatro variedades de azeites provenientes de quatro 

tipos de azeitona: Picual, Cobrançosa, Koroneiki e Arbequina.  

Na figura 20 apresenta-se resumidamente o método utilizado para obtenção das amostras 

referentes à 1.ª e à 2.ª extração para a realização deste trabalho. 
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Figura 20: Processo de extração do azeite no lagar (fonte: elaboração própria) 

 

A atividade proposta e a tarefa desenvolvida decorreram em duas fases, organizadas da 

seguinte forma. A primeira fase ocorreu entre meados de novembro e início de dezembro 

de 2018, no Lagar Luís & Mateus. Neste ensaio, a 15 de novembro foram recolhidas as 

amostras de azeite da cultivar Picual procedente da 1.ª extração, a 27º C. Posteriormente 

e de forma imediata e contínua, procedeu-se à 2.ª centrifugação da pasta da azeitona e à 

recolha das amostras de azeite, da mesma cultivar, provenientes da 2.ª extração, a 40ºC. 

Nos dias 16 de novembro, 21 de novembro e 1 de dezembro efetuaram-se procedimentos 

idênticos aos anteriormente descritos, para o azeite proveniente das cultivares Arbequina, 

Koroneiki e Cobrançosa, respetivamente. 
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Todas as amostras foram recolhidas à saída da centrífuga vertical para garrafas de plástico 

de 0,750 litros, devidamente assinaladas com o nome da cultivar e da respetiva extração. 

As amostras foram de imediato transportadas e armazenadas a -20oC na Escola Superior 

Agrária de Beja (Figura 21). 

A segunda fase ocorreu na Escola Superior Agrária de Beja. Assim, após a recolha das 

amostras do azeite das arcas frigorificas, procedeu-se ao seu descongelamento, no dia 

anterior ao dia das análises previamente estabelecidas. Estas ocorreram a 15 de maio de 

2019. Para a globalidade do estudo foram utilizadas oito amostras (Figura 22). 

 

 

Figura 21: Amostras da 1ª extração: 1) Koroneiki; 2) Arbequina; 3) Picual; 4) Cobrançosa (fonte: 
elaboração própria) 
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3.3 – Percentagem de acidez  

A medição da acidez foi executada com base no Regulamento (CEE) n.º 2568/91 de 11 

de julho e posteriores alterações, cujo princípio assenta na dissolução da amostra numa 

mistura de solventes, seguida de titulação dos ácidos gordos livres presentes com uma 

solução de hidróxido de sódio. Este parâmetro é essencial para definir a categoria de um 

azeite.  

De acordo com o Regulamento de Execução (UE) nº 299/2013 da comissão que altera o 

Regulamento (CEE) nº 2568/91 o limite legal é de ≤ 2% para azeite virgem e de ≤ 8% 

para azeite virgem extra. 

 

3.4 – Teor de polifenóis totais 

A determinação do teor de polifenóis totais foi feita por espetrofotometria, utilizando o 

espetrofotómetro UV Hitachi, modelo U 2000. 

Deste modo, o procedimento para determinar os compostos fenólicos totais foi baseado 

no método de Folin-Ciocalteau, adaptado a partir do trabalho realizado por Yu et al 

(2002). O teste Folin-Ciocalteau fundamenta-se na reação do reagente Folin-Ciocalteau  

LOTES 

Picual Arbequina Koroneiki Cobrançosa 

1ª Ex 

27º 

2ª Ex 

40º 

1ª Ex 

27º 

2ª Ex 

40º 

1ª Ex 

27º 

2ª Ex 

40º 

1ª Ex 

27º 

2ª Ex 

40º 

Figura 22: Amostras (fonte: elaboração própria) 
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com os compostos fenólicos presentes na origem. Este reagente é composto por ácido 

fosfotúngstico (H3PW12O40) e ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40), ácidos que são 

reduzidos a uma solução de óxidos azuis de tungsténio (W8O23) e de molibdénio (Mo8O23) 

quando ocorre a oxidação dos compostos fenólicos.  

 

3.5 – Índice de Peróxidos  

A sua determinação foi executada tendo em conta o Anexo III do Regulamento (CEE) n.º 

2568/91 de 11 de julho de 1991 e posteriores alterações, cujo princípio se baseia no 

tratamento da toma da amostra em estudo, dissolvida em ácido acético e clorofórmio, 

com uma solução de iodeto de potássio. Os peróxidos são os produtos primários da 

oxidação e levam à formação de compostos com sabor e odor desagradável como o ranço 

que é provocado pela exposição prolongada ao ar, juntamente com a alta temperatura e 

ação direta da luz. O índice de peróxidos é expresso em miliequivalentes de oxigénio 

ativo por kg de azeite. 

 

3.6 – Pigmentos clorofilinos e carotenóides 

O método avançado por Minguez-Mosquera, et al., (1991) foi a base para a determinação 

dos teores dos pigmentos clorofilinos e carotenoides. Partiu-se da leitura 

espetrofotométrica de uma solução a 10% de azeite em ciclo-hexano, a 670 nm e 470 nm. 

Os pigmentos clorofilinos tendem a decrescer ao longo da maturação (Conceição et 

al.,2003). Normalmente, o conteúdo total de carotenoides varia entre 1 a 20mg/kg 

(Santos,2009), sendo que para os pigmentos clorofilinos os valores se situam entre 1 e 10 

mg/kg. Os resultados são expressos em mg de feofitina para os pigmentos clorofilinos e 

mg de luteína para os pigmentos carotenoides por Kg de azeite. Os resultados exprimem-

se de acordo com as fórmulas abaixo transcritas.  

Clorofila (mg/kg) = (A670 x 106) /(613 x 100 x d)  

Carotenoides (mg/kg) = (A470 x 106) / (2000 x 100x d)  

Em que A é a absorvência e d é a espessura das células do espetrofotómetro (1cm). 
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3.7 – Cor 

A determinação da cor foi efetuada com o equipamento (colorímetro), LICO 620, 

aplicando os valores fornecidos com a escala C.I.E. - L (luminosidade), a* e b* 

(cromaticidade). O termo a* pode variar entre a cor verde (-80) e vermelha (+80), o b* 

pode variar entre azul (-80) e amarelo (+80) e o L pode variar de 0 (escuro) a 100 (claro).  

O aparelho usado nesta análise foi o “Lico 620 HACH Lange” e cubetas redondas de 

11mm em vidro. O resultado é exibido em gráfico com um intervalo de comprimento de 

onda entre os 380 – 720nm.  

O volume da cubeta foi preenchido até à marca nela inscrita, introduzido no equipamento 

e acionado para realizar a leitura. Estas foram registadas e posteriormente o resultado 

calculado em folha de Excel. 

