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RESUMO 

O óleo e o fruto da azeitona possuem composição química benéfica para a saúde humana, devido a 
presença de ácidos graxos, principalmente ácidos graxos monoinsaturados, e a de componentes menores 
como tocoferóis, compostos fenólicos, fitoesteróis e vitaminas. Sendo assim, neste trabalho, determinou-se 
a composição em ácidos graxos, e a identificação e a quantificação de tocoferóis e fitoesteróis em amostras 
de azeitona da variedade arbequina, através da cromatografia em fase gasosa acoplado ao detector por 
ionização em chama (GC-DIC). A partir dos resultados, pode verificar-se que entre todos os ácidos graxos, 
o ácido oleico (18:1n-9; 640,51 mg g-1) foi o que se apresentou em maior quantidade no óleo extraído, 
seguido pelo ácido palmítico (16:0; 133,36 mg g-1) e pelo ácido linoleico (18:2n-6; 65,44 mg g-1). Quanto a 
composição de fitoesteróis e tocoferóis, verificou-se a presença do α-tocoferol, γ –tocoferol, campesterol, β-
sitosterol e stigmasterol na amostra de óleo de azeitona, enquanto que na amostra de azeitona (polpa + 
semente), apenas os fitoesteróis (campesterol, β-sitosterol e stigmasterol) foram detectados. Portanto, 
pode-se observar que o óleo de oliva possui compostos de grande qualidade em sua composição que 
auxiliam na saúde das pessoas que o consome.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cromatografia; Azeite de Oliva; Ácido Oleico. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

 A oliveira (Olea europaea L.) é uma árvore de tamanho médio, originária da bacia 
do Mediterrâneo, que produz frutos comestíveis chamados de azeitonas (CASTRO et al., 
1997). Existem mais de 30 variedades diferentes de oliveira, sendo que todas apresentam 
grande importância por produzir azeitonas que constituem a matéria-prima para extração 
de azeite e/ou produção de azeitonas em conserva (PESTANA-BAUER et al., 2011). 
Dentre essas variedades, as que melhor se adaptaram ao solo e clima brasileiro foram as 
koroneike, arbosana, arbequina, manzanilla (COUTINHO et al., 2009). 
 A aberquina, objeto deste estudo, foi cultivada pela primeira vez no município de 
Arbeca (Lleida, Catalunha, Espanha). Ela possui a característica de ser resistente a 
climas frios. Seus frutos são pequenos, porém possui rendimento de óleo relativamente 
alto (20,5 %) (BAKHOUCHE et al., 2013). 
 Tanto o óleo quanto a polpa da azeitona possuem uma composição química 
altamente valorizada, devido a presença de compostos que contribuem na prevenção de 
doenças cardiovasculares, circulatórias, neurológicas e cancerígenas. Estes benefícios 
estão associados à presença de ácidos graxos, principalmente ácidos graxos 
monoinsaturados, e a componentes menores como tocoferóis, compostos fenólicos, 
fitoesteróis e vitaminas (ZEB e MURKOVIC, 2011). 
 A grande quantidade do ácido oleico (18:1n-9), um ácido graxo monoinsaturado, 
que varia de 56 a 84 % do total de ácidos graxos na composição do óleo extraído da 
azeitona, é uma característica que a diferencia de outros óleos vegetais. Além disso, o 
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azeite virgem da azeitona é rico em antioxidantes naturais, como os carotenóides, 
tocoferóis e compostos fenólicos (MORELLO et al., 2004). 
 Os Tocoferóis pertencem ao grupo da vitamina E, e encontram-se na forma de 

quatro homólogos diferentes α, ,  e  tocoferol (PERZUATTI et al., 2015). As diferenças 
entre tocoferóis homólogos deve-se à metilação do anel cromanol, sendo que o α é 

trimetilado (posições 5, 7 e 8), o  (posições 5 e 8) e o   (posições 7 e 8) são bimetilados, 

