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RESUMO 

 Ao longo dos anos, vários estudos têm demonstrado uma relação direta entre o 

consumo de azeite e a baixa incidência de doenças cardiovasculares e certos tipos de 

cancro. Vários ensaios clínicos in vivo e in vitro mostram que grande parte destes 

benefícios para a nossa saúde estão relacionados com os compostos polifenólicos 

provenientes da ingestão de azeite, com atividade antioxidante/anti-tumoral/anti-

aterosclerótica/anti-diabética.  

 As propriedades antioxidantes dos compostos fenólicos do azeite têm sido alvo 

de especial atenção, particularmente no que respeita ao seu potencial efeito 

citoprotetor contra os danos provocados por oxidantes biológicos nocivos, 

nomeadamente na prevenção de doenças cardiovasculares e cancro. Contudo para 

que apresentem atividade biológica é necessário que estes sejam biodisponíveis. 

 Estudos recentes de biodisponibilidade demonstraram que, após a ingestão de 

azeite, encontram-se no plasma não só hidroxitirosol (2-(3’,4’-dihidroxifenil)etanol, 

Hyty), um dos mais importantes polifenóis do azeite, mas também os seus metabolitos, 

nomeadamente o álcool homovanílico, o acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo (HyAc) e 

os respetivos glucorunídeos e sulfatos. 

 Este trabalho tem como objetivo sintetizar alguns metabolitos sulfatados dos 

compostos fenólicos do azeite, que de futuro serão utilizados quer como padrões em 

estudos de biodisponíbilidade quer na avaliação da sua atividade antiaterogénica e 

citoprotetora.  

 Ainda que a literatura fosse incipiente no que toca a sulfatação de fenóis, 

inicialmente aplicaram-se vários métodos de sulfatação utilizados na sulfatação de 

açúcares, com ligeiras adaptações a fim de selecionar e melhorar o método de 

síntese.  

 Assim, tentou-se inicialmente a síntese do hidrogenossulfato de 4´-(2-

etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo (HO3SO-HyAc) a partir do acetato de 2-(3’,4’-

dihidroxifenil)etilo, utilizando várias condições de reação. Nas várias tentativas 

obtiveram-se vários compostos, entre eles, o acetato de 2-(2´-hidroxi-5´-

hidroxissulfonilfenil)etilo (5’-HO2SO-HyAc), o acetato de 2-(3´,4´-
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dihidroxissulfoniloxifenil)etilo (3’,4’-diHO3SO-HyAc) e uma mistura dos isómeros de 

hidrogenossulfato de 4´-(2-etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo e hidrogenossulfato de 3´-(2-

etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo (3’-HO3SO-HyAc + 4’-HO3SO-HyAc) na proporção 6:4, 

respetivamente.  

 O método mais eficaz para a obtenção de monossulfatos foi aquele em que se 

utilizou como agente sulfatante o complexo de SO3.Py em dioxano, a uma temperatura 

inicial de -10 °C durante 30 minutos e posteriormente a -18 °C durante 7 dias.  

 Depois de selecionado o método mais adequado e melhoradas as condições 

reacionais, sulfataram-se outros compostos fenólicos conhecidos do azeite, 

nomeadamente, o ácido (E)-3-(4´-hidroxi-3´-metoxifenil)prop-2-enóico (ácido ferúlico), 

o ácido 2-(4´-hidroxi-3´-metoxifenil)acético (ácido homovanílico), o acetato de 2-(4´-

hidroxi-3´-metoxifenil)etilo (acetato do álcool homovanílico), o ácido 3´,4´-di-

hidroxifenilacético (DOPAC) e o hidroxitirosol. 

 Na tentativa de sulfatação do hidroxitirosol ocorreu a sulfatação do grupo 

hidroxilo alifático pelo que tentou-se obter o sulfato pretendido procedendo á hidrólise 

enzimática de uma mistura de monossulfatos do acetato de hidroxitirosol em metanol 

utilizando a enzima Novozym 435 á temperatura de 40 °C. Verificou-se que a hidrólise 

do grupo acetato é muito lenta, não se obtendo praticamente nenhum produto ao fim 

de 7 dias de reação. 

 Todos os compostos obtidos foram identificados por RMN e MS. Este estudo 

provou ser possível sintetizar os metabolitos sulfatados puros de fenóis do azeite, mas 

é necessário pensar num método para separar as misturas de isómeros, com vista á 

sua posterior utilização quer em estudos de biodisponibilidade quer na avaliação da 

sua capacidade antiaterogénica e citoprotetora. 
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ABSTRACT 

 Over the years, several studies have shown a relationship between oil 

consumption and low incidence of cardiovascular diseases and certain cancers. 

Several in vivo and in vitro clinical trials studies have shown that most of these benefits 

to our health are related to polyphenolic compounds obtained by the ingestion of olive 

oil, with an antioxidant / anti-tumor / anti-atherosclerotic / anti-diabetic activity. 

  

 The olive oil phenolic compounds antioxidant properties have received much 

attention because of its potential cytoprotective effect against biological oxidant 

damage, in particularly in the prevention of cardiovascular diseases and cancer. 

However, the in vivo protective effects of these polyphenols depends on their activity 

and bioavailability. 

 

 Recent studies have demonstrated that after olive oil ingestion not only 

hydroxytyrosol (2-(3´,4'-dyhydroxyfenil)ethanol Hyty) is found in plasma, one of the 

most important olive oil polyphenols, but also its metabolites, namely alcohol 

homovanillic, hydroxytyrosol acetate (HyAc) and the respective glucoronídes and 

sulfates.  

 

 This work aims to synthesize some olive oil phenolic compounds sulfates, which 

in the future will be used either as standards in bioavailability studies or in 

antiatherogenic and cytoprotective bioactivity studies. 

  

 The literature regarding the sulfation of phenols is incipient. Therefore, it was 

applied several sulfation methods described for sugars, in the sulfation of phenols with 

slight modifications in order to improve the method of synthesis.  

 

 Thus, the reaction conditions were evaluated during the synthesis of 2-(2´-

hydroxy-3´-hydroxysulfonyloxy)ethanol (HO3SO-HyAc). During the several attempts 

several compounds were obtained, including the 2-(2´-hydroxy-5´-

hydroxysulfonyl)ethanol (5'-HO2SO-HyAc), 2-(3´,4´-dihydroxysulfonyloxy)ethanol (3 ',4'-

diHO3SO-HyAc) and a mixture of 3'-O and 4'-O the 2-(2´-hydroxy-3´-

hydroxysulfonyloxy)ethanol (3’-HO3SO-HyAc + 4’-HO3SO-HyAc)  in the ratio of 6:4, 
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respectively. The most effective method for obtaining the monosulfates was the one 

that used SO3.Py complex as sulfating agent in dioxane at the initial temperature of -10 

°C for 30 minutes and subsequently the temperature of -18°C for 7 days.  

  

 After selecting the most appropriate method and reaction conditions, other 

known olive oil phenolic compounds were sulfated, namely,  (E)-3-(4-hydroxy-3-

methoxy-phenyl)prop-2-enoic acid (ferulic acid), 2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)acetic 

acid (homovanillic acid), 2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)acetate (homovanillic alcohol 

acetate), 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) and hydroxytyrosol.  

 

 In the first attempt to sulfate the molecule Hyty, occurred at the aliphatic 

hydroxyl group. Therefore in order to obtain the desired sulfate, an enzymatic 

hydrolysis of the hydroxytyrosol acetate monosulfates in methanol using Novozym 435 

enzyme was attempted at the temperature of 40ºC. It was found that the acetate 

hydrolysis is slow, and there was virtually no product after 7 days of reaction.  

All obtained compounds were identified by NMR and MS. This study showed to be 

possible to synthesize pure sulfated metabolites of some olive oil phenols, but it is still 

necessary to separate the mixtures of isomers, in order to use them either in 

bioavailability or in bioactivity studies. 
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1.1. Contextualização 

 O azeite é extraído diretamente de azeitonas, fruto da oliveira (Olea europea 

L.) e sem extração por solventes químicos. Por esses motivos é um óleo vegetal que 

consegue reter compostos voláteis e outros compostos responsáveis pelas suas 

características, que só são conseguidas quando o processamento para obtenção 

deste fluido é estritamente mecânico/físico e efetuado a baixas temperaturas. A 

utilização do azeite para diversos fins remonta a tempos ancestrais, a Idade de Bronze 

(3000-600 a.C.), e entre as suas principais aplicações distingue-se obviamente, a 

utilização na alimentação, mas foi a sua polivalência que permitiu que fosse utilizado 

como combustível e como unguento para diversas maleitas. O valor deste óleo era tão 

elevado que chegou a ser usado como prémio nas conquistas efetuadas nos Jogos 

Olímpicos antigos (Gigon et al., 2010; Boskou, 2006). 

