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Razões para o estudo 

 

   Gastronomia 

 
  Inúmeros pratos 

preparados ou finalizados  
com azeite de oliva 



E o Azeite do RS????? 



 

 

                Azeite quanto 
mais novo 

melhor!!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa sobre a realidade do azeite de 
oliva produzido no RS 



Objetivos 

  

 Entender o azeite quimicamente e 
sonsorialmente 

 Utlização das folhas da oliveira 

Questões nutricionais 

 Harmonizacões do azeite na gastronomia 
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Questões relacionadas a 
sustentabilidade 

Utilização das folhas de oliveira 

A folhas de oliveira apresentam um alto nível de polifenóis 
em comparação ao azeite de oliva;  

A composição fenólica promove diferentes efeitos benéficos 
a saúde; 

(Clewell et al., 2015) 

Antioxidante; 

Anti-hipertensiva; 

Anti-inflamatória; 

Cardioprotetora. 
(Vogel et al., 2015) 



Rendimento da farinha 

• Folhas coletadas: 4,346 kg; 

• Rendimento bruto: 1,41 kg; 

• Rendimento de farinha peneirada: 788 
gramas. 

 

 



Pão de ló 



Massa fresca 



Análise sensorial do  
pão de ló 

• Escore médios para os tributos: 
Impressão global: 7,79; Sabor: 8,13; Cor: 
7,31; Textura: 7,48 e Amargor: 7,26. 

 



Análise sensorial da massa fresca 

• Escore médio para os tributos: Impressão 
global: 7,59; Sabor: 7,31; Cor: 7,25; Textura: 
7,85; Amargor: 7,25.  



Gus 

 



Azeite de Oliva 

 Produto obtido somente do fruto da oliveira 
(Olea europaea L.) excluído todo e qualquer 
óleo obtido pelo uso de solvente, por 
processo de esterificação ou pela mistura com 
outros óleos, independentemente de suas 
proporções.” 

                               IN 01/2012 do MAPA 



Entender e conhecer o azeite de oliva 

 

 

De acordo com a ANVISA, o azeite 
extra virgem é o produto extraído do 
fruto da oliveira unicamente por 
processos mecânicos ou outros 
meios físicos, sob controle de 
temperatura adequada, mantendo-
se a natureza original do produto e 
observados os valores dos 
parâmetros de qualidade com base 
em análises físico-químicas que o 
qualificarão 
                              (Aued- Pimentel et al., 2008, 

MAPA, 2012).  

Atributos 
Sensoriais 
adequados 



Suco fresco 
da azeitona 



Processo de obtenção 



Colheita 

O ideal é as azeitonas contenham a maior quantidade 
de azeite possível; 

Os danos que as azeitonas sofrerão deverão ser os 
mínimos possíveis; 

A resistência de desprendimento da azeitona deve ser 
ideal de modo que ao vibrar a planta ou os ramos, os 
frutos caiam facilmente.  



Colheita da azeitona  

 

     
Processo de maturação 
Rendimento em azeite 
Polifenois 
Notas aromáticas no 
azeite 

 

Fruto sofre 
modificações 



Colheita da azeitona  

Planta Solo 



Maturação 



Colheita 

 

 

 

 

 

Tipos 
 Manual (mesa) 
 Semi mecanizada 

(derriçadeira) 
 Mecanizada (vários 

sistemas) 

 Menor prejuízo para a azeitona 
 Índice de despredimento dos 

frutos adequado 
  Redução do tempo do campo -

indústria 
 





Colheita semi-mecanizada 



Colheita mecanizada 



Processo 

Passado 



Processo/passado 



Processo/ Presente 



Processo de obtenção 



     

    Azeite de oliva extra virgem: azeite de oliva 
virgem obtido do fruto da oliveira unicamente por 
processos mecânicos ou outros meios físicos, sob 
controle de temperatura, mantendo-se a natureza do 
produto sem se levar a deterioração, possuindo acidez 
livre de no máximo 0,8%, expressa em ácido oléico, 
cujas demais características correspondam às 
estipuladas para esta categoria. 

