
AZEITES 
Conhecido há mais de cinco mil anos, o azeite 
era considerado por Hipócrates, o Pai da 
Medicina, não só alimento, mas um poderoso 
remédio. Na gastronomia, o azeite assume um 
papel de destaque, enriquecendo e realçando 
sabores e aromas e conferindo resultados senso-
riais distintos na sua conjugação com os diversos 
alimentos.

Origem 

O azeite é produzido a partir da azeitona, fruto advindo das 
oliveiras. A cultura milenar da oliveira e do azeite está associada 
a práticas religiosas, mitos e tradições, manifestações artísticas e 
culturais, atividades esportivas e econômicas, usos medicinais e 
gastronômicos, de enorme relevância na história dos povos, suas 
civilizações e tradições.

A origem da oliveira perde-se nos tempos e sua história confun-
de-se com a das civilizações que nasceram em volta da bacia do mar 
Mediterrâneo e que, durante muito tempo, regeram os destinos da 
humanidade e deixaram suas marcas na cultura ocidental. 

A oliveira pertence à família das oleáceas. Existem mais de 30 
espécies diferentes e os botânicos chamam a oliveira cultivada de Olea 
europaea L. Os nomes mais comuns usados na Bacia Mediterrânea 
derivam de duas fontes únicas, a saber, oleum, termo originário dos 
povoados do mar Egeu, que passou diretamente do grego ao latino 
olea, e do hebráico zait ou sait, que passou para o árabe zaitum. 
Outras fontes dizem que o nome foi legado diretamente pelos 
árabes (az + zait = sumo de azeitona). Os italianos chamam de oliva, 
os espanhóis dizem olivo, olivera, e na Andaluzia, aceituno (oliveira 
cultivada) ou azebruche (para as oliveiras selvagens). Em Portugal, a 
oliveira cultivada é chamada de oliveira, enquanto que a selvagem é o 
zambugeiro. En� m, os algerianos apelidam essa mesma oliveira selvagem 
de zemboudge.  Trata-se de uma árvore de porte médio, que raramente ul-
trapassa os seis metros de altura. Tem folha persistente, um tronco contorcido 
de casca grossa e ramos relativamente delgados. As folhas são compridas (de 3 
a 9 cm de comprimento) e estreitas, verdes escuras na página superior e verdes 
acinzentadas ou esbranquiçadas na página inferior. As � ores, reunidas em cachos, 
são pequenas, brancas e aromáticas. Os frutos são constituídos por um caroço, que 
contém a semente, e por uma camada externa carnuda. Esse fruto, a azeitona, tem um 
alto teor em óleo, o qual é extraído em lagares, obtendo-se a partir dele, o precioso líquido 
chamado azeite de oliva.    
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A azeitona é uma fruta invernal cuja colheita, dependendo da 
região, escalona-se de outubro até fevereiro. Durante sua maturação, 
a cor passa do verde ao violeta, até chegar ao preto. A qualidade do 
óleo é determinada pelas condições climáticas, as características do 
solo e de seu cultivo, o método de colheita, o processo de prensagem 
e a duração entre a colheita e a extração do óleo ou a prensagem. 
Pode ser colhida em diferentes estágios de sua maturidade. Essa 
escolha também determina o aroma e a qualidade futura do azeite. 

Tradicionalmente, efetua-se manualmente a colheita, mas são 
utilizados cada vez mais processos mecânicos. A colheita manual 
ainda é muito prezada porque garante que sejam colhidas somente 
as azeitonas no ponto exato de maturação, de modo que os frutos 
não sejam dani� cados ao cair no chão, ou que os mesmos não � quem 
por vários dias no chão ou armazenados antes de serem processados. 
É importante que a fruta, uma vez colhida, seja encaminhada o 
mais rapidamente possível até o moinho porque é tão frágil que, 
com o decorrer dos dias, tem a tendência em oxidar-se e sua acidez 
aumenta. Ademais, a azeitona impregna-se facilmente dos odores 
do lugar onde foi estocada. 