 Inicialmente apareceu na Ásia Ocidental, mas rapidamente se estendeu à zona 

mediterrânica, onde é predominante hoje em dia, contribuindo para a sobrevivência de 

várias economias e para a alimentação, nomeadamente em Portugal, Itália, Espanha e 

Grécia (Saldanha, 1999).  

  Os benefícios para a Saúde Humana associados ao consumo de azeite estão 

diretamente relacionados com a sua composição, que é rica em ácidos gordos 

monoinsaturados (como o ácido oleico), e favorece a absorção das vitaminas A, D, K, 

é rico em vitamina E e polifenóis que lhe confere um forte poder antioxidante, 

impedindo a formação de radicais livres e atrasando os processos oxidativos lipídicos. 

A presença de hidrocarbonetos (esqualeno) no azeite favorece a excreção de toxinas 

e tem ainda efeito anti-carcinogénico. 

 Apesar de atualmente ser utilizado na produção de cosméticos e desempenhar 

um papel importante em diversas religiões, o uso como alimento prevaleceu sobre os 

restantes nomeadamente como tempero em saladas ou como parte integrante na 

preparação de sopas, características da dieta mediterrânica. 
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1.2. O azeite e a sua produção 

 O azeite é extraído das azeitonas, o fruto da oliveira e a sua qualidade 

depende de vários fatores, nomeadamente, do estado de maturação do fruto, da forma 

de extração do azeite, da variedade da oliveira, do tipo de clima e da forma como a 

colheita, o transporte e o armazenamento da azeitona é realizado. O primeiro passo 

na obtenção do azeite será a determinação do momento ideal de maturação das 

azeitonas, ou seja quando o seu teor em óleo for máximo (Luchetti et al, 2002). O óleo 

forma-se durante o desenvolvimento e o amadurecimento da azeitona principalmente 

nas células da polpa, em pequenas gotículas revestidas por uma membrana protetora 

que servem de reserva energética para posterior germinação e crescimento de uma 

nova árvore. 

 O azeite quando é processado a partir de frutos maduros, frescos e de boa 

qualidade, o seu aroma é incomparável e delicado. É o único de todos os óleos 

vegetais que pode ser consumido no estado virgem, sem qualquer processo de 

refinação, conservando assim todas as suas vitaminas e outros constituintes naturais 

importantes. 

 O processo de fabrico do azeite envolve, geralmente, quatro fases: a apanha, a 

trituração, a batedura e a extração. 

 O momento ideal para a apanha é uma etapa muito importante pois é a que 

define a qualidade do produto final, durante o amadurecimento da azeitona ocorrem 

alterações na sua composição química que posteriormente se refletem nas 

propriedades do azeite.  

 A trituração da azeitona tem como objetivo libertar os óleos armazenados nas 

gotículas da polpa, sendo seguida da batedura de forma que estas gotículas se unam 

em gotas maiores até constituírem uma fase líquida contínua.  

 Por fim, os constituintes líquidos e a pasta da azeitona são separados por 

prensagem ou centrifugação. Na primeira são usadas prensas sujeitas a uma elevada 

pressão que separam o azeite e a água da pasta sólida. O azeite é posteriormente 

separado da água por processos de decantação. A segunda é uma técnica onde o 

movimento de rotação a alta velocidade permite separar o azeite das restantes partes 

(Aparício et al, 2003). 
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 Finalmente, o azeite é armazenado em adegas ou armazéns até à sua 

comercialização. O material dos recipientes de armazenamento deve ser inerte (aço 

inoxidável, fibra de vidro, poliéster, etc.). O espaço ideal deve ser constituído por 

materiais que o protejam das temperaturas elevadas e que não deixem passar odores 

estranhos. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 15 e os 18°C, 

evitando-se assim a sua oxidação.  

 A forma como o azeite é obtido e eventuais tratamentos ao mesmo, permitem a 

sua classificação de acordo com a legislação (Reg (CE) nº 12/2010 de 24/06/2010) da 

seguinte forma:  

 

Azeites Virgens  

 Azeites obtidos a partir do fruto de oliveira unicamente por processos 

mecânicos ou outros processos físicos – em condições que não alterem o azeite – e 

que não tenham sofrido outros tratamentos para além da lavagem, da decantação, da 

centrifugação e filtração, com exclusão dos azeites obtidos por solventes, com 

adjuvantes de ação química ou bioquímica ou por processos de reesterificação e de 

qualquer mistura com óleos de outra natureza. Que podem ser classificados e 

descritos do seguinte modo:  

 

• Azeite Virgem Extra: Azeite virgem com uma acidez livre, expressa em ácido 

oleico, não superior a 0,8 g por 100 g e com as outras características conforme 

com as previstas para esta categoria.  

 

• Azeite Virgem: Azeite virgem com uma acidez livre, expressa em ácido oleico, 

não superior a 2 g por 100 g e com as outras características conforme com as 

previstas para esta categoria. 

 

• Azeite lampante: Azeite virgem com uma acidez livre, expressa em ácido 

oleico, superior a 2 g por 100 g e/ou com as outras características conforme 

com as previstas para esta categoria. 
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Azeite Refinado 

 Azeite obtido por refinação de azeite virgem, com uma acidez livre expressa 

em ácido oleico não superior a 0,3 g por 100 g e com as outras características 

conforme com as previstas para esta categoria.  

 

Azeite 

 Azeite constituído por loteamento de azeite refinado e azeite virgem, com 

exclusão do azeite lampante, com uma acidez livre expressa em ácido oleico não 

superior a 1 g por 100 g e com as outras características conforme com as previstas 

para esta categoria. 

 

1.3. Composição química do Azeite 

 O azeite é constituído por duas frações, uma saponificável e outra 

insaponificável. A primeira, insolúvel em água, constitui 98,5 a 99,0% da composição 

do azeite, confere características não só físicas e químicas mas também metabólicas 

e é essencialmente constituída por triacilgliceróis, ácidos gordos livres e componentes 

minoritários como os fosfolípidos. A segunda fração, a insaponificável, representa 1 a 

1,5 % da constituição do azeite e é composta por hidrocarbonetos, esteróis, ceras, 

álcoois alifáticos e triterpénicos, pigmentos como clorofilas e carotenóides, vitaminas, 

tocoferóis, polifenóis e substâncias voláteis (Baccouri, O. et al, 2008; Belitz H. et al, 

2004; Ribeiro, 2005). 

 

1.3.1.   Ácidos gordos 

 Sendo os principais constituintes do azeite, os ácidos gordos encontram-se 

esterificados sob a forma de triacilgliceróis (TAGs), contudo também podem existir em 

menor quantidade sob a forma livre. Estes compostos lipídicos são formados por três 

ácidos gordos ligados a uma molécula de glicerol, por esterificação.   

 Existem diversos tipos de ácidos gordos que, de acordo com o seu grau de 

saturação, são agrupados em três famílias principais: os saturados (SFA),onde todas 

as ligações da cadeia carbonada são saturadas, os monoinsaturados (MUFA), onde 

uma das ligações da cadeia carbonada é insaturada e os polinsaturados (PUFA) onde 

duas ou mais ligações da cadeia carbonada são insaturadas. 
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 Da percentagem total de ácidos gordos presentes no azeite, entre 53 a 87% 

correspondem a monoinsaturados, 4 a 20% correspondem a polinsaturados e 5 a 15% 

a saturados. Dos ácidos gordos presentes na fração saponificável do azeite 

distinguem-se o palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico e linolénico (Tabela 

1), cuja percentagem varia de acordo com vários fatores, nomeadamente, o local de 

produção, clima, variedade de azeitona e grau de maturação do fruto. 

 O ácido oleico é o ácido gordo encontrado em maior quantidade, como 

podemos observar na Tabela 1, constituindo por isso a principal característica do 

azeite, sendo por isso o ácido gordo de referência para a determinação do grau de 

acidez. 