 



    Azeite de oliva virgem: azeite de oliva virgem 
obtido do fruto da oliveira unicamente por processos 
mecânicos ou outros meios físicos, sob controle de 
temperatura, mantendo-se a natureza do produto sem 
se levar a deterioração, com acidez livre de no máximo 
2,0%, expressa em ácido oleico, cujas demais 
características correspondam às estipuladas para esta 

categoria. 
 



    Azeite Lampante: azeite de oliva virgem obtido 
do fruto da oliveira unicamente por processos 
mecânicos ou outros meios físicos, sob controle de 
temperatura, mantendo-se a natureza do produto sem 
se levar a deterioração, com acidez livre maior do que 
2,0%, expressa em ácido oléico, cujas demais 
características correspondam às estipuladas para esta 
categoria. 

 





Padrões de qualidade 
Análise fisico-químicas 

Acidez 
Relacionada com os processos hidrolíticos 

Acidez: Quantidade de ácidos graxos livres 
(expresso em % em ácido oléico);  na azeitona é 
nula, vai aumentando no azeite;  efeito na 
qualidade; relacionada com a manipulação dos 
frutos  



Padrões de qualidade 
Análise fisico-químicas 

Índice de peróxidos: estado de oxidação primária 
de um azeite, odor e sabor de ranço; oxidação em presença 
de oxigênio e formação de peróxidos; medido em 
miliequivalentes (m.e.q.) de oxigênio ativo por Kg 

Absorção no Ultravioleta: absorvância em 232 e 270 nm; 
ambos medem a oxidação, mas leve (232) ou mais 
avançada (270).  
Cálculo do delta K: grau de pureza e mistura com outros 
óleos;  



Padrões de qualidade dos azeites 



Análise sensorial de azeite de 
oliva 

 
 



Qualidade do Azeite 
de  Oliva 



Importância  

• Finalidade 

– Características sensoriais 

–  Sabor e aroma: flavor 

– Método para classificação 

 

• Painel sensorial 

 

• Intensidade dos defeitos 

 

Normativa COI (2015) 



Amostra 

As amostras de azeite (15 mL) devem ser 

apresentadas aos julgadores em copos cobertos, 

de coloração azul, (diâmetro de 70  mm e 

capacidade de 130 mL).  

 

Sobre o recipiente é colocado um vidro de relógio, 

o qual é removido no momento do teste. 



Vocabulário  

 

Atributos negativos 

Atributos positivos COI/T.20/Doc. no. 5 
TASTING GLASS 

(dimensions in millimetres) 



Temperatura 
A temperatura de degustação do azeite é de 28 ± 2 °C. 

Nesta temperatura, são avaliados os  compostos voláteis 
aromáticos num líquido denso e oleoso (COI, 2007).  

 

 Entre cada degustação de azeite, o julgador deve limpar 
o palato, comendo um pedaço de maçã e tomar um 
pouco de água. 



Condições do teste 

• Temperatura 

– 28 C (2 C): banho seco ou estufa 



Condições do teste 

• Amostras 

– Copinhos para teste 

– 14 a 16 mL de azeite ou 12,8 a 14,6 g 

– Frasco tapado até a hora od teste (vidro de 
relógio) 



Condições do teste 

Horário do teste 
Preferência de manhã, 10 às 12  

 

Degustadores 
– Não beber café ou fumar antés (30 min) do teste 
– Não usar perfumes e cosméticos, usar sem 

perfume/fragrâncias 
– Informar as condições de saúde física e pscicológica 

antes do teste ao chefe do painel 
– Estar relaxados e cômodos 
– Estar em silêncio durante o teste 



Procedimentos – técnicas de análise 

“Os provadores devem pegar o copo, mantendo-o coberto 
com o vidro de relógio, e deve dobrá-lo gentilmente; eles 
devem então girar completamente o vidro nesta posição, 
de modo a molhar o interior o máximo possível. Uma vez 
que este estágio está completo, eles devem remover o 
vidro de relógio e sentir o cheiro da amostra, respirando 
fundo lentamente para avaliar o azeite. Esta operação não 
deve exceder 30 segundos. Se nenhuma conclusão foi 
alcançada durante este tempo, eles devem descansar um 
pouco antes de tentar novamente.” 



Procedimentos – técnicas de análise 

"Quando o teste olfativo foi realizado, os provadores 
avaliarão então as sensações bucais (sensações globais 
olfativas, gustativas e táteis). Para fazer isso, eles devem 
tomar um pequeno gole de aproximadamente 3 ml de 
azeite.  
 