e o  é monometilado (posição 8) (SHEPPARD ET AL., 1992; FENNEMA, 2010).  
 Muitos estudos mostraram que o consumo de tocoferóis auxilia na prevenção de 
doenças cardiovasculares e também na prevenção de vários tipos de câncer (Van 
Eenennaam, 2003; Lincoln et al., 2007; Durrett et al., 2003), além de, reduzir a incidência 
de doenças graves, como Retinopatia da Prematuridade, hemorragia, displasia bronco 
pulmonar e anemia hemolítica (PHELPS et al., 1987). Esses benefícios estão associados 
à capacidade antioxidante da vitamina E que inibem o ataque de radicais livres, 
interrompendo a cadeia de reações radicalares (HOUNSOME et al., 2008). 
 Com relação aos fitoesteróis, essa classe é composta por mais de 200 compostos 
diferentes que se originam em uma variedade de vegetação e flora aquática (MOREAU et 
al., 2002), todos são compostos tetracíclicos com 27, 28 ou 29 átomos de carbono, no 
entanto, diferenciam-se geralmente por modificações relacionadas à adição de 
substituintes, como metil, etil ou insaturações nas posições C-24 (carbono 24) ou C-22 
(SHAHZAD, 2017). 
 O consumo de fitoesteróis está relacionado à proteção contra várias doenças 
crônicas, como doenças cardiovasculares (JONES e ABUMWEIS, 2009; CALPE-
BERDIEL, ESCOLÀ-GIL e BLANCO-VACA, 2009), hepatoprotetora (PLAT et al., 2014), 
diabetes (MISAWA et al. 2012) e câncer (JONES E ABUMWEIS, 2009) e principalmente 
com o efeito hipocolesterolêmico. Esses compostos bioativos são encontrados 
principalmente em vegetais, grãos em geral e principalmente óleos vegetais (ROS, 2010), 
sendo que os fitoesteróis mais abundantes são: campesterol, estigmasterol e sitosterol 
(OSTLUND, 2002). 
 Tocoferóis e fitoesteróis podem estar unidos à membranas, lipoproteínas e 
partículas de gordura, além de estarem presentes nas matrizes alimentares, juntamente 
com outros interferentes, como proteínas e carboidratos. Assim, a preparação da amostra 
para a análise de ambos geralmente inclui o passo de extração de lipídios, sempre 
precedido por hidrólise alcalina conhecida como saponificação. Após a saponificação, é 
realizada a extração dos componentes insaponificáveis, como os tocoferóis e fitoesteróis, 
utilizando solventes orgânicos (ABIDI, 200; SOUZA ET AL., 2014). 
 Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar a determinação da composição em 
ácidos graxos, e a identificação e quantificação de tocoferol e fitoesterol em amostras de 
azeitona da variedade arbequina, através da cromatografia em fase gasosa acoplado ao 
detector por ionização em chama (GC-DIC).  
 
  
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

2.1 AMOSTRAGEM 
 

 Para a realização das análises, foi utilizada a oliva da variedade arbequina. A 
amostra foi colhida em Coxilha dos Cunhas, Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul. 
Os frutos frescos foram limpos em água corrente, triturados, embalados a vácuo e 
mantidos a -18 °C para análises posteriores. Todas as análises químicas foram realizadas 
em triplicata. 
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2.2 EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA AZEITONA 
 

Para a extração dos lipídios totais (LT) foi utilizado o método descrito por Bligh e 
Dyer (1959), o qual consiste em uma extração líquido-sólido, que utiliza clorofórmio, 
metanol e água numa proporção de 2:2:1,8 (v/v/v). Foram pesados 15 g de amostra em 
um béquer de 250 mL. Em seguida foram adicionados 15 mL de clorofórmio e 30 mL de 
metanol. A mistura foi deixada sob agitação, em um agitador magnético, durante 5 min. 
Após esse tempo, adicionou-se mais 15 mL de clorofórmio, permanecendo sob agitação 
por mais 2 min. Após, foram adicionados mais 15 mL de água destilada, sendo que a 
mistura permaneceu sob agitação por mais 5 min. Após esse processo, a mistura foi 
filtrada à vácuo em um funil de Büchner e o líquido foi transferido para um funil de 
separação, onde permaneceu até a separação completa de duas fases, a fase aquosa e a 
fase orgânica. Do funil de separação, foi coletada a fase inferior (orgânica) contendo a 
fase lipídica com o clorofórmio, e em seguida esta fase foi rota-evaporada, permanecendo 
apenas os LT presentes na azeitona. 
 
2.3 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS POR CG-DIC  
 

Para a determinação da composição em ácidos graxos, eles foram derivatizados a 
ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAGs) utilizando o método proposto por Hartman e 
Lago (1973) e modificado por Maia e Rodriguez-Amaya (1993). 

Os EMAGs foram identificados a partir da comparação de seus tempos de retenção 
com padrões analíticos relativos (FAME Mix, C4-C24, SIGMA, USA). A quantificação 
absoluta dos EMAGs foi realizada através da padronização interna, utilizando como 
padrão o éster metílico do ácido tricosanoico (23:0, SIGMA, USA), e os cálculos foram 
realizados conforme o método proposto por Joseph & Ackman (1992).  