Tabela 1: Principais ácidos gordos presentes no aze ite e respetivo teor (adaptado de Gigon et al., 2010 e 
*Boskou, 2006) 

Ácido Gordo  Fómula química  Teor (%)  

Palmítico (C16:0)  CH3(CH2)14COOH 7,5 – 20,0 

Palmitoleico (C16:1)  CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 0,3 – 3,5 

Esteárico (C18:0)  CH3(CH2)16COOH 0,5 – 5,0 

Oleico (C18:1)  CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 55,0 – 83,0 

Linoleico (C18:2)  CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH 3,5 – 21,0 

Linolénico (C18:3)  CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 0,0 – 1,5 

 

1.3.2.   Antioxidantes 

 Existem moléculas que devido às suas propriedades e características 

químicas, permitem abrandar e mesmo inibir fenómenos oxidativos, que ocorrem 

durante a respiração celular, o metabolismo, ou mesmo a autooxidação lipídica, sendo 

designadas por antioxidantes. 

 Os antioxidantes podem inibir a oxidação de diversos substratos, desde 

moléculas simples a polímeros e biossistemas complexos inibindo a formação de 

radicais livres, promovendo a eliminação de radicais pela doação de átomos de 

hidrogénio (Soares, 2002; Namiki, 1990; Simic & Jovanovic, 1994). Assim, quando 

inseridos num meio lipídico, como uma célula ou uma garrafa de azeite, mesmo em 

baixas concentrações, possuem um efeito antioxidante, impedindo ou retardando a 

sua oxidação, o que permite classificá-los em dois tipos: 
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• Antioxidantes secundários ou preventivos: Retardam a velocidade do 

processo de iniciação da oxidação, impedindo ou retardando a formação de 

radicais livres, desativando os iões metálicos que catalisam a sua 

decomposição.  

• Antioxidantes primários ou “Chain-Breaking”:  Geralmente são 

compostos polifenólicos substituídos que bloqueiam a propagação da 

cadeia, pela doação de um hidrogénio ao radical peroxilo gerado pela 

oxidação lipídica, ocorrendo assim a formação de derivados estáveis 

(Servili et al., 2009).  

 

 No azeite estão presentes diversas moléculas que podem atuar como 

antioxidantes, entre as quais os carotenóides, compostos fenólicos lipofílicos 

(tocoferóis) e compostos fenólicos hidrofílicos (álcoois e ácidos fenólicos, flavonóides, 

lignanos e secoiridóides) – estes últimos encontrados exclusivamente no azeite 

(Sánchez-Moreno et al., 1998; Paiva-Martins, 2001; Servili et al., 2004;). 

 

1.3.2.1.  Carotenóides 

 Os carotenóides são compostos tetraterpénicos (C40), constituídos por 8 

unidades isoprénicas (C5). O esqueleto simétrico linear pode sofrer diversas 

modificações, nomeadamente, desaturação, ciclização numa ou em ambas as 

extremidades da molécula, hidroxilações, epoxidações e rearranjos epóxido-furanóide. 

 São, sem dúvida, o grupo de pigmentos naturais que, devido à sua vasta 

distribuição, diversidade estrutural e numerosas funções, apresenta maior importância 

nos seres vivos e estão divididos em duas categorias: os carotenos – constituídos 

apenas por átomos de carbono e hidrogénio (Hidrocarbonetos) – e as xantofilas – que 

contêm pelo menos um átomo de oxigénio. 

 

Figura 1: Exemplo de um caroteno 
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 Os carotenoides maioritários presentes no azeite são a luteína e o β-caroteno 

(pró-vitamina A), a sua concentração total no azeite varia entre 1 e 20 ppm (Boskou, 

2006), contudo poderão existir também diversas (Figura 2) xantofilas: violaxantina, 

neoxantina, luteoxantina, anteraxantina, mutatoxantina e β-criptoxantina (Boskou, 

2006). São antioxidantes eficazes, pois removem espécies reativas que oxidam 

componentes celulares do organismo, como é o caso dos ácidos nucleicos, 

aminoácidos, proteínas e ácidos gordos insaturados, através de um mecanismo físico 

ou químico (Martin et al, 1999). 

 

Figura 2: Estrutura da luteína (xantofila) 

 

1.3.2.2.  Compostos Fenólicos 

 Os compostos fenólicos estão relacionados com a estabilidade do azeite, a 

atividade biológica e atividade antioxidante pois reagem com os radicais lipídicos 

(Boskou, 2006). A nível estrutural, possuem um anel aromático e, pelo menos, um 

substituinte hidroxilo. A atividade antioxidante também está diretamente relacionada 

com a sua estrutura e com a sua habilidade em transferir o hidrogénio do grupo 

hidroxilo do anel aromático aos radicais livres.  

 Assim, estes compostos são classificados em duas categorias: lipofílicos, como 

os tocoferóis (comuns a todos os óleos vegetais) e hidrofílicos, como os álcoois e 

ácidos fenólicos, flavonóides, lignanos e secoiridóides (exclusivos da fração 

insaponificável do azeite). 

 

1.3.2.2.1. Compostos Fenólicos Lipofílicos 

 A fração lipofílica dos compostos fenólicos é constituída principalmente por 

tocoferóis (Vitamina E). O α-tocoferol (Figura 3) representa cerca de 90 % dos 

tocoferóis presentes no azeite, sendo a restante percentagem constituída pelo β-

tocoferol e o γ-tocoferol (Boskou, 2006). 
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 Todos os tocoferóis possuem uma estrutura cíclica de cromano, com o 

substituinte hidroxilo do anel em posição -para relativamente ao oxigénio do 

heterociclo por 4 unidades isoprénicas (Boskou, 2006). 

 

Figura 3: Estrutura química do α-Tocoferol 

  

 O α-tocoferol é considerado um dos mais importantes antioxidantes do azeite, 

além de contribuir para a estabilidade oxidativa do azeite também inibe a foto-oxidação 

reagindo com o oxigénio singleto (Boskou, 2006). 

 A atividade dos tocoferóis depende de vários fatores, nomeadamente, do meio 

em que estão inseridos e da presença de metais, uma vez que atuam como pró-

oxidantes na presença de cobre e ferro (Paiva-Martins et al., 2005; Paiva-Martins et 

al., 2006). 

 

1.3.2.2.2. Compostos Fenólicos Hidrofílicos 

 A fração fenólica hidrofílica do azeite é composta pelos antioxidantes mais 

abundantes no azeite, dividindo-se assim em 5 classes: os ácidos fenólicos, os álcoois 

fenólicos, os flavonóides, os lignanos e os secoiridóides. 

 

1.3.2.2.2.1.   Ácidos Fenólicos 

 Os ácidos fenólicos são constituídos por um ou mais anéis aromáticos que 

possuem pelo menos um grupo hidroxilo. Geralmente, são divididos em dois grupos: 

os ácidos hidroxibenzóicos, que são constituídos por sete átomos de carbono (C6-C1) 

(Figura 4) e os ácidos hidroxicinâmicos que possuem nove átomos de carbono (C6-

C3) (Figura 4) (Fresco et al, 2006). 
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Figura 4: Exemplos de ácidos pertencentes aos dois grupos de ácidos fenólicos 

 Os ácidos fenólicos normalmente aparecem como ésteres ou amidas, quer se 

apresentem na forma livre ou conjugados a açúcares e proteínas (Gomes et al, 2003). 

Devido á facilidade com que o átomo de hidrogénio do grupo hidroxilo pode ser 

capturado, podem reagir com radicais livres, resultando assim uma estrutura de 

ressonância que suporta a presença de um eletrão desemparelhado (Dziedzzik & 

Hudson, 1984). 

 

1.3.2.2.2.2.   Álcoois Fenólicos 

 Os álcoois fenólicos mais abundantes no azeite são o hidroxitirosol (2-(3,4-

dihidroxifeniletanol ou 3,4-DHPEA) e o tirosol (2-p-hidroxifeniletanol ou p-HPEA). Em 

óleos frescos, geralmente, a concentração de álcoois fenólicos é reduzida, mas após o 

armazenamento estes valores aumentam devido à hidrólise dos secoiridóides 

presentes no azeite virgem (Servili e Montedoro, 2002). A concentração total de 

hidroxitirosol no azeite varia entre 1,4 a 14,42 mg/kg no azeite extra virgem, por sua 

vez no azeite refinado a concentração média é cerca de 1,74 mg/kg (Tuck et al, 2002). 

O acetato de hidroxitirosol (acetato de 2-(3,4-dihidroxifenil)etanol) (Figura 5) e o 3,4-

dihidroxifenilglicol (3,4-DHPG) também estão presentes na fração fenólica hidrofílica 

(Brenes et al, 1999; Gordon et al, 2001).  