 

3.8 – Absorvências no UV 

A leitura das absorvências no ultravioleta foi executada com base no Regulamento (CEE) 

nº 2568/91 de 11 de julho de 1991 e posteriores alterações e tem por princípio a dissolução 

da matéria gorda num solvente apropriado, determinando-se em seguida a extinção no 

comprimento de onda prescrito em relação ao solvente. As extinções específicas são 

calculadas a partir das leituras espetrofotométricas. 

Na caraterização da qualidade dos azeites tem especial relevância os índices derivados da 

análise espetrofotométrica K 232 e K 270. A absorção a 270nm (K270) é utilizada para 

averiguação da segunda fase da oxidação, quando se formam os compostos responsáveis 

pelo cheiro e sabor a ranço. Estes coeficientes são indicativos da conjugação de trienos 

(K232) e da presença de compostos carbonílicos (K270). O Regulamento (UE) n.º 2568/91, 

e subsequentes alterações, determina os valores ideais de coeficiente de extinção 

específica K232 de ≤ 2,50 para azeite virgem extra e ≤ 2,6 para azeite virgem; e para o 

coeficiente de extinção específica K270 é de ≤ 0,22 para azeite extra virgem e ≤ 0,25 para 

azeite virgem. ΔK ≤ 0,01 para azeite virgem extra e virgem.  
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3.9 – Análise Sensorial 

Para a realização da análise sensorial dos azeites provenientes das 4 cultivares em estudo 

foram apresentadas 4 amostras diferentes de cada cultivar, da 1.ª extração, a cada um dos 

provadores e posteriormente 4 amostras diferentes de cada cultivar, da 2.ª extração, a cada 

um deles, respetivamente. 

Esta distribuição de provas tinha por objetivo a identificação de determinados atributos 

do azeite em análise, designadamente os atributos negativos Tulha/borra, Mofo/húmido, 

Avinhado/ácido azedo, Ranço e outros que pudessem ser observados e os atributos 

positivos Frutado, Amargo e Picante. Foi ainda solicitado a cada provador que indicasse 

a sua perceção dos atributos positivos (verde, maduro ou ambos). 

Em cada uma das provas (1.ª extração e 2.ª extração), efetuadas em separado, foi 

solicitado a cada um dos provadores que avaliasse cada um dos atributos positivos e 

negativos, anteriormente descritos, numa escala de 0 a 10 e efetuasse o registo da sua 

análise numa tabela previamente distribuída, de modo a poderem ser estabelecidas 

diferenças, ou não, das duas amostras. 
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Capítulo 4. Apresentação e discussão dos resultados  

4.1. Procedimentos Estatísticos  

Para a análise e a interpretação dos dados utilizaram-se diferentes instrumentos que se 

entendeu serem os mais adequados para a sua apresentação. Assim, para o efeito 

utilizaram-se tabelas, gráficos e indicadores numéricos de modo a proporcionar um 

relatório preciso e conciso com todos os valores pertinentes das observações efetuadas. 

O processamento dos dados foi realizado com recurso ao IBM SPSS Statistics versão 25. 

Na tabela 6 apresentam-se os resultados globais das análises efetuadas (média e desvio 

padrão). As análises foram efetuadas em triplicado. 

 

Tabela 6: Resultados das análises físico-químicas (média e desvio-padrão) 

Resultados (média e desvio-padrão) 

 ARB COB PIC KOR 

Acidez (%) 

1ª Extração 0,108(0,001) 0,301(0,024) 0,191(0,004) 0,202(0,007) 

2ª Extração 0,583(0,019) 0,450(0,023) 0,599(0,010) 0,561(0,027) 

Índice de Peróxidos 

1ª Extração 8,740(0,524) 6,040(0,438) 6,130(0,239) 7,210(0,801) 

2ª Extração 9,990(0,469) 9,110(0,306) 6,920(0,477) 10,090(0,447) 

Índices espetrofotométricos 

K 232     

1ª Extração 1,526(0,008) 1,550(0,010) 1,540(0,009) 1,450(0,007) 

2ª Extração 1,560(0,010) 1,546(0,008) 1,540(0,000) 1,350(0,006) 

K 270     

1ª Extração 0,131(0,006) 0,139(0,007) 0,144(0,007) 0,140(0,003) 

2ª Extração 0,140(0,001) 0,130(0,005) 0,130(0,008) 0,230(0,006) 

Polifenóis 

1ª Extração 59,785(0,746) 518,088(0,000) 385,919(11,843) 220,974(0,106) 

2ª Extração 147,270(1,281) 521,390(4,793) 238,513(9,071) 126,208(1,172) 

Pigmentos 

Clorofilas     

1ª Extração 3,760(0,050) 10,360(0,000) 13,135(0,685) 8,725(0,295) 

2ª Extração 77,445(1,675) 75,375(0,195) 75,105(0,765) 74,885(0,445) 

Carotenoides 470     

1ª Extração 2,745(0,205) 4,565(0,245) 8,005(0,115) 4,845(0,135) 

2ª Extração 18,755(0,435) 17,345(0,175) 17,370(0,410) 17,915(0,265) 

Clorofilas/Carotenoides     
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1ª Extração 0,416(0,008) 0,652(0,006) 0,488(0,032) 0,567(0,021) 

2ª Extração 1,454(0,267) 1,325(0,025) 1,270(0,040) 1,305(0,005) 

Cor 

L     

1ª Extração 85,653(0,174) 56,846(4,752) 43,952(2,437) 56,148(5,552) 

2ª Extração 3,095(0,762) 43,184(0,049) 0,111(0,324) 0,011(0,019) 

a     

1ª Extração -12,144(0,088) -3,196(0,372) -2,539(0,223) -3,624(0,832) 

2ª Extração -1,097(0,575) -3,425(0,355) 0,389(0,221) 0,086(0,150) 

b     

1ª Extração 122,204(0,522) 92,914(7,129) 73,653(3,974) 91,725(8,354) 

2ª Extração 5,319(1,311) 73,352(0,067) 1,274(0,743) 0,019(0,033) 

Densidade 

1ª Extração 0,902(0,000) 0,899(0,002) 0,899(0,000) 0,899(0,001) 

2ª Extração 0,900(0,000) 0,894(0,001) 0,892(0,002) 0,896(0,001) 

ARB – Arbequina; COB – Cobrançosa; PIC – Picual; KOR – Koroneiki 

 

 

4.1.1. Acidez 

Em relação à acidez, os valores registados para as cultivares em análise indicam na 1.ª 

extração, para o azeite ARB, uma acidez média de 0,11% (DP=0,00) e 0,58%, (DP=0,02) 

na 2.ª extração. Para o azeite proveniente da cultivar COB os valores médios de acidez 

registados fixaram-se em 0,30% (DP=0,02) e 0,45% (DP=0,02) na 1.ª e 2.ª extração 

respetivamente. Para as restantes cultivares em estudo a acidez média do azeite 

proveniente da cultivar PIC registou um valor de acidez de 0,19% (DP=0,00) na 1.ª 

extração e 0,60% (0,01) na 2.ª, ao passo que o azeite proveniente da cultivar KOR registou 

0,20% (DP=0,01) e 0,56% (DP=0,03) na 1.ª e 2.ª extração respetivamente. 