Fatores de correção teóricos (VISENTAINER, 2012) foram empregados para a 
determinação dos valores de concentrações. A quantidade de ácidos graxos nas 
amostras foi calculada em mg g-1 de lipídios totais (mg g-1 de LT) utilizando a Equação 1. 

 

  
CEAAp

CTpX

FMA

FMA
Mx =                                             (1) 

 

na qual,  

 Mx: massa do ácido graxo x em mg g-1 de lipídios totais; 

 Mp: massa do padrão interno em mg; 

 Ma: massa da amostra;  

 Ap: área do padrão interno;  

 Ax: área do ácido graxo x; 

FCT: fator de correção (do detector de ionização chama) teórico do ácido graxo; 

FCEA: fator de conversão de metil éster para ácido graxo. 

 

2.4 SAPONIFICAÇÃO 
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A saponificação foi realizada de acordo com Costa et al. O processo de 
saponificação foi realizado tanto no óleo da azeitona extraído pelo método Bligh Dyer, 
quanto na mistura de polpa e semente moídas e homogeneizadas. Inicialmente,  foram 
pesados 0,1 g amostra, logo após, foi adicionado 1 mL de solução etanólica de KOH (1 
mol L-1). A solução foi colocada em banho de água a 70 ° C por 50 min. Após o 
resfriamento, foram adicionados 1 mL de água destilada e a fração insaponificável foi 
extraída usando particionamento líquido-líquido em água destilada e 5 mL de n-heptano. 
A fase orgânica foi transferida para um tubo contendo Na2SO4, e a extração foi repetida 
duas vezes com 5 e 4 mL de n-heptano, respectivamente. Todos esses três extratos 
foram combinados e homogeneizados antes da injeção em o sistema GC. 
 
2.5 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE TOCOFERÓIS E FITOESTERÓIS POR CG-DIC 

 
A determinação de tocoferóis e fitoesterois por cromatografia em fase gasosa foi 

realizada em um cromatógrafo a gás Trace Ultra Triplus (Thermo Scientific) equipado com 
um detector de ionização em chama (DIC). A separação cromatográfica foi realizada 
utilizando uma coluna capilar de fase estacionária não polar polimérica OPTIMA® 5MS (30 
m x 0,25 mm d.i. x 0,25 μm de 5% de difenilo e 95% de dimetilpolissiloxano) da Macherey-
Nagel.  

Os parâmetros de operação utilizados foram: temperatura do injetor 110 ºC e 
temperatura do detector 340 °C. O volume de injeção da amostra foi de 1 μL. A 
temperatura do forno do CG-DIC foi iniciada em 220 °C, mantida nesta temperatura 
durante 2 min e depois foi aquecida a 320 °C por 20 °C min-1. O tempo de injeção total foi 
de 11 min. As taxas de fluxo de gás utilizadas foram 1,2 mL min-1 de gás de arraste (H2), 
30 mL min-1 gás de makeup (N2), e 35 e 350 mL min-1 de gases de chama (H2 e ar 
sintético, respectivamente). 

 
2.5 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS TOCOFERÓIS E FITOESTERÓIS 
 
 Foram utilizados padrões de α-tocoferol, γ-tocoferol, campesterol, β-sitosterol e 
stigmasterol, para a identificação dos compostos na amostra, através da comparação do 
tempo de retenção. As análises quantitativas foram realizadas por meio de adição padrão, 
um método no qual são adicionadas quantidades conhecidas do analito na amostra 
(spiking), mantendo a matriz inalterada, exceto pela concentração do analito (SKOOG, 
2006). 
 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
3.1 COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS POR CG-DIC 
 
 A composição em ácidos graxos do óleo de azeitona da variedade arbequina está 
apresentada na Tabela 1.  
  
Tabela 1: Composição em ácidos graxos (mg g-1 de lipídios totais) do óleo de azeitona 

Ácido graxo mg g-1 de lipídios totais 

16:0 
133,36 ± 9,26 

16:1n-7 
11,40 ± 0,97 
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18:0 15,00 ± 1,40 

18:1n-9 640,51 ± 4,06 

18:1n-7 
36,83 ± 0,19 

18:2n-6 65,44 ± 5,28 

18:3n-3 8,17 ± 0,56 

20:0 3,34 ± 0,30 

20:1n-9 2,95 ± 0,22 

24:0 3,68 ± 0,33 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Resultados expressos como média ± DP (desvio padrão) de três 
replicatas.  
 