Depois de serem lavadas, as azeitonas são esmagadas até a 
obtenção de uma pasta. Durante essa fase do processo, deve-se tomar 
muito cuidado para evitar o aquecimento da polpa acima de 35°C. 
Dessa pasta, extrai-se uma mistura de óleo e água cuja operação de 
separação é feita por centrifugação, seguida por � ltração para remover 
as impurezas. Essas operações devem ser efetuadas em ritmo acelerado 
porque, mais uma vez, o produto pode oxidar-se, aumentando sua 
acidez e desenvolvendo um gosto rançoso. Como mencionado, se 
a cadeia produtiva não for perfeitamente asséptica, o óleo corre o 
risco de pegar algum gosto parasitário no processo. 

Cinco quilos de olivas são necessários para produzir um litro 
de azeite. 

Os tipos de azeites
O IOOC (International Olive Oil Council) estabeleceu várias 

categorias de azeite, as quais correspondem, em suas grandes linhas, 
àquelas de� nidas pela Comunidade Econômica Europeia. As três 
grandes categorias de azeite são o Extra Virgem, o Virgem e, sim-
plesmente, Azeite de Oliva ou Puro. 

O azeite de oliva extra virgem é obtido da primeira prensagem, 
a frio, sem químicos, nem mesmo água. Tem aroma e sabor 

inconfundível, frutado. Sua acidez expressa em 
ácido oléico é, no máximo, de 1%. É, 

obviamente, o óleo da melhor 
qualidade, com a maior 

quantidade de benefí-
cios para a saúde. 

Por não passar 
por nenhum 

tratamen-

to químico ou térmico, é justamente chamado de extra virgem. É o 
mais puro suco da azeitona!

O azeite de oliva virgem é obtido por prensagem mecânica adi-
cional, após a primeira prensagem que deu origem ao extra virgem. 
Não são usados nem calor, nem químicos, apenas água como auxiliar 
na prensagem. Sua acidez expressa em ácido oléico está entre 1% e 
2%. Pode ser usado para misturar com o óleo re� nado, para adicionar 
� avor e baixar sua acidez. 

O azeite de oliva virgem, logo após a sua produção, além das 
analises químicas, passam pelo crivo dos catadores (especialistas em 
análise sensorial). Esses especialistas desvendam e quali� cam atributos 
sensoriais importantes para a classi� cação da qualidade do azeite. 
Esses atributos podem ser positivos ou negativos. Azeites de oliva 
virgens que apresentam atributos negativos são destinados ao re� no 
ou descartados, portanto não são oferecidos aos consumidores. Já os 
atributos positivos podem ser encontrados em azeites de oliva virgens 
comerciais de boa qualidade.

Os principais atributos do azeite de oliva virgem incluem: 
• Amendoado: lembra frutos secos. Sabor que se pode notar nos 

azeites extra virgem do Baixo Aragon e da Catalunha.
• Frutado: re� ete um conjunto de sensações de aromas do azeite, 

que é diferente para cada variedade da azeitona. Este atributo 
positivo procede das azeitonas sadias, frescas, verdes ou maduras 
que é percebido diretamente pelo aroma do azeite. Esse atributo 
se acentua quando ocorre um contato longo (durante o processo) 
com a água extraída da azeitona (água de vegetação). O aroma 
frutado varia com o grau de maturidade da azeitona. Os frutos 
maduros produzem aromas mais suaves e doces.

• Amargo: sabor mais ou menos intenso percebido na parte poste-
rior da língua e característico de uma azeitona mais verde. O sabor 
amargo do azeite de oliva extra virgem muitas vezes desagrada o 
consumidor que desconhece as qualidades de azeite.

• Doce: trata-se de um azeite que dá uma sensação doce na boca, 
notada na parte anterior da língua, contudo não se está falando 
de um produto açucarado. O sabor doce mascara o sabor amargo 
e picante do azeite.

• Denso: trata-se da viscosidade ou aspereza presentes em alguns 
tipos de azeite. Atributo apreciado por alguns consumidores.