 

 

Figura 5: Estruturas químicas de alguns álcoois fen ólicos presentes no azeite 
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1.3.2.2.2.3.  Flavonóides 

 Os flavonóides são formados por dois anéis aromáticos, geralmente unidos por 

um anel heterocíclico. Devido á sua estrutura fenólica, possuem um grande poder 

antioxidante, uma vez que podem ser multisubstituídos e formar assim estruturas 

químicas diversificadas. Estão divididos em várias classes, tais como as catequinas, 

antocianinas, antocianidina, flavonóis e flavonas, entre outras. 

 

 

Figura 6: Estrutura química de dois flavonoides pre sentes no azeite 

  

 A luteolina e a apigenina (Figura 6) são os dois flavonóides presentes no azeite 

em maiores concentrações, que podem variar entre os 0,4 – 2,2 mg.kg-1 e os 0,7 – 7,6 

mg.kg-1 (Servili et al., 2009; Freitas, 2006), mas mesmo assim, comparando com a 

concentração de outros compostos fenólicos, a concentração é muito baixa (Servili et 

al, 2002). 

 

1.3.2.2.2.4.   Lignanos 

 Os lignanos (+)-1-acetoxipinoresinol e (+)-1-pinoresinol (Figura 7), são os 

compostos fenólicos deste grupo que se encontram em maior concentração no azeite, 

com concentrações situadas entre os 25 e 15 mg.kg-1,respetivamente (Servili e 

Montedoro, 2002). 
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Figura 7: Estrutura química de dois lignanos presen tes no azeite 

1.3.2.2.2.5.  Secoiridóides 

 Os secoiridóides são antioxidantes exclusivos da família Olearaceae, onde se 

incluem as oliveiras, e estão presentes em maior quantidade no azeite virgem, ao 

contrário dos outros compostos fenólicos já referidos. Os secoiridóides mais 

abundantes na azeitona são o éster do ácido elenólico com tirosol (ligstrósido) e o 

éster do ácido elenólico com hidroxitirosol (oleuropeína). Já no azeite, os secoiridóides 

mais abundantes são o isómero da oleuropeína aglicona (3,4-DHPEA-EA) e a forma 

dialdeídica do ácido elenólico ligada ao hidroxitirosol (3,4-DHPEA-EDA) ou ao tirosol 

(3,4-HPEA-EDA), sendo que o 3,4-DHPEA-EA e o 3,4-DHPEA-EDA representam 

cerca de 55% do extrato fenólico (Brenes, M. et al., 2001; Tovar, M.J. et al., 2001) 

(Figura 8). Estes antioxidantes têm tido especial atenção e interesse por parte de 

vários grupos de investigação, por possuírem forte atividade antioxidante e 

citoprotetora (Servili et al., 2009). 

 

 

Figura 8: Estruturas químicas de secoiridóides pres entes no azeite 
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 Muitos destes secoiridóides podem ser isolados não só a partir do azeite como 

também da azeitona ou das folhas de oliveira (Servili et Montedoro, 2002). 

 

Figura 9: Reação de hidrólise enzimática dos secoir idóides pelas β-glucosidases endógenas do azeite 

  

 A concentração dos secoiridóides no azeite é afetada por diversos fatores, 

como o cultivo da oliveira, altura da recolha do fruto, origem geográfica e irrigação das 

oliveiras e pelas condições utilizadas durante a fase de extração do azeite (Riachy et 

al, 2011). 

 

1.4. O azeite, os seus compostos fenólicos e a saúde humana 
 

 O azeite é um alimento integrante da dieta Mediterrânica, constitui a sua 

principal fonte de gordura e é um dos principais responsáveis pelo facto de esta 

contribuir para a prevenção e menor incidência de doenças cardiovasculares, 

neurodegenerativas, diabéticas e tumorais.  

 Os efeitos nefastos do stress oxidativo (desequilíbrio na produção/remoção de 

espécies reativas de oxigénio – ROS), são vários e atuam em diversos componentes 

do organismo, nomeadamente, os danos nos eritrócitos, no ADN e as repercussões 

diretas na ateroesclerose, que é caracterizada pelo endurecimento e espessamento 
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das paredes arteriais, devido à acumulação de lípidos, tecido fibroso e cálcio, e 

posteriormente nas doenças cardiovasculares.  

 O azeite é constituído principalmente por ácidos gordos monoinsaturados, 

nomeadamente uma percentagem elevada de ácido oleico. Vários estudos revelam 

que os ácidos gordos monoinsaturados (MUFA) em configuração geométrica cis 

presentes na dieta mediterrânica previnem a aterosclerose, sendo comparáveis aos 

ácidos gordos polinsaturados (PUFA) na prevenção do risco de doenças 

cardiovasculares. De facto, a ingestão de ácido oleico contribui para a diminuição da 

concentração sanguínea das LDL (lipoproteínas de baixa densidade), quando oxidam 

estão na génese da aterosclerose, para a sua estabilidade oxidativa (relativamente 

aos PUFA) e para o aumento da concentração sanguínea das HDL (lipoproteínas de 

alta densidade) (Granados, 2000; Duarte, 2003). 

  Nos países do mediterrâneo é também atribuído um papel quimiopreventivo, 

anti-cancerígeno e anti-inflamatório a diversos constituintes minoritários do azeite, 

nomeadamente os compostos fenólicos que possuem atividade antioxidante (como o 

hidroxitirosol e a oleuropeína), que são capazes de diminuir as repercussões negativas 

do stress oxidativo e da presença de radicais livres a nível celular (Servili et al., 2009; 

Cicerale et al., 2010). 

 Vários polifenóis do azeite, nomeadamente o hidroxitirosol, a luteolina e a 

oleuropeína aglicona demonstram efeitos benéficos na prevenção de doenças 

cardiovasculares, como a inibição da agregação plaquetária, ou a prevenção da 

oxidação das LDL (Servili et al., 2009). 

 Num estudo recente demonstrou-se que o 3,4-DHPEA-EDA e o Hyty protegem 

os eritrócitos da hemólise oxidativa iniciada por radicais peroxilo (Paiva-Martins et al. 

2010). Estas células, as células mais abundantes do organismo, possuem uma 

capacidade reduzida de auto-reparação e sendo células de transporte específico de 

oxigénio, estão continuamente expostas a danos oxidativos.  

 Para além da inibição da hemólise induzida nos eritrócitos, os compostos 

fenólicos do azeite previnem e/ou reparam os danos provocados pelo stress oxidativo 

no ADN, bem como diminuem a concentração na urina de marcadores específicos da 

ocorrência de danos oxidativos no ADN (Machowetz et al., 2007; Weinbrenner et al., 
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2004). O Ty-EDA revelou também uma atividade anti-inflamatória semelhante à do 

ibuprofeno ou à da aspirina (Beauchamp et al., 2005) 

 Vários estudos demonstram igualmente a associação entre o consumo de 

azeite e o risco reduzido de contrair diferentes tipos de cancro, nomeadamente, o da 

mama, do cólon e da próstata, entre outros (Servili et al., 2009; Filik e Ozyilkan, 2003; 

Covas et al., 2007). Alguns fenóis, nomeadamente a oleuropeína e o hidroxitirosol, 

demonstraram a capacidade de reduzir a taxa de proliferação celular (Fabiani et al., 

2006). O ácido óleico possui a capacidade de regular e inibir diretamente a expressão 

de certos oncogénicos, com papel crucial na tumorogénese, metástase e no insucesso 

dos tratamentos anti-cancerígenos (Colomer e Menéndez,2006).). 

 Em relação à prevenção de doenças neurodegenerativas, nomeadamente da 

doença de Alzheimer e da doença de Parkinson que estão intimamente relacionadas 

com os danos provocados pelo stress oxidativo, estudos revelam que, o Ty-EDA 

possui uma elevada capacidade de prevenção destas doenças (Li et al, Pitt et al., 

2009).  

 Certos compostos fenólicos, como a oleuropeína, o hidroxitirosol e tirosol 

apresentam atividade antibacteriana e/ou bactericida contra numerosos patogénios, 

como por exemplo a Listeria monocytogenes e a Salmonella enterica (Romero et al., 

2007, Medina et al., 2006). 

 São inúmeros os benefícios já estudados do azeite e seus polifenóis na saúde 

humana e por isso o azeite virgem deve ser uma parte integrante da dieta por prevenir 

e corrigir certas doenças. 