É muito importante distribuir o azeite em toda a cavidade 
bucal, da parte frontal da boca e da língua ao longo dos 
lados para a parte de trás e garganta, já que é um fato 
conhecido que a percepção dos gostos e sensações táteis 
variam de intensidade dependendo da área da língua, 
palato e garganta.” 



Procedimentos – técnicas de análise 

Azeite deve ser espalhado por toda língua, 
principalmente na parte de trás e no palato e 
garganta 

Concentração 

Estímulos amargo e picante 

O azeite deve ser ingerido: picante 

 

 



Importância de conhecer os atributos 
sensoriais 

Atributos Positivos 

 

 

 

 

 

Aroma frutado- diferente para cada tipo de 
azeitona e traz as carcterísitcas do fruto 

sadio variando com o ponto de maturacão da 
azeitona 

Frutado Verde ou Maduro 

Picante e 
Amargo (frutas verdes) 



Aspectos positivos 

Atributo Descrição 

Frutado  

Conjunto de sensações olfativas características do 
azeite, depende da variedade e que provêm de 
sementes, azeitonas frescas, maduras ou não 
maduras. É percebido diretamente e / ou através da 
parte de trás do nariz. 

Amargo 

Característica do sabor primário do azeite obtido a 
partir de azeitonas verdes ou que estã mudando de 
cor. É percebido nas papilas circumvaladas na região 
"V" da língua. 

Picante 

Sensação táctil de “picante” caracterizada pelos 
azeites produzidos no início da colheita, 
principalmente a partir de azeitonas ainda não 
maduras. Pode ser percebida em toda a cavidade 
bucal, particularmente na garganta. 



Sensações aromáticas encontradas: 
Alcachofra: sensação olfativa de alcachofra. 

Amêndoa: sensação olfativa e amêndoas frescas. 

 Camomila: sensação olfativa de flor de camomila. 

 Citrus: sensação olfativa de citros (limão, laranja, 
bergamota, tangerina e uva). 

 Eucalyptus: sensação olfativa típico de folha de 
eucalipto. 

 Flores: complexo de sensação olfativa do odor de 
flores 

 



 

 Frutas exóticas: sensação olfativa de frutas exóticas 
(abacaxi, banana, maracujá, manga, papaia, etc.). 

 Ervas:  sensação olfativa típica de grama recém-
cortada. 

 Ervas aromáticas: sensação olfativa de ervas. 

 Folha de figo: sensação olfativa típica de folha de 
figueira. 

 Folha de oliveira: sensação olfativa de folha de 
oliveira. 

Maçã: sensação olfativa de maçãs frescas. 

 

 



 

Noz: sensação olfativa típica de noz. 

 Pera: sensação olfativa típica de pêra fresca. 

 Pimenta verde: sensação olfativa de pimenta verde. 

 Pimentão: sensação olfativa de pimentão vermelho ou 
verde fresco. 

 Pinhão: sensação olfativa de pinhão fresco. 

 Tomate: sensação olfativa típica de folha  de tomate. 

 Baunilha: sensação olfativa típica de baunilha natural 
seca 



                     Arbequina 

                                                                                             Koroneiki                             
      
 
 
                                         
 
                                              
 
 
                                                           
 
 
                                                                                                    
 Arbosana 
 
 
                                                                                                                           Picual 

Características do 
Azeite vão depender 

muito do tipo de 
azeitona utilizada 

 
Blends ou varietais 



Importância de conhecer os atributos 
sensoriais 

Atributos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrojado- sofreu fermentação 

Avinhado- avinagrado- gosto de vinagre( ferm aeróbica) 

Borras (ferm. Anaeróbica) 

Rançoso- sabor de gordura oxidada 

Mofado- azeitonas atacadas por mofo 

Metálico- lembra metal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atributos Negativos 

Fermentado-Atrojado-Tulha 
 Sabor característico do azeite obtido de azeitonas empilhadas ou armazenadas 

em condições que tenham sofrido um estágio avançado de fermentação 
 A sensação de Fermentado é descrita com um odor a “esterco”, casca de 

queijo ou pés suados 

 

 

Ranço 

 Sabor de azeites que sofreram um intenso processo de oxidação. 