Na figura 23 é possível observar a percentagem de acidez, das diferentes cultivares 

analisadas, na 1.ª e na 2.ª extração. Os dados referem a existência de um aumento de 

acidez da 1.ª para a 2.ª extração. O valor máximo observado ocorreu na cultivar PIC 2 

(n=0,60%) e o valor mínimo registado ocorreu na cultivar ARB 1 (n=0,11%). 
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Figura 23: Percentagem de Acidez das diferentes cultivares em análise, na 1.ª e 2.ª extração. 

 

Os resultados evidenciam uma variação entre os valores observados na 1.ª e na 2.ª 

extração em todas as cultivares, ou seja, verificou-se um aumento dos valores da acidez 

da 1.ª para a 2.ª extração. Este resultado está de acordo com Nieto (2006), que refere uma 

diminuição da qualidade de todos os azeites, na segunda extração, nomeadamente o 

aumento da percentagem de acidez. No entanto, em todas as cultivares os valores da 

acidez mantiveram-se iguais ou inferiores a 0,60%, valor máximo encontrado no azeite 

proveniente da cultivar PIC, na 2.ª extração. Assim, utilizando o regulamento supracitado, 

observa-se que os valores de acidez dos azeites provenientes das cultivares avaliadas se 

situam dentro da classificação azeite virgem extra (≤0,8%).  

O maior aumento de acidez observado ocorreu na cultivar ARB na qual se registarem 

diferenças de 0,47% de acidez entre a 1.ª e a 2.ª extração. Em sentido inverso a cultivar 

COB foi a mais estável, a que registou menor variação nos valores de acidez (0,15%) 

entre a 1.ª e a 2.ª extração. Os resultados obtidos permitem afirmar que as cultivares mais 

sensíveis ao aumento de acidez da 1.ª para a 2.ª extração são a ARB (0,47%), a PIC 

(0,41%) e a KOR (0,36%) respetivamente e a menos sensível a cultivar COB. Resultado 

similar foi obtido por Vieira (2016, p. 59) no estudo por si efetuado  na mesma região 

onde ocorreu este trabalho, sobre a degradação química dos azeites virgens de três 

cultivares (ARB, KOR e Arbosana). Ou seja, o investigador concluiu que o “azeite virgem 
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da variedade Arbequina separa-se das outras devido à sua superior percentagem de 

acidez”. 

Em suma, os valores registados sugerem uma estreita ligação com o método e a finalidade 

dos azeites extraídos, isto é, os azeites são extraídos de forma comercial através de um 

procedimento padrão e controlado, com o objetivo de se obterem azeites de boa qualidade 

e com elevado valor agregado para venda sendo que uma baixa acidez contribui para uma 

maior longevidade do azeite em prateleira. (Casal, Santos, Cunha, & Pereira, 2014; 

Kráčmar, 2019). 

 

4.1.2. índice de Peróxidos 

Relativamente ao Índice de Peróxidos, indicador da qualidade de vida atribuída a um 

azeite virgem, pode observar-se que a quantidade de substâncias presentes na amostra 

capazes de oxidar o iodeto de potássio se cifrava em média, na 1.ª extração, para a cultivar 

ARB em 8,7 mEq O2/kg (DP=0,524), aumentando na 2.ª extração para um valor médio 

de 10,0 mEq O2/kg (DP=0,469). Esta tendência de aumento verifica-se também para o 

azeite proveniente das restantes cultivares em análise. No entanto, para as cultivares COB 

(6,0 mEq O2/kg (DP=0,438); 9,1 mEq O2/kg (DP=0,306) e KOR (7,2 mEq O2/kg 

(DP=0,801); 10,1 mEq O2/kg (DP=0,447), na 1.ª e 2.ª extração respetivamente, a 

diferença entre os valores encontrados é significativamente mais elevada que os 

encontrados para a cultivar PIC (6,1 mEq O2/kg (DP=0,239); 6,9 mEq O2/kg (DP=0,477) 

na 1.ª e 2.ª extração respetivamente. 

Na figura 24 estão representados os resultados obtidos em forma de gráfico. Nesta pode 

observar-se, tal como na percentagem de acidez, um aumento do índice de peróxidos, da 

1.ª para a 2.ª extração em todas as cultivares em estudo, o que está de acordo com Nieto 

(2006). Dos dados apresentados salienta-se que o valor máximo de índice de peróxidos 

foi observado na cultivar KOR 2 (n=10,09 mEq O2/kg) e o valor mínimo registado foi na 

cultivar COB 1 (n=6,04 mEq O2/kg). 
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Figura 24: Índice de peróxidos das diferentes cultivares em análise, na 1.ª e 2.ª extração 

 

No entanto, a maior variação entre a 1.ª e a 2.ª extração observada, ocorreu no azeite 

proveniente da cultivar COB (n=3,07 mEq O2/kg) e a menor verificou-se na cultivar PIC 

(n=0,79 mEq O2/kg) 

Verifica-se que, apesar de ter havido uma ligeira subida do índice de peróxidos,  todos os 

os azeites provenientes das cultivares em estudo enquadram-se na categoria azeite virgem 

extra, segundo o Regulamento (CEE) n.º 2568/91 de 11 de julho e posteriores alterações, 

uma vez que os valores encontrados são inferiores aos designados pelo regulamento, isto 

é ≤20 mEq O2/kg.  

 

4.1.3. Absorvências no Ultravioleta 

De seguida, referem-se os valores dos índices espetrofotométricos K232 e K270. A análise 

espectrofotométrica no ultravioleta proporciona informações em relação à qualidade de 

uma matéria gorda, o seu estado de oxidação e as modificações ocorridas com o 

processamento tecnológico. Deste modo, os valores médios de K232 efetuados no 

comprimento de onda λ=232 nm observados evidenciam que não existem diferenças 

significativas entre os valores encontrados na 1.ª e na 2.ª extração para os azeites das 

cultivares em estudo. Do mesmo modo, relativamente aos valores médios de K270, 

efetuados no comprimento de onda λ=270 nm, observa-se também que não existem 
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diferenças significativas entre os valores obtidos na 1.ª e na 2.º extração, excetuando-se, 

todavia, o valor obtido para a cultivar KOR na segunda extração (n=0,230 nm) que 

ultrapassam ligeiramente o limite regulamentar para a categoria azeite virgem extra.  

