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A oliveira (Olea europaea L., Oleaceae) é uma planta rica em óleos fixos, no qual estão 

presentes ácidos graxos mono e polinsaturados, além de compostos fenólicos, responsáveis pela 

ação antioxidante. O óleo de oliva é um óleo fixo comestível extraído do fruto maduro de O. 

europaea, a azeitona, cujo processamento é realizado com frutos frescos evitando qualquer 

tratamento que altere a natureza química dos componentes durante a extração ou 

armazenamento. Obtém-se o óleo por compressão suave da polpa despelada, isenta do 

endocarpo. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um hidratante corporal contendo 

o óleo de oliva obtido a partir do bagaço dos frutos da oliveira e avaliar sua atividade 

antioxidante. O bagaço oriundo da compressão dos frutos da oliveira e o óleo virgem de oliva 

foram fornecidos por um produtor de oliveiras de Caçapava do Sul, RS. O óleo do bagaço foi 

extraído com uso de hexano. Foram realizadas análises das características organolépticas dos 

óleos e análise da composição química por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (CG/EM). Em seguida, foram desenvolvidas três formulações de hidratante corporal 

(HC1, HC2 e HC3), que foram submetidas à avaliação da estabilidade preliminar. A avaliação da 

atividade antioxidante foi realizada através do método do radical livre estável 2,2-difenil-1-

picrilidrazila (DPPH). O óleo extraído do bagaço de oliva teve um rendimento de 0,6% e 

apresentou odor impregnado de hexano. A constituição química dos óleos do bagaço e virgem de 

oliva apresentaram-se muito semelhantes. As formulações HC2 e HC3 mantiveram-se estáveis 

mediante as condições submetidas. O óleo do bagaço apresentou menor atividade antioxidante 

em relação ao óleo virgem, sendo que ambos apresentaram atividade inferior à apresentada pelo 

padrão vitamina C. Portanto, o óleo extraído do bagaço da azeitona pode ser utilizado em 

formulações cosméticas, pois manteve seus constituintes após extração e a estabilidade da 

formulação estável durante os testes de estabilidade preliminar. 
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