 

1.5. Biodisponibilidade de compostos fenólicos do Azeite 

 As propriedades biológicas dos compostos fenólicos presentes no azeite 

dependem da sua biodisponibilidade, isto é da sua taxa de absorção e 

consequentemente do seu metabolismo (Visioli et al., 2000b; Vissers et al., 2002; Miró-

Casas et al., 2001).  

 A metabolização tem como função converter uma molécula capaz de 

atravessar membranas biológicas, numa que possa ser excretada, nomeadamente 
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pela urina, suor, etc. O metabolismo geralmente é dividido em duas fases distintas: 

fase I e fase II, onde cada uma destas fases comporta diferentes transformações à 

molécula que será metabolizado. Ao longo das fases do metabolismo, aumenta a 

polaridade das moléculas (e a lipofilicidade geralmente reduz-se), determinando assim 

se essa mesma molécula vai para os rins a fim de ser excretada pela urina ou se 

prossegue para a fase metabólica seguinte, podendo qualquer um dos passos ativar 

ou desativar a molécula. Os produtos de metabolização de um determinado fenol 

dependem da sua estrutura química inicial. 

 Os compostos fenólicos do azeite são rapidamente absorvidos e inicia-se a 

extensa metabolização nas células do intestino e do fígado (Visioli et al, 2000; 

Khymenets et al, 2010), aparecendo metabolitos do hidroxitirosol e do tirosol tanto no 

plasma como na urina. Uma evidência indireta da sua absorção pelo intestino é o 

aumento da capacidade antioxidante do plasma após o consumo de alimentos que 

contêm estes compostos. 

 O hidroxitirosol ingerido por humanos é posteriormente encontrado na urina 

sob a forma de metabolitos. Verifica-se, que este é convertido por via enzimática, em 

quatro derivados oxidados e/ou metilados, sendo eles o ácido 3,4-dihidroxifenilacético, 

o 3,4-dihidroxifenilacetaldeído, o HvaOH e o HvaAc. Posteriormente, estes metabolitos 

sofrem metabolização de fase II originando glucuronídeos, (Miro-Casas et al, 2003; 

Caruso et al, 2001; Torre-Carbot et al, 2006; Khymenets et al, 2010; Khymenets et al, 

2011) e conjugados sulfatados (Figura 10) (D’angelo et al, 2001). 
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Figura 10: Vias metabólicas possíveis do Hidroxitir osol 

 

 Recentemente, confirmou-se que após a administração de secoiridóides como 

3,4-DHPEA-EDA e 3,4-DHPEA-EA, aparecem nos líquidos serosais não só os 

glucoronídeos dos compostos parentais reduzidos, como os metabolitos do HyTy e 

HVA, demonstrando que parte dos secoiridóides absorvidos são hidrolisados in vivo. 

(Pinto et al., 2010). 

 

1.6. Reações de sulfatação 

 Uma vez que as referências na literatura á síntese de metabolitos sulfatados do 

azeite são escassas, assim como o estudo dos seus efeitos biológicos, torna esta área 
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de investigação aliciante e propicia ao desenvolvimento de novas metodologias de 

síntese ou aperfeiçoamento das poucas já existentes. 

 Como já foi referido anteriormente, os polifenóis do azeite são absorvidos no 

intestino delgado, aparecendo no plasma e na urina sob a forma parental ou sob a 

forma de metabolitos de fase I e fase II (metilados, glucuronilados e sulfatados). Na 

fase II ocorrem processos de desintoxicação metabólica comuns a muitos 

xenobióticos, pois tornam os compostos mais hidrofílicos, facilitando a sua excreção. 

No entanto, a identificação destes metabolitos está limitada em resultado da sua 

diversidade, baixa concentração plasmática e ausência comercial de padrões. 

 A configuração de cada polifenol, a sua massa molecular, a disposição dos 

grupos substituintes na molécula e o grau de substituição são fatores que influenciam 

diretamente o grau de sulfatação da molécula. Contudo, alguns parâmetros de 

caracter reacional também influenciam a eficiência da sulfatação, como o reagente de 

sulfatação, o solvente, a proporção molar dos reagentes na mistura reacional, o tempo 

de reação e a temperatura. Atualmente, o método mais utilizado para a síntese de 

sulfatos são os complexos de trióxido de enxofre com aminas (piridina, trietilamina e 

trimetilamina) e amidas (dimetilformamida). Algumas das vantagens na utilização 

destes complexos são a sua natureza sólida à temperatura ambiente e a sua 

estabilidade a altas temperaturas, sendo os mais adequados para sulfatação de 

grupos hidroxilo que estão presentes em compostos fenólicos (Al-Horani; Desai, 2010) 

(Figura 11). Contudo, podem promover reações de hidrólise, pois normalmente 

apresentam caráter ácido quando dissolvidos em solventes orgânicos.  
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Figura 11: Esquema reacional pelo método do complex o de trióxido de enxofre (adaptado de Yang et al., 2013) 

 

  

 O ácido clorosulfónico é utilizado há décadas como reagente de sulfatação de 

polifenóis, porém, devido á sua natureza ácida, tem igualmente efeitos indesejáveis 

como a clivagem de alguns grupos funcionais. Numa tentativa de minimizar esses 

efeitos, tem sido utilizada a piridina como solvente na mistura reacional, mas que 

introduz posteriormente a dificuldade em eliminá-la do meio reacional (Papy-Garcia et 

al. 2005) (Figura 12). Constatou-se que uma elevada temperatura de reação, assim 

como a utilização de um solvente inadequado são os fatores que mais contribuem 

para a degradação de compostos fenólicos durante a sulfatação (Yang et al., 2002). 

 

 

 

Figura 12: Esquema da reação de sulfatação utilizan do o método do ácido clorosulfónico (adaptado de Yang et 
al., 2002) 
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 Um dos métodos utilizado nas reações de sulfatação recorre à N,N´-

diciclohexilcarbodiimida (DCC) em conjunto com o ácido sulfúrico em DMF, a baixas 

temperaturas (Hoiberg CP.,1969) (Figura 13). O mecanismo proposto envolve a 

formação de um intermediário DCC-H2SO4, seguido de um ataque nucleófilo de um 

grupo hidroxilo ao átomo de enxofre que produz o éster monossulfatado e a 

diciclohexilureia. A versatilidade deste protocolo foi estudada para as reações de 

sulfatação de outras classes de compostos, incluindo fenóis, tióis, aminas e oximas, 

requerendo tipicamente concentrações mais elevadas de reagentes. No entanto, 

embora o procedimento de sulfatação mediada pela DCC dê bons rendimentos no 

caso dos sulfatos de monoalquilo, a formação da diciclohexilureia insolúvel complica o 

isolamento direto do produto sulfatado (Al-Horani; Desai, 2010). 

 

Figura 13: Esquema reacional recorrendo ao ácido su lfúrico e DCC (adaptado de Al-Horani; Desai, 2010) 
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 Outro método utilizado para a sulfatação de grupos hidroxilo centra-se na 

utilização de ácido sulfâmico (NH2SO3H). Uma vez que é menos reativo e mais caro 

do que outros reagentes utilizados na síntese por sulfatação, é um reagente para 

explorar quando todos os outros falham. A síntese tem de se realizar a altas 

temperaturas, nomeadamente a 140 °C, obtendo rendimentos baixos. Apesar da sua 

utilidade para a sulfatação, possuiu inúmeras desvantagens, como as inúmeras 

reações colaterais, incluindo desidratação, sulfatação não seletiva e degradação (Al-

Horani; Desai, 2010). 

 

Figura 14: Reação de sulfatação recorrendo ao métod o do ácido sulfâmico (adaptado de Al-Horani; Desai, 2010) 

 

 

 Por fim, outro método de sulfatação de estruturas catecólicas ou possuidoras 

de um grupo hidroxilo utiliza como reagente o clorossulfato de 2,2,2-tricloroetilo (TCE). 

Este método divide-se em duas etapas: inicialmente, forma-se o sulfato do fenol e o 

tricloroetano, seguido de uma hidrogenólise deste sulfato pelo H2 obtido in situ a partir 

do formiato de amónio na presença de Pd/C. 
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Figura 15: Esquema reacional de sulfatação utilizan do o reagente TCE (adaptado de Liu et al., 2004) 

 

 A reação é geralmente realizada em condições anidras e utilizando solventes 

polares apróticos, geralmente tetrahidrofurano (THF). Realiza-se a baixas 

temperaturas, aproximadamente a 0ºC e o produto obtido é armazenado sob a forma 

de sal (Liu et al., 2004). 
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2. OBJETIVOS 
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Considerando que: 

- A dieta mediterrânica tem como principal fonte de gordura dietética o azeite. 