Na figura 25 representam-se os valores de K270 e K232. Destes, refere-se que os valores de 

K270 da 1.ª para a 2.ª extração sofrem ligeiras variações, diminuindo nas cultivares COB 

e PIC e aumentando nas cultivares ARB e KOR. Porém, refere-se mais uma vez, o valor 

de KOR 2 (n=0,230 nm) ligeiramente superior ao indicado no Regulamento (CEE) n.º 

2568/91 de 11 de julho (≤0,22). 

Relativamente à absorvência no ultravioleta de K232, observa-se uma estabilidade dos 

valores da 1.ª para a 2.ª extração, sendo que todos os valores observados encontram-se 

dentro dos padrões estabelecidos pelas normas vigentes para a categoria azeite virgem 

extra.    

 

 

Figura 25: Índices espetrofotométricos K232 e K270 

 

Face ao Regulamento (CEE) n.º 2568/91 de 11 de julho, com as devidas alterações 

introduzidas pelo Regulamento (UE) n.º 61/2011 da Comissão de 24 de janeiro, podemos 

afirmar que estamos na presença de azeite virgem extra, uma vez que o referido 

regulamento indica valores para K232 ≤2,50 e valores de K270 ≤0,22 e todos os valores dos 

coeficientes K232 e K270 encontrados estão de acordo com as normas legislativas. Refere-
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K270 ligeiramente superior ao estipulado pela legislação, o que indicia uma libertação 

ligeira de produtos secundários de oxidação. 

Refere-se ainda que valores elevados da observância em λ=232 nm são um indicativo de 

elevada concentração de peróxidos e em sentido inverso se o azeite analisado apresentar 

valores de absorção a λ=270 nm elevados indicia produtos secundários da oxidação, por 

conseguinte os peróxidos apresentam-se como intermediários com características 

instáveis, nomeadamente quando sujeitos a temperaturas elevadas ou na presença de 

metais de transição (Tanouti, Elamrani,  Serghini-Caid, & Tahan, 2011; NP 970:1986).  

Para estes índices os resultados não concordam com Nieto (2006), o que poderá estar 

relacionado com a qualidade da matéria-prima, com o cuidado durante a extração e, 

principalmente, com o curto espaço de tempo que decorreu entre a primeira e a segunda 

extração. 

 

4.1.4. Compostos Fenólicos totais 

Em relação aos compostos fenólicos presentes nas amostradas analisadas, os resultados 

indicam que os valores mais baixos de polifenóis encontrados nas 4 cultivares em análise 

pertencem ao azeite provenientes da cultivar ARB 59,785 mg/kg (DP=0,746) na 1.ª 

extração e 147,270 mg/kg (DP=1,281) na 2.ª extração e ao azeite proveniente da cultivar 

KOR 220,974 mg/kg (DP=0,106) e 126,208 mg/kg (DP=1,172) na 1.ª e 2.ª extração 

respetivamente. As outras duas cultivares registaram a presença de valores superiores de 

polifenóis na sua análise, assim para o azeite proveniente da cultivar COB observaram-

se a presença de 518,088 mg/kg (DP=0,000) e 521,390 mg/kg (DP=4,793) na 1.ª e 2.ª 

extração respetivamente e para o azeite procedente da cultivar PIC a presença de 385,919 

mg/kg (DP=11,843) na 1.ª extração e 238,513 mg/kg (DP=9,071) na 2.ª extração. 

No gráfico da figura 26 representam-se os valores de polifenóis presentes nas análises 

efetuadas às diferentes cultivares em estudo, na 1.ª e na 2.ª extração.  

Do que é dado a observar, refere-se que da 1.ª para a 2.ª extração houve um aumento 

destes compostos nas cultivares ARB e COB, embora nesta última os valores registados 

sejam residuais. Em sentido inverso, observa-se uma diminuição dos valores destes 

compostos, da 1.ª para a 2.ª extração, nas cultivares PIC e KOR.  
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Dos resultados expostos, o valor máximo de polifenóis encontrado observou-se no azeite 

proveniente da cultivar COB 2 (n=521,39 mg/kg) e o valor mínimo destes compostos 

observou-se no azeite proveniente da cultivar ARB 1 (n=59,78 mg/kg).   

 

 

Figura 26: Teor de polifenóis nos azeites analisados 

 

Por conseguinte, as amostras analisadas apresentam valores entre 59,78 mg/kg e 521,39 

mg/kg de polifenóis, ou seja, dentro dos padrões reportados nas diferentes publicações, 

cujos valores variam entre 50 mg e 900 mg  por quilograma de azeite (Benito et al. 2012, 

Tura et al. 2007). No entanto, sublinha-se que a maior concentração destes compostos no 

azeite contribui para a sua maior estabilidade à oxidação, assim no caso em apreço o 

azeite proveniente da cultivar COB é aquele que apresenta maior concentração destes 

compostos, seguido do azeite PIC tornando-os mais resistentes à oxidação. Em sentido 

inverso, o azeite proveniente das cultivares ARB e KOR são os que apresentam menor 

concentração de polifenóis, logo menos resistentes à oxidação. 

Os resultados obtidos vão de encontro aos estudos efetuados por Maia (2014, p.33), nos 

quais o autor assinala que “Os azeites Picual, Cobrançosa (...) são os que apresentam 

maior teor de fenóis totais contrariamente aos azeites Arbequina” e no estudo 

desenvolvido por Dabbou et al. (2010) onde estes referem que o azeite Arbequina, é o 

que apresenta valores de fenóis totais mais baixo.  
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O facto de haver adição de água no decanter e da temperatura da segunda extração ser 

superior e a natureza dos compostos fenólicos presentes na azeitona ser diversa para 

variedades diferentes de azeitona, poderá justificar as diferenças encontradas na evolução 

do seu conteúdo da 1ª para a 2ª extração. 

Nieto (2006) refere uma diminuição do teor de polifenóis na 2ª extração, muito 

dependente do tempo de armazenamento do bagaço, situação que não se verificou neste 

ensaio. 