• Fragrante: trata-se de um azeite de oliva virgem que após a ava-
liação sensorial no aspecto olfativo é identi� cado como limpo, 
fresco e com riqueza de aroma. A fragrância do azeite é um 
atributo positivo e varia de acordo com a variedade da azeitona 
e com o método de processamento.

• Herbáceo: azeite com aromas e sabores de ervas recém cortadas. 
Um atributo positivo e muito apreciado pelos apreciadores do 
azeite.

• Maçã: é um atributo positivo que marcam os azeites com aroma 
e sabor que lembram maçã.

• Picante: azeite que quando ingerido produz uma sensação de 
picor na garganta. É um atributo positivo que signi� ca que a 
azeitona usada é a do começo da colheita, principalmente frutas 
verdes.

• Verde: azeite com aroma de ervas recém cortadas ou de folhas 
das oliveiras. São azeites obtidos de azeitonas processadas com 
os talos, as folhas e as ramas verdes. O aroma da folha passa 
para o azeite.
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O azeite de oliva re� nado é extraído quimicamente com solven-
tes, em alta temperatura, a partir da pasta que sobra após as primeiras 
prensagens a frio. Não tem mais gosto, sabor ou � avor (tal como 
um óleo de soja, de milho, etc.) até que seja adicionado outro óleo 
de maior qualidade. A acidez não pode ser superior a 1,5%, após 
a adição de outro óleo. Na ausência de mistura com outros óleos, 
é comercializado para uso industrial, por exemplo, para fabricação 
de sabonetes, cosméticos e outros. Não apresenta nenhum ou quase 
nenhum benefício para a saúde, já que a presença dos princípios 
ativos é quase inexistente. É vendido no comércio como “Azeite de 
oliva” ou “Azeite de Oliva Puro”.

É importante saber que o azeite de oliva puro, ou seja, aquele 
que não é de primeira pressão, a quente, re� nado, custa três vezes 
mais barato do que um óleo extra virgem. 

Princípios ativos 
Da oliveira usa-se as folhas, as frutas e a casca. Historicamente, a 

folha da oliveira é empregada como remédio popular para combater 
a febre e outras enfermidades, como a malária. Publicações recentes 
mostram que o extrato de folha de oliveira tem a capacidade de 
reduzir a pressão sanguínea, aumentar o � uxo do sangue nas artérias 
coronárias, melhorar as arritmias e prevenir os espasmos dos músculos 
intestinais. O composto amargo oleuropeina, principal membro da 
família dos secoiridóides no Olea europaea L., mostrou ser um potente 
antioxidante dotado de propriedades anti-in� amatórias. 

Em 1970, diversos artigos abordaram a atividade antiviral e 
bactericida do enolato cálcico (obtido por hidrólise da oleuropeina). 
Posteriormente, novos artigos informaram que a oleuropeina também 
tinha atividade antimicrobiana frente a vírus, retrovírus, bactérias, 
leveduras, fungos, mofos e outros parasitas. Outros efeitos clínicos de 
oleuropeina são a potencialização da proteção celular e do organismo 

através de uma resposta mediada por macrófagos, a inibição da agre-
gação plaquetária e da produção de eicosanóides, e a redução em torno 
de 30% do nível de LDL. Experiências clínicas comprovaram que um 
suplemento em oleuropeina (como extrato de folha de oliveira) pode 
contribuir bene� camente no tratamento de uma grande variedade de 
enfermidades infecciosas e crônicas, tais como: sintomas de gripe e 
resfriamentos, síndrome de fatiga crônica, artrites reumatoide, tuber-
culose, malária, pneumonia, gonorreia, infecções do trato urinário, 
diarreias severas, envenenamento do sangue, infecções dentárias, her-
pes. Fora a oleuropeina, o extrato de folha de oliveira contém outros 
compostos fenólicos constitutivos da folha, tais como ácido vanílico, 
ácido caféico, ácido p-cumarico, � avonóides como catequina, rutina e 
luteolina-7-glucosídeo, os quais também mostram uma alta atividade 
antioxidante. Contém também manita.

