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Introdução 

A fritura por imersão é um modo de preparo muito 

popular em todo o mundo. A utilização de azeite de 

oliva extravirgem (AOEV) como meio de fritura pode 

contribuir para o enriquecimento de alimentos como 

resultado da transferência de ácidos graxos 

insaturados e componentes bioativos ao alimento. 

Diferentes parâmetros de qualidade são utilizados 

para avaliar a degradação lipídica durante frituras 

por diversos ciclos. Entretanto, poucos estudos 

levam em conta a evolução de componentes 

bioativos e sua transferência para o alimento nele 

frito. Tendo isto em mente, o presente trabalho teve 

como objetivo investigar a evolução do perfil 

metabólico de AOEVs durante fritura de batatas por 

imersão, bem como a transferência destes 

componentes minoritários para o alimento, 

utilizando métodos cromatográficos multi-classes 

avançados.  

Resultados e Discussão 

Cerca de 60 compostos foram identificados e 

quantificados nos blends frescos, e sua degradação 

e/ou transferência para batatas fritas foram 

acompanhadas. Foram identificados compostos dos 

grupos: ácidos fenólicos, flavonoides, pigmentos, 

tocoferóis, compostos triterpênicos, lignanas, ácido 

elenólico, oleropeína e ligstrósido e seus derivados, 

ácidos graxos livres e esteróis livres. Nos blends 

frescos, dentre os fenóis simples e seus derivados, 

o ácido 3,4,5-trimetoxibenzóico foi o majoritário, na 

maioria das amostras, e notou-se a presença de 

compostos típicos de AOEV, como o tirosol e 

hidroxitirosol, que podem atuar como potenciais 

antioxidantes1. Os secoridoides apresentaram 

elevado conteúdo, sendo mais expressivos nas 

amostras da variedade Koroneiki, principalmente em 

relação ao conteúdo de isômeros da oleropeína 

aglicona. Dentre as lignanas, o acetoxipinoresinol 

apresentou maior conteúdo nos blends brasileiros 

da variedade Arbequina, corroborando o achado de 

Brenes et al, onde amostras de AOEVs espanhóis 

da variedade Arbequina apresentaram maior 

conteúdo deste composto, quando comparado à 

outras variedades2. 

Cada composto teve sua evolução particular, 

durante os 5 dias de fritura, por exemplo, nos óleos 

de fritura o hidroxitirosol diminuiu gradualmente, o 

acetoxipinoresinol manteve os mesmos níveis, os 

tocoferóis e os pigmentos diminuíram rapidamente e 

o total de esteróis livres permaneceu estável, dentre 

os tocoferóis, notou-se o aumento de um composto 

de degradação do α-tocoferol ao longo dos 5 dias 

de fritura, ao passo que o α-tocoferol sofre 

diminuição do seu conteúdo. Nos óleos absorvidos 

pelas batatas, o composto hidroxitirosol não foi 

detectado, o acetoxipinoresinol, tocoferóis e 

pigmentos diminuíram gradualmente, e o total de 

esteróis livres permaneceu estável. 

Conclusões 

A identificação e quantificação de cerca de 60 

componentes minoritários de blends de AOEVs 

frescos contribui para um conhecimento detalhado 

do perfil de tais componentes em AOEVs 

brasileiros. Cada componente mostrou um 

comportamento específico durante os 5 dias de 

fritura, e quantidades consideráveis dos mesmos 

foram transferidos dos AOEVs para as batatas 

fritas, em todos os blends utilizados. Enriquecendo 

assim, batatas fritas em azeites de oliva 

extravirgem, mesmo após os 5 ciclos de fritura. 
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