 

4.1.5. Clorofilas e Carotenoides 

Relativamente aos resultados das análises das clorofilas totais na 1.ª extração, observam-

se teores mais elevados de clorofila no azeite proveniente da cultivar PIC (13,135 mg/kg, 

DP=0,685) e menos teor de clorofila no azeite oriundo da cultivar ARB (3,760 mg/kg, 

DP=0,050). Porém, na 2.ª extração, registam-se valores semelhantes deste pigmento em 

todas as cultivares em análise. Ou seja, o valor médio mais elevado de clorofila regista-

se na cultivar ARB (77,445 mg/kg, DP=1,675) e o valor médio mais baixo na cultivar 

KOR (74,885 mg/kg, DP=0,445), nas restantes observam-se valores médios de 75,105 

mg/kg (DP=0,765) na cultivar PIC e 75,375 mg/kg (DP=0,195) na cultivar COB.  

Situação análoga surge no teor de carotenoides presentes nas cultivares em análise. 

Assim, na 1.ª extração, o valor médio mais elevado surge no azeite proveniente da cultivar 

PIC (8,00 mg/kg, DP=0,115) e o valor médio mais baixo no azeite com origem na cultivar 

ARB (2,745 mg/kg, DP=0,205). No entanto, na 2.ª extração, os valores registados são 

semelhantes em todas as cultivares, observando-se o valor médio mais elevado no azeite 

proveniente da cultivar ARB (18,755 mg/kg, DP=0,435) e nos restantes os valores que 

oscilam entre 17,345 mg/kg (DP=0,175) na cultivar COB e 17,915 mg/kg (DP=0,265) na 

cultivar KOR. 

Por último, no que diz respeito aos valores observados no item clorofilas/carotenoides, 

na 1.ª extração, o valor médio mais elevado encontrado observou-se no azeite proveniente 

da cultivar COB (0,652 mg/kg, DP=0,006), seguido do azeite oriundo da cultivar KOR 

(0,567 mg/kg, DP=0,021) e do proveniente da cultivar PIC (0,488 mg/kg, DP=0,032), 

registando-se o valor médio mais baixo, no azeite proveniente da cultivar ARB (0,416 

mg/kg, DP=0,008). Porém, na 2.ª extração, o valor médio mais baixo deste pigmento 
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registou-se no azeite proveniente da cultivar PIC (1,270 mg/kg, DP=0,040) e o valor 

médio mais elevado no azeite proveniente da cultivar ARB (1,454 mg/kg, DP=0,267). 

Na figura 27 estão representados os valores individuais das clorofilas e dos carotenoides 

presentes no azeite proveniente das quatro cultivares em estudo.  

Relativamente às clorofilas presentes no azeite observa-se um aumento significativo 

destas da 1.ª para a 2.ª extração em todas as cultivares. O valor mais elevado encontrado 

destes pigmentos no azeite registou-se na cultivar ARB 2 (n=77,45 mg/kg) e o menor na 

ARB 1 (n=3,76 mg/kg). Tendência similar foi observada da 1.ª para a 2.ª extração de 

carotenoides, ou seja, verifica-se um aumento destes pigmentos no azeite da 1.ª para a 2.ª 

extração. Os resultados referem ainda que o valor máximo deste pigmento foi encontrado 

no azeite proveniente da cultivar ARB 2 (n=18,76 mg/kg) e o valor mínimo encontrado 

deste pigmento observou-se no azeite proveniente da cultivar ARB 1 (n=2,75 mg/kg).  

 

 

Figura 27: Teores de clorofilas e carotenoides nas amostras analisadas 
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extração não os arrasta, uma vez que tanto as clorofilas como os carotenoides são 

compostos lipossolúveis. 

Na figura 28 podem observar-se os valores da relação clorofilas/carotenoides presentes 

em ambas as extrações efetuadas às quatro cultivares em análise.  

Os resultados que nela figuram demonstram existir um aumento do valor desta relação no 

azeite da 1.ª para a 2.ª extração. Á semelhança dos valores observados na figura anterior, 

o valor mais elevado ocorreu no azeite proveniente da cultivar ARB 2 (n=1,45 mg/kg) e 

o valor mais baixo no azeite proveniente da cultivar ARB 1 (n=0,42 mg/kg).  

 

 

Figura 28: Valores das clorofilas/carotenoides 

 

No gráfico é possível observar a relação entre as clorofilas, no numerador, e os carotenos, 

no denominador, isto é, quanto mais elevado é o valor, maior é a proporção dos pigmentos 

clorofilinos em relação aos carotenóides. Por conseguinte, podemos observar que durante 

a 2.ª extração se extraem, comparativamente, mais pigmentos clorofilinos do que 

carotenoides, assim o azeite obtido apresenta uma cor mais verde na 2.ª extração 
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varia entre 1 e 20 mg/kg, os valores encontrados indiciam uma barreira de luz significativa 

para evitar a foto-oxidação (Boskou, 2011) . Por outro lado, sabe-se que a clorofila tem 

atividade pró-oxidante quando exposta à luz e antioxidante na sua ausência, pelo que o 

aumento considerável do seu valor absoluto e na relação com os carotenos nos azeites 

provenientes da 2ª extração, torna-os mais sensíveis à foto-oxidação, tendo de haver 

cuidado com o seu armazenamento. 

 

4.1.6. Estudo da Cor e Compostos da Cor 

Para as análises deste estudo, relativamente aos parâmetros de cor CIELAB L*, a* e b* 

foi efetuada a determinação de coordenadas de cor parâmetro L*, que assinala a 

coordenada não cromática cujos valores estão compreendidos entre 0 (escuro) e 100 

(claro); para a coordenada de cor parâmetro a* que representa a coordenada horizontal 

que compreende os valores -80 (verde) até 80 (vermelho) e a coordenada de cor parâmetro 

b* que abrange a coordenada horizontal inserida entre os valores -80 (azul) e 80 

(amarelo). 

Posto isto, os valores de L* encontrados decrescem significativamente da 1.ª para a 2.ª 

extração em todas as cultivares analisadas, ou seja, para o azeite com origem na cultivar 

ARB na 1.ª extração observaram-se 85,653 (DP=0,174) e na 2.ª extração verificaram-se 

3,095 (DP=0,762), reduções significativas foram também observadas entre as duas 

extrações nas cultivares KOR (56,149 (DP=5,552); 0,011 (DP=0,019)) e PIC (43,952 

(DP=2,437); 0,111 (DP=0,324)). Por último na cultivar COB, embora se tenha observado 

uma redução nos valores, esta foi menos significativa, ou seja, na 1.ª extração os valores 

observados foram 56,846 (DP=4,752) e na 2.ª extração 43,184 (DP=0,049).   