 

 

 

Borras 
 Azeite que permaneceu em contato com o lodo de decantação, passando também 

por um processo de fermentação anaeróbica 



Ranço  

Fonte: Herrera e Dueñas (2008) 



Atributos Negativos 

Metálico  
 Sabor parecido com metais. É característico do óleo que esteve em contato 

prolongado com superfícies metálicas durante o esmagamento, a mistura, a 
prensagem ou o armazenamento. 

Avinhado, Vinagre 

 O sabor característico de determinados óleos que parecem ao vinho ou 
vinagre, fermentação aeróbica  

 

Mofo-Umidade-Terra 
 Fungos e leveduras se desenvolveram devido ao armazenamento dos frutos 

em presença de umidade por vários dias ou de óleo obtido a partir de 
azeitonas coletadas com terra ou lama,azeitona de solo 



Classificação do azeite 

Frutado Amargo Picante Defeitos 

Extra 

virgem 

Acima de 0 Acima de 0 Acima de 0 0 

Virgem Acima de 0 Acima de 0 Acima de 0 0 a 3,5 

Lampante Maior que 6 



Questões relacionadas à  nutrição 
Azeite extra virgem 

 

 

 

 

    

Aumento de consumo tem sido associado com o baixo risco 
de incidência de várias doenças em função da presença de 

antioxidantes 
                                                                      (Cicerale et al., 2012).  

Composto por substâncias químicas que incluem os 
tocoferóis e esteróis, responsáveis pelo sabor, aroma e 
caráter ao azeite, e contribuem para sua estabilidade 
(Quest-Ritson, 2011).  



Cozinhando com azeite 







Estudos espanhóis mostram que fritar 
alimentos com azeite de oliva faz com que o 
alimento absorva menos gordura, além dos 

mesmos ficarem saborosos e crocantes 

Estudo em andamento com o 
objetivo de  comparar a fritura de 
batatas fritas realizada com  óleo 

de arroz, soja, milho, côco e azeite 
de oliva com relacão a 

estabilidade destas gorduras. 



E o uso……….. 

A partir do 
reconhecimento 
do tipo de azeite 
será possível 
utilizá-lo da 
melhor forma 
possível 

Preparo de alimentos 

Finalização de pratos 



Harmonização de azeites 

Acontece ao mesmo tempo na boca, diferente 
do vinho. 

 Geralmente é feita pela concordância, ou seja 
o resultado deve ser harmônico, não havendo 
predominância nem do alimento, nem do 
azeite no sabor final do prato 

  

 



Dissertação de Mestrado 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UMA 
METODOLOGIA DE HARMONIZAÇÃO DE AZEITES DE 

OLIVA EXTRA VIRGEM COM DIFERENTES PREPARAÇÕES 
CÁRNEAS  (Gustavo Correa Pinto) 

 
          



Preparo de pratos… 

 

 O azeite de oliva pode ser utilizado como substituto de várias 

gorduras ( óleos, manteiga) no preparo de bolos, sorvetes, 
massa de quiches….. 

  Necessário ter o cuidado de escolher um azeite sem defeitos 

 Necessário ter o cuidado de que o azeite não interfira 
demasiado no sabor final do prato 



 
Exemplos de testes realizados 

 
Hamburger de Charque + maionese( arbequina 
e arbosana) 

Espinhaço de ovelha (Picual/ jovem) 

Tainha assada (Koroneiki/ jovem) 

Sorvete de azeite ( Frantoio/maduro) 

Carreteiro de charque (Galega) 

Vazio recheado ( hoji blanco) 



Desenvolvimento de Bombons com 
Azeite de Oliva Extravirgem 

 
  
 
 
 

 

Projeto de Qualificação 

PPG MPNA 

 

 
Dirce Meinen Tasquetto 
 
Orientadora  

Profa. Isabel Kasper Machado  
 



Bombom de Azeite de oliva 







Importantantíssimo!!!! 

   Apesar das características dos varietais, o Azeite 
de Oliva deve ser tratado como  um ser vivo!!!!!!  

Importância do " momento do uso" 



 

Azeite de Oliva é 
um mundo !! 

 
Temos muito que 

estudar e 
aprender!! 



 

 

 

 

 

 

                           Obrigada!!!!!!! 
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