As vantagens da ingestão deste óleo são as mais variadas e já foram efetuados 

diversos estudos, comprovando assim inúmeros benefícios, nomeadamente, na 

prevenção das doenças coronárias, no metabolismo de lípidos, na regulação da 

pressão sanguínea, no índice de massa corporal e nos processos inflamatórios e 

processos de coagulação sanguíneos.  

- Os antioxidantes desempenham um papel muito importante na redução do 

risco de desenvolvimento de patologias resultantes do stress oxidativo, devido à sua 

capacidade de defender o organismo contra os radicais livres e outros agentes 

oxidantes.  

- Recentemente, as propriedades antioxidantes dos compostos fenólicos do 

azeite têm sido alvo de especial atenção, particularmente no que respeita ao seu 

potencial efeito citoprotetor contra os danos provocados por oxidantes biológicos 

nocivos, nomeadamente na prevenção de doenças cardiovasculares e cancro. 

Contudo para que apresentem atividade biológica é necessário que estes sejam 

biodisponíveis.  

- Estudos recentes demostraram que, após consumo de azeite, encontram-se 

no plasma o hidroxitirosol (Hyty) e seus metabolitos, nomeadamente o álcool 

homovanílico, o acetato de hidroxitirosol (HyAc) e os respetivos conjugados, 

glucorunídeos e sulfatos. 

este trabalho tem como objetivo a síntese de vários metabolitos sulfatados do Hyty, 

nomeadamente, o hidrogenossulfato de 4´-(2-etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo , 

hidrogenossulfato de 4-(2-hidroxietil)2-hidroxifenilo, o hidrogenossulfato de 4-(2-

etanoiloxietil)-2-metoxifenilo, o ácido (4´-hidroxissulfoniloxi-3´-metoxifenil)etanóico, o 

ácido 3-(4´-hidroxissulfoniloxi-3´-metoxifenil)prop-2-enóico e o ácido 3´-hidroxi-4´-

hidroxissulfoniloxifenilacético que de futuro serão utilizados quer como padrões em 

estudos de biodisponíbilidade quer na avaliação da sua atividade antiaterogénica e 

citoprotetora.  
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3. MÉTODOS EXPERIMENTAIS 
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3.1. Métodos e Reagentes 

 Os reagentes e solventes utilizados nas sínteses foram Puros e nas 

purificações por coluna cromatográfica foram de qualidade PA (Para Análise). 

 Utilizaram-se para a identificação dos compostos sintetizados ou isolados as 

seguintes técnicas: 

• Cromatografia de Camada Fina (TLC) 

• Ressonância Magnética Nuclear de protão (1H) e de Carbono (13C) 

• Espectrometria de Massa (MS) 

 

 Nas purificações por coluna cromatográfica utilizou-se gel de sílica (0,040-

0,063 mm (Merck) e na identificação dos compostos por TLC utilizou-se gel de sílica 

em suporte de alumínio (Merck 60 F254). Efetuou-se a revelação das placas de TLC de 

três modos:  

 

• Em câmara de vapores de iodo 

• No UV-VIS, com λ = 254nm (lâmpada U.V.: CN-6 da Vilber Lourmaí) 

• Com solução de Mostain (100 mL H2SO4 10%; 5,0 g (NH4)6Mo7O24.4H2O, 0,22 

g Ce(SO4)2.4H2O).  

  

 Traçaram-se os espectros de RMN de 1H, 13C, Cosy e HSQC, com um 

espectrómetro digital de Ressonância Magnética Nuclear a 400 MHz (Bruker Avance 

III 400) dissolvendo as amostras em metanol deuterado. 

  

 Realizaram-se as análises de espectrometria de massa (MS) num 

espectrómetro de massa Finnigan LCQ DECA XP MAX equipado com uma fonte API, 

com recurso a uma sonda de ionização de electrospray (ESI), com um fluxo de bomba 

de 3 µL.min-1, temperatura do capilar de 180ºC e uma voltagem de 30V. Obtiveram-se 

os espectros em modo de ião negativo. 
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3.2. Procedimentos Experimentais 

3.2.1.   Síntese do hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-
hidroxifenilo 

 Realizou-se a reação de sulfatação do acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo 

utilizando três reagentes sulfatantes distintos, o ácido clorossulfónico, o ácido 

sulfâmico e o complexo trióxido de enxofre.piridina em 1,4-dioxano. 

 

3.2.1.1. Síntese realizada utilizando o ácido clorossulfónico  

 Sintetizou-se o hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo de 

acordo com o método descrito por Rubió et al (2012) com pequenas alterações. 

 

 

Figura 16: Reação de sulfatação do acetato de 2-(3’ ,4’-dihidroxifenil)etilo recorrendo ao método do ác ido 
clorossulfónico 

 

 Num balão de fundo redondo sob atmosfera de árgon adicionaram-se 0,20 g de 

acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo (1,02 mmol), 3 mL de dietiléter e 89 µL ácido 

clorosulfónico (1,30 eq.), gota-a-gota em banho de gelo. Deixou-se reagir á 

temperatura ambiente durante 12 horas, posteriormente transferiu-se o conteúdo do 

balão para um funil de separação e lavou-se com hexano seco (3 x 3 mL). 

Seguidamente, decantou-se o conteúdo do funil de separação para um balão de fundo 

redondo a fim de evaporar o solvente no evaporador rotativo, á temperatura ambiente. 

Obteve-se um óleo acastanhado.  

 Prosseguiu-se para a purificação por coluna cromatográfica deste óleo, onde 

se utilizou como fase estacionária 28 g de gel de sílica e como eluente uma mistura de 

DCM/Metanol (1,5:1). Controlou-se e monitorizou-se a purificação por TLC e para a 

eluição das placas utilizou-se o mesmo eluente que na purificação por coluna. 

Revelaram-se as placas em câmara de iodo e por UV-Vis. Obtiveram-se 3 frações que 

após evaporação dos solventes foram analisadas por 1H-RMN.  
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3.2.1.2. Síntese realizada utilizando o ácido sulfâmico  

 Sintetizou-se o hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo de 

acordo com o método descrito por Everett et al (1960) com pequenas alterações. 

 

 

Figura 17: Reação de sulfatação do acetato de 2-(3’ ,4’-dihidroxifenil)etilo recorrendo ao ácido sulfâm ico 

  

 Para um balão previamente saturado com argón pesaram-se 0,30 g de acetato 

de hidroxitirosol (1,55 mmol) e 0,16 g de ácido sulfâmico (1,59 mmol) e dissolveram-se 

em 6 mL de dioxano. Inicialmente, colocou-se a mistura a reagir á temperatura 

ambiente durante 30 minutos e depois aqueceu-se durante 24 horas a 130ºC, com 

agitação continua. No fim do tempo de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada 

gelada, neutralizou-se até pH ≈ 7 com dietilamina (DEA) e por fim transferiu-se o 

conteúdo do balão para um funil de separação para proceder à lavagem com éter 

dietílico (3 x 3 mL). Evaporou-se a fase aquosa obtida no evaporador rotativo.  

 Obteve-se a partir da fase aquosa, 0,9191 g de um produto oleoso identificado 

por TLC como sendo a mistura dos reagentes iniciais. 
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3.2.1.3. Síntese realizada utilizando o complexo de trióxido de 
enxofre.piridina (SO3.Py)  

 Sintetizou-se o hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-hidroxifenilo de 

acordo com o método descrito por Jones et al (2005) com pequenas alterações. 

 

 

Figura 18: Reção do sulfato de acetato de 2-(3’,4’- dihidroxifenil)etilo utilizando o complexo de trióx ido de 
enxofre.piridina (SO 3.Py)  

 
 Para um balão de fundo redondo foram previamente pesados 0,30 g acetato de 

2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo (1,55 mmol) e 0,49 g do complexo SO3.Py (3,10 mmol) e 

adicionaram-se 6 mL de dioxano, adição efetuada em banho de gelo. De seguida 

colocou-se o balão em aquecimento, num banho de óleo a 50ºC com agitação durante 

4 horas, posteriormente colocou-se o balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. 

Após esse período de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada gelada, 

neutralizou-se até pH ≈ 7 com dietilamina (DEA), por fim transferiu-se o conteúdo do 

balão para um funil de separação para proceder à lavagem com éter dietílico (3 x 3 

mL). Evaporaram-se separadamente as fases aquosa e etérea obtidas no evaporador 

rotativo.  