Em sentido inverso, para a coordenada de cor parâmetro a* os valores das análises 

aumentaram entre a 1.ª e a 2.ª extração, com exceção do azeite com origem na cultivar 

COB. Assim, o aumento mais significativo de valores observou-se no azeite com origem 

na cultivar ARB (-12,144 (DP=0,088); 1,097 (DP=0,575)) entre a 1.ª e a 2.ª extração 

respetivamente. Diferenças significativas, embora menos relevantes, observaram-se 

também no azeite proveniente da cultivar KOR (-3,624 (DP=0,832); 0,086 (DP=0,150)) 

e no azeite proveniente da cultivar PIC (-2,539 (DP=0,223); 0,389 (DP=0,221)) entre a 

1.ª e a 2.ª extração. Porém, como anteriormente referido, os valores observados para o 



59 
 

azeite com origem na cultivar COB diminuíram ligeiramente entre a 1.ª e a 2.ª extração, 

observando-se o valor -3,196 (DP=0,372) na 1.ª e -3,425 (DP=0,355) na 2.ª extração.   

Por último, para a coordenada de cor parâmetro b*, na análise efetuada na 1.ª extração da 

cultivar ARB o valor registado foi 122,204 (DP=0,522) diminuindo significativamente 

na 2.ª extração para 5,319 (DP=1.311). Reduções significativas foram também 

observadas nos resultados das análises efetuadas ao azeite proveniente da cultivar PIC 

(73,653 (DP=3,974); 1,274 (DP=0,743)) e no azeite proveniente da cultivar KOR (91,725 

(DP=8,354); 0,019 (DP=0,033) respetivamente entre a 1.ª e a 2.ª extração. Em relação à 

cultivar COB, embora se tenha observado uma redução entre valores da 1.ª para a 2.ª 

extração estes foram menos significativos (92,914 (DP=7,129); 73,352 (DP=0,067)). 

Por conseguinte, relativamente ao parâmetro L* (luminosidade) que define a cor 

relativamente a ser mais escura ou mais clara, o azeite proveniente da cultivar ARB é o 

que apresenta parâmetros mais elevados na 1.ª extração, isto é, o mais claro, seguido do 

azeite com origem na cultivar COB e KOR respetivamente. O azeite proveniente da 

cultivar PIC é, de todos, o que apresenta luminosidade mais escura. No entanto, na 2.ª 

extração, o azeite proveniente das cultivares KOR, PIC e ARB apresentam luminosidade 

escura, ao passo que, o azeite proveniente da cultivar COB, embora a sua luminosidade 

tenha escurecido ligeiramente, continua a apresentar valores significativos de 

luminosidade clara. Em relação ao parâmetro a* que define a tonalidade da cor entre os 

limites verde e vermelho refere-se que o azeite proveniente da cultivar COB manteve os 

valores negativos nas duas extrações analisadas indiciando uma tonalidade mais 

esverdeada. O azeite proveniente das restantes cultivares, na 1.ª extração apresentavam 

valores negativos, ou seja, enquadrados nos tons verdes, sendo o azeite proveniente da 

cultivar ARB o que apresentava tonalidade esverdeada mais acentuada, no entanto na 2.ª 

extração as 3 cultivares apresentam valores positivos consequência da possível extração 

ou formação de outros pigmentos. No que diz respeito ao parâmetro b* que define a 

intensidade ou pureza da cor os valores encontrados no azeite proveniente de todas as 

cultivares em estudo apresentam todos os valores positivos, ou seja, os valores médios 

estão situados na zona dos amarelos.  

Na figura 29 estão representados os valores encontrados, para os parâmetros de cor 

CIELAB L*, a* e b*, no azeite proveniente das diferentes cultivares em estudo. 
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Como se pode observar pelas linhas de tendência existe uma aproximação de todos os 

valores ao eixo central, da 1.ª para a 2.ª extração, ou seja, para além dos valores baixarem 

da 1.ª para a 2.ª extração em todas as cultivares, estes aproximam-se do valor 0. Observa-

se também que os valores de L*, das amostras da 1.ªa extração, apresentavam tonalidades 

mais próximas do valor 100, isto é, o azeite proveniente das quatro cultivares apresentava 

uma gradação da cor clara, no entanto, na 2.ª extração, o azeite apresentava nuances mais 

escuras, com valores registados próximos do valor 0, com exceção do azeite proveniente 

da cultivar COB 2 (n=43,18) que embora tenha escurecido ligeiramente, manteve, ainda 

assim, valores bastante elevados. Em relação aos valores dos parâmetros de cor a* os 

valores encontrados, quer na 1.ª, quer na 2.ª extração, são na sua maioria negativos, ou 

seja, o azeite proveniente das quatro cultivares apresenta um tom esverdeado. Por último, 

relativamente ao parâmetro de cor b*, na 1.ª extração foram registados valores 

significativamente elevados, no entanto, na 2.ª extração os valores aproximaram-se do 

valor 0, continuando, no entanto com valores positivos, indicativos de uma gradação de 

cor amarela própria do azeite daquela região. 

 

   

Figura 29: Compostos da cor parâmetros de cor CIELAB L*, a* e b*   
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Em suma, em relação à cor do azeite proveniente das cultivares analisadas podemos 

afirmar que, da 1ª para a 2ª extração, os azeites apresentam-se menos luminosos (mais 

escuros). 

 

 

4.1.7. Densidade 

Por último, relativamente à sua densidade, os resultados obtidos indicam uma 

similaridade entre todas as cultivares, uma vez que os valores médios observados se 

situam entre 0,899 g/cm-3 nas cultivares COB, PIC e KOR e 0,902 g/cm-3 na cultivar 

ARB, na 1.ª extração e 0,892 g/cm-3 na cultivar PIC e 0,900 g/cm-3 na cultivar ARB na 

2.ª extração.  

Na figura 30 apresentam-se os valores da densidade do azeite proveniente das quatro 

cultivares em estudo. Nela, observa-se que da 1.ª para a 2.ª extração os valores registados 

diminuem, ou seja, a sua massa volúmica diminui. Embora, os valores registados sejam 

muito próximos, o valor mais elevado registado observou-se no azeite proveniente da 

cultivar ARB 1 (n=0,902 g/cm-3 e o valor mais baixo no azeite proveniente da cultivar 

PIC 2 (n=0,899 g/cm-3). 