A azeitona contém ácidos oléico, linoléico, palmítico e esteárico, 
sais minerais, traços de vitamina A e D e oleoeuropeosídio (iridóide 
amargo). Enquanto a maior parte do azeite (>95%) é constituída 
por ácidos graxos ligados ao glicerol, os chamados triglicérides, há 
um elevado número de componentes que apenas estão presentes em 
pequenas quantidades. No entanto, estes componentes secundários 
desempenham um papel importante, sendo que alguns deles são 
bené� cos para a saúde, enquanto que outros melhoram a estabilidade 
do próprio azeite, e outros ainda são responsáveis pelo paladar único 
desta fonte de gordura. Os componentes secundários do azeite podem 
ser subdivididos em tocoferóis, fenóis, compostos aromatizantes, 
hidrocarbonetos, e esteróis.

O azeite contém α-tocoferol, o tocoferol com a mais elevada 
atividade da vitamina E, em quantidades que variam entre 1,2 e 
43mg/100g. Em média, a quantidade presente no azeite é de cerca 
de 12 a 25mg/100g; outras fontes determinam valores ainda mais 
elevados, de 24 a 43mg/100g . É óbvio que a quantidade presente 
no azeite depende de vários fatores. Embora o material cientí� co 
disponível sobre esta questão seja relativamente escasso, parece 

que o processo de cultura, 
a maturidade dos frutos, 

às condições e o tempo 
de armazenagem têm 
uma especial impor-
tância para o azeite. 

452015 - Nº 21  PIZZAS&MASSAS44 PIZZAS&MASSAS  Nº 21 - 2015

A Z E I T E S



Outros tocoferóis (β e γ) estão presentes apenas na forma de traços.
A polpa das azeitonas contém compostos fenólicos, na sua 

maioria hidrossolúveis. No entanto, o azeite contém ainda algumas 
pequenas quantidades de fenóis. A classe dos fenóis inclui uma série 
de substâncias diferentes, de que fazem parte os compostos fenólicos 
simples, como o ácido vanílico, o ácido gálico, o ácido cumárico 
e o ácido caféico, e o tirosol ou hidroxitirosol. Em média, estes 
fenóis simples representam 4,2mg/100g no azeite extra virgem e 
0,47mg/100g no azeite re� nado. Além disso, o azeite contém secoi-
ridóides, como a oleuropeína e o ligstrosido (2,8mg/100g no azeite 
extra virgem e 0,93mg/100g no azeite re� nado, respectivamente), ou 
moléculas mais complexas, como lignanos (4,15mg/100g no azeite 
extra virgem e 0,73mg/100g no azeite re� nado, respectivamente), 
além de � avonóides, como por exemplo a apigenina ou a luteolina. O 
teor do azeite em compostos fenólicos depende da forma de cultura 
e da maturidade dos frutos quando da colheita, por exemplo, a con-
centração de hidroxitirosol, tirosol e luteolina é tanto maior quanto 
maior for também o grau de maturidade das azeitonas, enquanto que 
o teor total em compostos fenólicos e α-tocoferol diminui quanto 
maior for o grau de maturidade. 

Mais de 70 compostos contribuem para o aroma e paladar úni-
cos das azeitonas e do azeite, entre os quais se encontram produtos 
resultantes da degradação oxidativa dos ácidos graxos insaturados, 
designadamente os aldeídos, como o hexanal, nonanal, 1-hexanol 
ou o 2,4-decadienal. Além disso, os hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos, os alcoóis, as cetonas, os éteres e ésteres, assim como os 
derivados do furano e do tioterpeno, dão uma contribuição apreciável 
para o aroma e paladar do azeite.