 A partir da análise da composição em ácidos graxos, foram identificados e 
quantificados dez ácidos graxos no óleo de azeitona. 
 Dentre todos os ácidos graxos, o ácido oleico (18:1n-9; 640,51 mg g-1) foi o que se 
apresentou em maior quantidade no óleo extraído, representando 70 % da porcentagem 
total de ácido graxo. Esse resultado é similar ao encontrado por Silva et al. (2012).  
 Entre os ácidos graxos saturados, o ácido palmítico (16:0; 133,36 mg g-1) 
apresentou-se como majoritário, enquanto que o maior contribuinte na classe de ácidos 
graxos poli-insaturados foi o ácido linoleico (18:2n-6; 65,44 mg g-1). 
 O ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado, apresenta ação benéfica à saúde. 
Estudos realizados por Menezes et al. (2005) comprovaram a sua eficácia no tratamento 
de câncer de mama. Pesquisas realizadas por Kris-Etherton et al. (1999) e Larsen et al. 
(1999) enfatizaram o papel do azeite de oliva na proteção cardiovascular, sendo muitos 
dos efeitos saudáveis atribuídos ao alto conteúdo de ácido oleico presente no azeite. 
 
3.2 CONCENTRAÇÃO DE TOCOFERÓIS E FITOESTERÓIS NA AMOSTRA DA 
ARBEQUINA 

 
A determinação dos fitoesteróis nas amostras de óleo e polpa + semente de 

azeitona foram realizadas utilizando a técnica de saponificação, seguida pela análise por 
GC-FID.  

A Tabela 2, apresenta os tocoferóis e fitoesteróis encontrados na azeitona (semente 
+ polpa) e no óleo de azeitona. As quantidades dos compostos foram calculadas por 
estimativa, ou seja, comparando a área dos picos dos padrões cuja a concentração é 
conhecida (1 ppm), com a área dos picos do tocoferol ou fitoesterol referente ao padrão.  

 
Tabela 2: Conteúdos de tocoferóis e fitoesteróis na azeitona (mg.g-1 de amostra) e no óleo de 

azeitona (mg.100mg-1 de óleo) 

 Azeitona (mg.g-1 de 

amostra) 

Óleo de Azeitona (mg 

100mg-1 de óleo) 

α-tocoferol ND 2,14 

γ -tocoferol ND 2,07 

Campesterol 5,01 6,56 
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β-sitosterol 184,75 184,48 

Stigmasterol 6,04 7,40 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). Resultados expressos como média de três replicatas. ND: Não 
detectado. 
  

 Nas amostras de óleo de azeitona cinco compostos foram detectados, dois 
tocoferóis e três fitoesteróis, no entanto, quando as análises foram feitas na amostra de 
azeitona (polpa + semente), apenas os fitoesteróis foram detectados.  

As baixas concentrações de tocoferóis encontradas no óleo de azeitona podem ser 
explicadas pelo método de separação aplicado, uma vez que, a separação por 
cromatografia gasosa dificilmente é utilizada para separação desses compostos, 
enquanto que a cromatografia líquida (CL) é o método mais comumente usado para 
analisar os principais tocoferóis em óleos (AOCS, 1989). Enquanto que para os 
fitoesteróis, geralmente, as análises em óleos comestíveis são realizadas por GC (Kalo & 
Kuuranne, 2001, Xu et al., 2018).  
 O β-sitosterol foi o composto presente em maior quantidade tanto na azeitona 
quanto no óleo de azeitona. O campesterol, o stigmasterol e o β-sitosterol estão 
estruturalmente relacionados ao colesterol. Sabe-se que os β-sitosteróis reduzem a 
absorção de colesterol e, portanto, a sua alta quantidade encontrada é uma vantagem 
adicional e um benefício ao consumo deste tipo de alimento (GORINSTEIN et al., 2003).  
 

 
4 CONCLUSÃO 
 

A composição em ácidos graxos da azeitona da variedade arbequina foi realizada 
de forma eficiente, e corroborou a alta concentração do ácido graxo 18:1n-9 (ômega-9) 
encontrado pra essas amostras na literatura. Além disso, foram encontrados compostos 
antioxidantes (tocoferóis e fitoesteróis) de alto valor nutricional, tanto no óleo, quanto na 
mistura de polpa e semente da azeitona.  Nas amostras de óleo de azeitona cinco 
compostos foram detectados, dois tocoferóis e três fitoesteróis, enquanto que nas 
amostras de polpa + semente apenas os fitoesteróis foram detectados. Dentre todos os 
compostos, o encontrado em maior teor foi o β-sitosterol, este está relacionado com a 
redução da absorção do colesterol. 
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