 

 

Figura 30: Densidade 
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Por conseguinte, tendo em linha de conta que a densidade corresponde à relação entre a 

densidade da amostra a 20ºC e a densidade da água à mesma temperatura e, esta para o 

azeite virgem deve estra compreendida entre 0,910 g/cm-3 e 0,916 g/cm-3 (à temperatura 

de 20ºC e por comparação com o valor da água à mesma temperatura), os valores 

encontrados ficam ligeiramente aquém dos limites padronizados para este tipo de azeite 

(Gila, Jiménez, Beltrán, & Romero, 2014) 

A densidade é uma propriedade importante que influencia a transferência de calor por 

convecção e o movimento flutuante de bolhas de gás num líquido (por exemplo, bolhas 

de vapor no óleo) (Kalogianni et al., 2011). Esta propriedade físico-química varia com a 

natureza do óleo e é sensível à temperatura, verificando-se que a densidade do óleo 

diminui linearmente com o aumento de temperatura (Gila et al., 2014). Assim, o aumento 

da temperatura observado da 1.ª para a 2.ª extração poderá estar relacionado com a 

oscilação da densidade verificada. Kalogianni et al. (2011) sublinham também que 

durante todo o processo de aquecimento têm origem reações de oxidação, polimerização, 

e isomerização, responsáveis pela formação de diferentes produtos, alguns dos quais 

poderão ser hidrossolúveis e serem solubilizados na água adicionada ao decanter na 2ª 

extração. 

 

 

4.1.8. análise sensorial 

Na figura 31 apresentam-se os resultados da análise sensorial efetuada ao azeite 

proveniente das quatro cultivares em estudo.  

Assim, para as diferentes amostras, nas duas extrações, em relação aos atributos negativos 

do azeite, os resultados indicam um aumento de Tulha/Borra da 1.ª para a 2.ª extração, 

verificando-se o valor mais elevado no azeite proveniente da cultivar PIC 2 (n=3,8). 

Relativamente ao atributo negativo Mofo/Húmido/Terra a tendência de aumento de 

valores mantem-se, ou seja, verifica-se um aumento dos valores, neste atributo, da 1.ª 

para a 2.ª extração, fixando-se o valor mais elevado, no azeite proveniente da cultivar 

COB 2 (n=1,8) e KOR 2 (n=1,8). No que diz respeito ao atributo negativo 

Avinhado/Ácido azedo, os valores observados indicam o seu aumento, da 1.ª para a 2.ª 

extração no azeite proveniente das cultivares ARB, COB e KOR, registando-se a 

diminuição de valores de Avinhado/Ácido azedo no azeite proveniente da cultivar PIC. O 

valor mais elevado de Avinhado/Ácido azedo observou-se no azeite proveniente da 
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cultivar COB 2 (n=2,4) e o valor mais baixo deste atributo negativo foi observado no 

azeite proveniente da cultivar KOR 1 (n=0). No que diz respeito ao atributo negativo 

Ranço observa-se uma tendência de subida dos valores, da 1.ª para a 2.ª extração no azeite 

proveniente das cultivares ARB, COB e PIC e uma diminuição ligeira dos valores deste 

atributo negativo no azeite proveniente da cultivar KOR. O valor mais elevado de Ranço 

verificou-se no azeite proveniente da cultivar PIC 2 (n=3,2) e o mais baixo na cultivar 

ARB 1 (n=0). Relativamente a outros atributos negativos não especificados, estes foram 

observados em maior número no azeite proveniente da cultivar KOR 2 (n=1,4) e ARB 2 

(n=0,8). Refere-se, no entanto, que neste atributo negativo, na 1.ª extração não se 

registaram quaisquer valores, isto é, o valor observado para o azeite das quatro cultivares 

foi 0, registando-se posteriormente o seu aumento nas amostras analisadas na 2.ª extração 

em todas as cultivares.    

 

 

Figura 31: Prova sensorial. Atributos negativos 

  

Relativamente à intensidade da perceção dos atributos positivos do azeite proveniente das 

cultivares em estudo, os resultados podem ser observados de forma esquemática na figura 

32.  
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Deste modo, para o atributo positivo Frutado, observa-se a diminuição dos valores nas 

amostras das cultivares analisadas, da 1.ª para a 2.ª extração, sendo a diferença de valores 

mais significativo registado na cultivar ARB 1 e ARB 2 (n=6,4; n=1,4) respetivamente. 

Em relação ao atributo Amargo, a tendência foi também de descida, da 1.ª para a 2.ª 

extração, em todos os resultados encontrados. Dos valores observados, o mais elevado 

verificou-se no azeite proveniente da cultivar COB 1 (n=6) e o mais baixo na cultivar 

KOR 2 (n=2,2). Por último, relativamente ao atributo Picante, os resultados mostram uma 

tendência de descida dos valores no azeite proveniente das cultivares ARB, COB e KOR 

e uma tendência de subida, embora pouco significativa, no azeite proveniente da cultivar 

PIC. O valor mais relevante deste atributo positivo registou-se no azeite proveniente da 

cultivar COB 1 (n=4,4) e, em sentido inverso, o valor mais reduzido deste atributo, 

verificou-se no azeite proveniente da cultivar KOR 2 (n=2).  

De um modo geral, verificou-se um aumento dos defeitos percebidos pelos provadores 

nos azeites provenientes da 2ª extração, embora com níveis de intensidade baixos, 

inferiores a 3,5 (exceto para o azeite PIC 2 no atributo tulha), pelo que lhes seria atribuída 

a classificação de azeite virgem.   

 

 

Figura 32: Prova sensorial. Atributos positivos 
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Em relação aos atributos positivos verificou-se uma diminuição do frutado, assim como 

também dos atributos amargo e picante nos azeites provenientes da 2ª extração, muito 

possivelmente por os compostos responsáveis por estas características terem sido já em 

grande parte extraídos na 1ª extração. 

A análise sensorial individual efetuada pelos cinco provadores é apresentada na Tabela 7 

no Anexo 1 deste documento. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

A matéria-prima proveniente da primeira centrifugação do azeite pode seguir o seu 

processamento em contínuo, sem efetuar nenhum repouso e ser submetida a novo 

batimento ou malaxagem, ou outro processo similar de preparação e ser novamente 

centrifugada. Esta operação designa-se segunda centrifugação e dá origem ao azeite de 

2.ª centrifugação ou azeite de repasse.  

Todavia ao adotar-se esta 2.ª centrifugação é necessário ter em conta diferentes requisitos, 

dos quais se evidenciam a disponibilidade de centrifugadoras nos lagares, o preço do 

azeite, as campanhas de baixa produção de azeitona, a obtenção de azeites com a maior 

qualidade possível e a flexibilidade de locais de armazenamento e transporte, entre outros. 

A segunda centrifugação pode ter aplicação prática nos casos em que, por causa da 

variedade, se pretenda obter qualidades diferenciadas da primeira centrifugação. Além 

disso, podem executar-se segundas centrifugações quando proveniente da eficácia do 

equipamento se obtenham pastas centrifugas pouco esgotadas ou quando se disponha de 

excesso de capacidade de laboração.  