O principal hidrocarboneto contido no azeite é o esqualeno, 
um triterpeno e um produto intermédio do processo de biossíntese 
do colesterol. O azeite extra virgem contém uma quantidade de 
esqualeno próxima dos 400 a 450mg/100g, enquanto que o azeite 
re� nado contém cerca de 25% menos. Alguns estudos concluíram 
que os níveis de esqualeno do azeite extra virgem se situam em cerca 
de 200 a 700mg/100g. De acordo com o último estudo realizado, a 
ingestão média de esqualeno é de 30mg/dia nos Estados Unidos. No 
entanto, com um consumo elevado de azeite extra virgem, a ingestão 
de esqualeno pode atingir 200 a 400mg/dia, o que, aliás, observa-se 
nos países mediterrâneos, onde as populações chegam mesmo a con-
sumir 1g de esqualeno/dia com a alimentação. Além do esqualeno, 
encontram-se igualmente no azeite outros hidrocarbonetos, como 
por exemplo a provitamina A (β-caroteno), embora em quantidades 
ín� mas, como já mencionado acima.

Os esteróis são um componente essencial da membrana celular, 
sendo produzidos tanto pelos animais como pelas plantas. A cadeia 
de esteróis apresenta uma característica comum a todos os esteróis, 
residindo as diferenças na cadeia lateral. O colesterol é exclusivamente 
um esterol animal. Até o momento, foram identi� cados mais de 40 
� tosteróis. No azeite extra virgem, o número de esteróis encontrados 
pelos diferentes grupos varia entre 113 a 265mg/100g de azeite. Dois 
dos fatores que in� uenciam este valor são o processo de cultura e o 
grau de maturidade das azeitonas. O principal esterol do azeite é o 
β-sitosterol, que representa até 90% a 95% da percentagem total de 
esteróis. O campesterol e o estigmasterol constituem cerca de 3% e 
1%, respectivamente. Os estanóis são esteróis saturados, praticamente 
ausentes nas dietas típicas

Finalmente, a casca da oliveira contém uma matéria branca e 
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fusível a 70°, não azotada e que se dissolve nos álcalis, é a olivile. 
Ainda contém ácido benzóico.

Benefícios à saúde
Além do enorme prazer de saborear seus diversos tipos e varieda-

des, o azeite também é um alimento extremamente saudável, carac-
terística esta associada à alta presença de ácido oléico, antioxidantes 
naturais e vitaminas em sua composição, o que contribui para a 
redução do LDL (“colesterol ruim”) e do colesterol total, sendo um 
dos principais alimentos presentes na Dieta Mediterrânea.

As propriedades medicinais mais frequentemente mencionadas 
estão relacionadas a diminuição de incidência de distúrbios cardio-
vasculares e à saúde digestiva. 

Nos países mediterrâneos, onde o azeite é usado constantemente 
na dieta cotidiana, observa-se menor incidência de pessoas com dis-
túrbios cardiovasculares e infarto do miocárdio, porque as gorduras 
insaturadas do azeite protegem o organismo e limpam os depósitos 
deixados pelas gorduras animais e certos óleos vegetais.  

As gorduras insaturadas apresentam efeitos bené� cos sobre as 
funções do fígado e dos intestinos; ativam as funções hepáticas e 
favorecem o � uxo biliar.  A elevada taxa de gorduras insaturadas 
do azeite permite atingir uma digestibilidade de 100% contra 35% 
registrado para certos óleos de milho.

Além de gordura monoinsaturada, com altos teores de ácido 
graxo oléico, o azeite tem em sua composição compostos fenólicos 
(polifenóis), além das vitaminas A, D, E e K, que tem, respectiva-
mente, ação antioxidante e benefícios especí� cos associados a cada 
tipo de vitamina. 

O azeite na gastronomia
Hoje, o consumo de azeite de oliva não é mais restrito aos pa-

íses de cultivo da oliveira e o produto tornou-se sinônimo de uma 
culinária de qualidade praticamente no mundo todo. A escolha do 
azeite irá depender de sua utilização. Os azeites suaves são excelentes 
para serem consumidos crus, no tempero de saladas, de legumes, 
de peixes brancos e, também, em omeletes, maioneses e pizzas. Os 
azeites com sabor mais frutado propiciarão maior personalidade as 
saladas e aos pratos de culinária regional. Para as frituras, os pratos 
com molho e a estufada, um sabor frutado mais intenso, com uma 
ponta de amargura irá realçar o conjunto.