 A partir da fase aquosa, obteve-se uma mistura oleosa acastanhada (1 g) que 

posteriormente foi purificada por coluna cromatográfica, onde se utilizaram 29 g de gel 

de sílica como fase estacionária e como eluente acetato de etilo/metanol (9:1 v/v). 

Monitorizou-se a purificação por TLC utilizando o mesmo eluente que na coluna 

cromatográfica. As placas, posteriormente, foram reveladas no UV-Vis e em câmara 

de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo e 

obtiveram-se 0,0892 g de um produto sólido de cor branca, identificado por 1H-RMN 

como sendo a mistura de compostos pretendidos. 
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 Repetiu-se este método de síntese de sulfatação várias vezes, de modo a 

otimizar a sintese do composto pretendido (Tabela 2). 

Tabela 2: Condições utilizadas e rendimento obtido nas repetições da reação de sulfatação do acetato d e 2-
(3’,4’-dihidroxifenil)etilo pelo método o complexo de trióxido de enxofre.piridina (SO 3.Py)  

Reagente  
Relação molar 

fenol:reagente  
T (ºC) Tempo  

Massa de composto 

obtido (g) 
η (%)a 

SO
3
 .Py 

 

1:8 50/-18 5h/24h 0,0903 21b 

1:2 50/-18 12h/12h 0,1023 24c 

1:2 50/-18 4h/ 7d 0,0892 21 

1:2 20/-18 0,5h/7d 0,1334 31 

1:2 -10/-18 0,5h/7d 0,1380 32 
aApós purificação por cromatografia em coluna. bO produto obtido foi o 3’,4’-diHO3SO-HyAc.  cCalculado a partir da 

massa final e análise por RMN. 
 

 

 

3.2.2.       Síntese do ácido 3-(4-hidroxissulfoniloxi-3-
metoxifenil)prop-2-enóico 

 Sintetizou-se o ácido 3-(4-hidroxissulfoniloxi-3-metoxifenil)prop-2-enóico 

recorrendo ao método descrito para sulfatar o acetato de hidroxitirosol, com as devidas 

adaptações ao composto pretendido em questão. 

 
 

 

Figura 19: Reação de sulfatação do ácido ferúlico u tilizando o complexo de trióxido de enxofre.piridin a 
(SO3.Py) 

  

 Pesaram-se para um balão de fundo redondo 0,30 g de ácido ferúlico (1,54 

mmol) e 0,49 g de complexo SO3.Py (3,08 mmol) e adicionaram-se em banho de gelo 

6 mL de dioxano. De seguida colocou-se o balão num banho de gelo e salmoura a 

uma temperatura de -10ºC com agitação durante 30 minutos e posteriormente 

colocou-se o balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. Controlou-se a reação por 

TLC utilizando como eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5) e revelando as placas em 

câmara de iodo.   
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 Após esse tempo de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada gelada, 

seguidamente neutralizou-se até pH ≈ 7 com dietilamina (DEA) e transferiu-se o 

conteúdo do balão para um funil de separação para posteriormente proceder à 

lavagem com éter dietílico (4 x 3 mL). Evaporou-se a fase aquosa obtida no 

evaporador rotativo. Obteve-se uma mistura oleosa amarelada que posteriormente foi 

purificada por coluna cromatográfica, onde se utilizaram 33 g de gel de sílica como 

fase estacionária e como eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5 v/v). Monitorizou-se a 

purificação por TLC utilizando o mesmo eluente que na coluna cromatográfica. 

Revelaram-se as placas, posteriormente no UV-Vis e em câmara de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo e 

obtiveram-se 0,0672 g de um produto com aspeto oleoso amarelado que foi 

identificado por 1H-RMN como sendo o composto pretendido. 

 

3.2.3.     Síntese do ácido (4-hidroxissulfoniloxi-3-
metoxifenil)etanóico 

 Sintetizou-se o ácido (4-hidroxissulfoniloxi-3-metoxifenil)etanóico recorrendo ao 

método descrito para sulfatar o acetato de hidroxitirosol, com as devidas adaptações 

ao composto pretendido em questão. 

 
 

 

Figura 20: Reação de sulfatação do ácido homovaníli co utilizando o complexo de trióxido de enxofre.pir idina 
(SO3.Py)  

 

 Pesaram-se 0,15 g de ácido homovanílico (0,82 mmol) e 0,26 g de complexo 

SO3.Py (1,64 mmol) para um balão de fundo redondo e adicionaram-se, em banho de 

gelo 3 mL de dioxano. Colocou-se o balão num banho de gelo e salmoura a uma 

temperatura de -10ºC com agitação durante 30 minutos e posteriormente colocou-se o 

balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. Controlou-se a reação por TLC utilizando 

como eluente diclorometano/metanol (9:1) e revelando as placas em câmara de iodo. 
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 Após o tempo de reação, adicionaram-se 1,5 mL de água destilada gelada, 

neutralizou-se até pH≈7 com dietilamina (DEA), transferiu-se o conteúdo do balão para 

um funil de separação e procedeu-se á lavagem com éter dietílico (3 x 3 mL). 

Evaporou-se, no evaporador rotativo, a fase aquosa. Obteve-se um produto oleoso 

transparente que posteriormente foi purificado por coluna cromatográfica, onde se 

utilizaram 25 g de gel de sílica como fase estacionária e como eluente 

diclorometano/metanol (9:1). Monitorizou-se a purificação por TLC utilizando o mesmo 

eluente que na coluna cromatográfica. Revelaram-se as placas no UV-Vis e em 

câmara de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo e 

obtiveram-se 0,0919 g de um produto com aspeto oleoso que foi identificado por 1H-

RMN como sendo o composto pretendido. 

 

3.2.4.    Síntese do hidrogenossulfato do de 4-(2-etanoiloxietil)-2-
metoxifenilo 

 Sintetizou-se o hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-metoxifenilo  

recorrendo ao método descrito para sulfatar o acetato de hidroxitirosol, com as devidas 

adaptações ao composto pretendido em questão. 

 

 

Figura 21: Reação de sulfatação do acetato de 2-(4´ -hidroxi-3´-metoxifenil)etilo utilizando o complexo  de 
trióxido de enxofre.piridina (SO 3.Py)  

 

 Para um balão de fundo redondo pesaram-se 0,24 g de acetato de 2-(4´-

hidroxi-3´-metoxifenil)etilo (1,14 mmol) e 0,37 g de complexo SO3.Py (2,28 mmol), 

adicionaram-se em banho de gelo 6 mL de dioxano. De seguida colocou-se o balão 

num banho de gelo e salmoura a uma temperatura de -10ºC com agitação durante 30 

minutos e posteriormente colocou-se o balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. 
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Controlou-se a reação por TLC utilizando como eluente acetato de etilo/metanol (9:1) e 

revelando as placas em câmara de iodo.   

 Após esse tempo de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada gelada, 

seguidamente neutralizou-se até pH≈7 com dietilamina (DEA) e transferiu-se o 

conteúdo do balão para um funil de separação para posteriormente proceder á 

lavagem com éter dietílico (3 x 3 mL). Evaporou-se, no evaporador rotativo, a fase 

aquosa. Obteve-se uma mistura oleosa amarelada que posteriormente foi purificada 

por coluna cromatográfica, onde se utilizaram 28 g de gel de sílica como fase 

estacionária e como eluente acetato de etilo/metanol (9:1). Monitorizou-se a 

purificação por TLC utilizando o mesmo eluente que na coluna cromatográfica. As 

placas, posteriormente, foram reveladas no UV-Vis e em câmara de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo e 

obtiveram-se 0,0538g de um produto sólido de cor branca identificado por 1H-RMN e 

por MS como sendo o sulfato de acetato de homovanílico. 

 

3.2.5.    Síntese do ácido 3´-hidroxi-4- hidroxissulfoniloxifenilacético  

 Sintetizou-se o ácido 3´-hidroxi-4- hidroxissulfoniloxifenilacético recorrendo ao 

método descrito para sulfatar o acetato de hidroxitirosol, com as devidas adaptações 

ao composto pretendido em questão. 