Assim, como resultado global das análises efetuadas ao azeite proveniente das quatro 

cultivares em estudo, podem-se assinalar as seguintes considerações: 

– As características da qualidade do azeite obtido na 2.ª centrifugação dependem, entre 

outras, da variedade e maturação da azeitona, do estado de conservação destas e do tempo 

decorrido entre a primeira e a segunda extração. 

– O aumento da temperatura durante a malaxagem das pastas centrifugadas tem influência 

direta na alteração da composição do azeite e na sua qualidade, devendo considerar-se a 

utilização de baixas temperaturas na etapa de batimento da pasta. 

– Na segunda centrifugação observa-se que os parâmetros de qualidade dos azeites 

obtidos se encontram dentro dos limites fixados pelo regulamento, para as categorias de 

azeite virgem extra e azeite virgem.  

– verificou-se um aumento dos valores nos atributos negativos do azeite proveniente da 

2.ª extração e a diminuição dos valores dos atributos positivos, comparativamente à 1.ª 

extração. Isto é, observou-se um aumento dos valores da Tulha/borra, Mofo/húmido terra, 
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Avinhado/ácido azedo e Ranço e a diminuição dos valores nos atributos Frutado, Amargo 

e Picante tendo, no entanto, mantido a classificação de virgem. 

– As diferenças mais acentuadas entre os azeites da primeira e segunda extração 

verificaram-se no teor dos pigmentos clorofilinos e carotenoides, tendo-se obtido valores 

mais elevados nos azeites da 2ª extração. Este aumento do teor de pigmentos teve 

influencia também nos parâmetros relativos à cor do azeite, principalmente no que se 

refere à perda de luminosidade e escurecimento do azeite. 

 

Todavia, durante a elaboração do trabalho deparamo-nos com algumas limitações que 

tornaram difícil sustentar o trabalho com toda a evidência científica devido à escassez de 

bibliografia existente sobre o tema. Ou seja, a dispersão geográfica dos poucos estudos 

existentes abrange diferentes culturas e métodos que podem não refletir a diversidade do 

azeite de 2.ª centrifugação produzido no lagar onde ocorreu este estudo. 

assim, considera-se importante dar continuidade a este trabalho propondo-se o 

aprofundamento do estudo do azeite de 2.ª centrifugação noutras cultivares existentes na 

região do Alentejo e em outras condições de processamento de modo a apresentar-se uma 

visão mais abrangente deste produto nesta região portuguesa.  Será igualmente importante 

a realização de outras análises que comprovem ou não a classificação do azeite como 

virgem, uma vez que Nieto (2006) refere que os parâmetros mais elevados verificados 

nos azeites de segunda centrifugação são o eritrodiol + uvaol, os álcoois alifáticos e as 

ceras, parâmetros não analisados neste ensaio mas que tornam o azeite lampante, 

impróprio para consumo sem posterior refinação. 
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Anexo 1 – Análise sensorial por provador 
Tabela 7: Análise sensorial por provador 

Análise sensorial por tipo de extração 
Provador 1 
 ARB PIC COB KOR 

Itens avaliados Média N Média N Média N Média N 
Atributos negativos         
Tulha / Borra 0,50  2,00  3,00  1,50  
Mofo / Húmido / Terra 0,50  1,00  1,00  0,50  
Avinhado / Ácido azedo 0,50  0,00  1,50  2,00  
Ranço 1,50  2,00  2,00  0,50  
Outros 2,00  1,50  1,50  3,00  
Atributos positivos         
Maduro  2  2  0  0 
Verde  0  0  2  2 
Frutado 4,00  4,50  5,00  5,00  
Amargo 0,50  0,50  3,50  1,50  
Picante 1,00  1,50  5,50  3,00  
Provador 2 
 ARB Picual Cobrançosa Koroneiki 

Itens Avaliados Média N Média N Média N Média N 
Atributos negativos         
Tulha / Borra 1,50  3,00  0,50  1,00  
Mofo / Húmido / Terra 0,50  0,50  0,50  1,50  
Avinhado / Ácido azedo 1,00  0,50  1,00  0,50  
Ranço 1,50  1,00  0,50  0,50  
Outros  2  2  2  2 
Atributos positivos         
Maduro  0  0  0  0 
Verde  2  2  2  2 
Frutado 5,00  1,50  2,00  2,00  
Amargo 1,00  5,00  7,00  1,50  
Picante 2,00  0,50  1,50  0,00  
Provador 3 
 ARB Picual Cobrançosa Koroneiki 

Itens Avaliados Média N Média N Média N Média N 
Atributos negativos         
Tulha / Borra 2,50  3,50  1,00  2,50  
Mofo / Húmido / Terra 1,50  1,50  1,00  2,50  
Avinhado / Ácido azedo 1,50  3,00  1,00  1,00  
Ranço 1,00  4,00  1,00  1,50  
Outros 0,00  0,00  0,00  0,00  
Atributos positivos         
Maduro  1  1  0  1 
Verde  1  1  2  1 
Frutado 5,00  2,50  1,50  1,00  
Amargo 5,50  5,00  6,50  1,50  
Picante 4,50  2,00  1,50  1,00  
Provador 4 
 ARB Picual Cobrançosa Koroneiki 

Itens Avaliados Média N Média N Média N Média N 
Atributos negativos         
Tulha / Borra 0,00  1,00  0,50  0,00  
Mofo / Húmido / Terra 0,00  0,00  1,00  0,00  
Avinhado / Ácido azedo 1,00  0,00  1,00  0,00  
Ranço 0,00  0,00  1,00  0,00  
Outros 0,00  0,00  0,00  0,00  
Atributos positivos         
Maduro  1  1  1  1 
Verde  1  1  1  1 
Frutado 4,50  5,00  8,00  7,00  
Amargo 7,00  9,50  9,00  6,50  
Picante 6,00  8,50  9,00  5,00  
Provador 5 
 ARB Picual Cobrançosa Koroneiki 

Itens Avaliados Média N Média N Média N Média N 
Atributos negativos         
Tulha / Borra 1,50  2,00  3,00  1,00  
Mofo / Húmido / Terra 1,00  2,00  2,50  0,50  
Avinhado / Ácido azedo 1,50  2,00  3,00  0,50  
Ranço 2,50  1,50  3,00  0,00  
Outros 0,00  0,00  0,00  0,00  
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Atributos positivos         
Maduro  1  0  2  1 
Verde  1  2  0  1 
Frutado 1,00  3,50  1,50  3,00  
Amargo 2,00  3,50  5,00  2,50  
Picante 3,00  6,00  5,50  4,00  
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