O azeite de oliva extra virgem conserva todas as suas propriedades 
biológicas quando consumido ao natural, em saladas, temperos ou 
com pão fresco ou torrado.

Para sua conservação convém mantê-lo em lugares afastados de 
uma fonte de calor excessiva, de ar, de umidade e, particularmente, 
de luz.

Uma das raras características comuns ao conjunto do mundo 
mediterrâneo, tanto europeu quanto asiático e africano, ou as três 
religiões praticadas nessa região (católica, muçulmana e judaica), é 
a fritura dos alimentos. A fritura é uma dos métodos culinários mais 
antigos que existem.

Pesquisas recentes permitem a� rmar que a fritura é um processo 
bené� co para o homem, do ponto de vista de sua � siologia. É o mo-
tivo pelo qual seu uso desenvolveu-se até em regiões onde era pouco 
popular até então. O fato da fritura ser de fácil ou de difícil digestão 

depende em grande parte do tipo de óleo utilizado e do método de 
fritura. Os resultados de pesquisas realizadas em pessoas saudáveis 
e em pacientes sofrendo de alterações gastroduodenais (gastrites, 
ulceras, alterações hepáticas e biliares) mostram que o consumo de 
alimentos submetidos ao processo de fritura com azeite de oliva não 
está relacionado a essas patologias.

Mais o teor dos óleos vegetais em ácidos graxos poliinsaturados 
é elevado (óleos de grãos), além da acidez inicial ser elevada (o óleo 
é mais estável quando apresenta um teor elevado de antioxidantes 
naturais - vitamina E), mais intensa e rápida será a alteração que os 
mesmos subirão ao calor. Isso também irá depender da temperatura, 
do tempo e do número de frituras, do processo utilizado (se a fritura 
é contínua, a alteração será menor) e da natureza dos alimentos fritos 
(a fritura de peixes, particularmente quando se trata de peixes gordu-
rosos, aumenta o teor em ácidos graxos poliinsaturados, facilitando 
assim a degradação).

O azeite de oliva é ideal para fritura. Em condições adequadas 
de temperatura, quando não é aquecida excessivamente, não sofre 
nenhuma modi� cação substancial em sua estrutura e conserva 
melhor que os outros óleos suas propriedades dietéticas, não somente 
graças a presença de antioxidantes, como também pela sua riqueza 
em ácido oléico.

Possui ponto de fumaça elevado (210º), nitidamente superior a 
temperatura ideal de fritura dos alimentos (180º). As gorduras ca-
racterizadas por pontos críticos inferiores, como o óleo de milho ou 
a manteiga, por exemplo, degradam-se a essa temperatura e passam 
a produzir substâncias tóxicas.

Outra vantagem do azeite de oliva é a formação de uma cama-
da, na superfície do alimento, que impede o óleo de penetrar no 
alimento e lhe propicia um melhor sabor. Assim, os alimentos fritos 
em azeite de oliva apresentam teor de gordura inferior aos fritos em 
outros óleos, sendo assim a matéria graxa mais recomendada para o 
controle da obesidade. O azeite de oliva é, então, o mais adequado, o 
mais leve e o mais saboroso para as frituras. Comparado com outros 
óleos, apresenta também um rendimento superior, ou seja, pode 
ser reutilizado um maior número de vezes e seu volume aumenta 
quando aquecido, o que signi� ca que precisa-se de menos óleo para 
cozinhar e fritar os alimentos.

A digestibilidade do azeite de oliva aquecido não apresenta 
nenhuma modi� cação, mesmo quando usado em várias frituras. Não 
deve ser misturado com outras matérias graxas ou gorduras vegetais 
e não deve ser utilizado mais de 4 a 5 vezes.
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