 

Figura 22: Reação de sulfatação do ácido 3,4-di-hid roxifenilacético utilizando o complexo de trióxido de 
enxofre.piridina (SO 3.Py)  

 

 Para um balão de fundo redondo pesaram-se 0,30 g ácido 3,4-di-

hidroxifenilacético (1,78 mmol) e 0,56 g de complexo SO3.Py (3,57 mmol) e 

adicionaram-se em banho de gelo 6 mL de dioxano. De seguida colocou-se o balão 

num banho de gelo e salmoura a uma temperatura de -10ºC com agitação durante 30 

minutos e posteriormente colocou-se o balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. 
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Controlou-se a reação por TLC utilizando como eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5) 

e revelando as placas em câmara de iodo.   

 Após esse tempo de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada gelada, 

neutralizou-se até pH≈7 com dietilamina (DEA) e transferiu-se o conteúdo do balão 

para um funil de separação para posteriormente proceder á lavagem com éter dietílico 

(3 x 3 mL). Evaporou-se no evaporador rotativo a fase aquosa, obtendo-se uma 

mistura oleosa acastanhada que posteriormente foi purificada por coluna 

cromatográfica, onde se utilizaram 37 g de gel de sílica como fase estacionária e como 

eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5). Monitorizou-se a purificação por TLC 

utilizando o mesmo eluente que na coluna cromatográfica. As placas, posteriormente, 

foram reveladas no UV-Vis e em câmara de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo obtendo-

se um produto de cor acastanhada. Identificaram-se nesta mistura, 2 compostos com 

0,0419 g e 0,0181 g respetivamente. Posteriormente, identificou-se por 1H-RMN e por 

MS como sendo os 2 compostos pretendidos. 

3.2.6.    Síntese do 2-(3’-hidroxi 4’-hidroxissulfoniloxifenil)etanol 

 Realizou-se a reação de sulfatação do hidroxitirosol por dois métodos distintos. 

Primeiramente, tentou-se sulfatar o hidroxitirosol recorrendo ao método do complexo 

trióxido de enxofre.piridina em 1,4-dioxano. Como não foi possível obter os compostos 

pretendidos em quantidades significativas, recorreu-se ao método descrito por 

Novotná et al. (2014) com ligeiras adaptações. 

 

3.2.6.1. Síntese realizada utilizando o complexo de trióxido de 
enxofre.piridina (SO3.Py)  

 Efetuou-se a reação do sulfato de hidroxitirosol recorrendo ao método descrito 

para sulfatar o acetato de hidroxitirosol, com as devidas adaptações ao composto 

pretendido em questão. 

 

Figura 23: Reação de sulfatação do hidroxitirosol u tilizando o complexo de trióxido de enxofre.piridin a (SO3.Py)  
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 Para um balão de fundo redondo pesaram-se 0,30 g de hidroxitirosol (1,95 

mmol) e 0,49 g de complexo SO3.Py (3,10 mmol) e adicionaram-se em banho de gelo 

6 mL de dioxano. De seguida colocou-se o balão num banho de gelo e salmoura a 

uma temperatura de -10ºC com agitação durante 30 minutos e posteriormente 

colocou-se o balão durante 7 dias no congelador a -18ºC. Controlou-se a reacção por 

TLC utilizando como eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5) e revelando as placas em 

câmara de iodo.   

 Após esse tempo de reação, adicionaram-se 3 mL de água destilada gelada, 

seguidamente neutralizou-se até pH≈7 com dietilamina (DEA) e transferiu-se o 

conteúdo do balão para um funil de separação para posteriormente proceder á 

lavagem com éter dietílico (3 x 3 mL). Evaporou-se no evaporador rotativo a fase 

aquosa e obteve-se uma mistura oleosa amarelada que posteriormente foi purificada 

por coluna cromatográfica, onde se utilizaram 27g de gel de sílica como fase 

estacionária e como eluente acetato de etilo/metanol (9:2,5). Monitorizou-se a 

purificação por TLC utilizando o mesmo eluente que na coluna cromatográfica. 

Revelaram-se, posteriormente, as placas no UV-Vis e em câmara de iodo. 

 Finalmente, evaporou-se o eluente no evaporador rotativo e no vácuo e 

obtiveram-se 3 frações com 0,1030 g, 0,2511 g e 0,0102 g, respetivamente que foram 

analisadas por 1H-RMN.  

 

3.2.6.2. Síntese realizada utilizando a enzima Novozym 435 

 Efetuou-se a síntese do 2-(3’-hidroxi 4’-hidroxissulfoniloxifenil)etanol recorrendo 

ao método descrito por Novotná et al. (2014) com as devidas adaptações. 

 

 Figura 24:Reação de sulfatação do hidroxitirosol ut ilizando a enzima Novozym 435  
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 Para um balão de fundo redondo pesaram-se 0,133 g da mistura de sulfatos de 

acetato de hidroxitirosol (0,68 mmol) e 0,69 g de enzima Novozym 435 (5,00 mmol) e 

adicionou-se com agitação lenta mas continua 20 mL de metanol. Colocou-se o balão 

durante 24 horas á temperatura ambiente com agitação continua e depois a 45ºC 

durante 24 horas. Controlou-se a reação por TLC utilizando como eluente acetato de 

etilo/metanol (9:2,5) e revelando as placas em câmara de iodo. 

 De seguida, efetuou-se uma filtração por vácuo, a fim de separar a enzima do 

composto pretendido. Finalmente, evaporou-se o solvente no evaporador rotativo e no 

vácuo e obtiveram-se 0,088 g de um composto sólido branco que foi identificado por 
1H-RMN, como sendo o reagente inicial. 
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4.  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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4.1. Síntese de metabolitos de polifenóis do azeite 

4.1.1.    Síntese do hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-
hidroxifenilo 

 Realizou-se a reação de sulfatação do acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo 

utilizando três métodos distintos, nomeadamente o método do ácido clorossulfónico 

(ClSO3H), o método utilizando ácido sulfâmico (NH2SO3H) e o método recorrendo ao 

complexo trióxido de enxofre.piridina (SO3.Py). 

 
 

4.1.1.1. Síntese utilizando o método do ácido clorossulfónico 

 A reação de sulfatação pelo método do ácido clorosulfónico efetuou-se de 

acordo com o método descrito por Rubió et al (2012) com pequenas alterações, 

fazendo reagir o acetato de hidroxitirosol com ClSO3H na presença de éter e em 

condições anidras (Figura 24). 

 

 

Figura 25: Sulfatação do acetato de 2-(3’,4’-dihidr oxifenil)etilo com ácido clorosulfónico 

 

 Tentou-se, inicialmente utilizar as proporções dos reagentes descritas na 

bibliografia, mas aparentemente não se obteve qualquer produto (visualizado por 

TLC). Assim, procedeu-se a algumas alterações, nomeadamente o aumento da 

proporção de agente sulfatante (Tabela 3). 

 Com as modificações introduzidas e apesar de o objetivo ser a sulfatação, após 

purificação por coluna cromatográfica e confirmação por 1H-RMN verificou-se a 

obtenção de vários compostos sulfonados, nomeadamente o 2-(2´-hidroxi-5´-

hidroxissulfonil)etanol e do 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etanol. Pensa-se que o facto de a 

síntese ocorrer á temperatura de 20 ºC tenha sido determinante, uma vez que se 

verificou posteriormente que se obtinham melhores resultados a temperaturas 

inferiores. A formação de HCl também deverá ter sido prejudicial uma vez que os 
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sulfatos são muito instáveis, na presença de vestígios de água, principalmente em 

condições ácidas, decompondo-se com libertação de SO3. A ligação éster do acetato 

de hidroxitirosol também sofreu hidrólise parcial, tendo-se observado por RMN este 

composto nas misturas reacionais. De acordo com a literatura, existem vários efeitos 

que podem contribuir para a sulfonação nomeadamente, o aumento da proporção 

molar de trióxido de enxofre. 

 

Tabela 3: Compostos obtidos e condições reacionais utilizando o método do ácido clorossulfónico 

Reagente  Relação molar 
fenol:reagente  

T 
(ºC) Tempo  Produto Obtido η 

(%)a 

ClSO3H 
 

1:8 
 

20 5h Reagente inicial - 

20 12h 

 

4 

 

22 

 
+ Reagente inicial 

32b 

 
aApós purificação por cromatografia em coluna. bCalculado a partir da massa final e análise por RMN. 

 

 

RMN do hidrogenossulfonato de 2,3-dihidroxi-5-hidro xietilfenilo: 

 
1H-RMN (400 MHz, CD3OD): δ 7,41 (s, 1H, H-4), 6,86 (s, 1H, H-3), 3,82 (t, J=7,2 Hz, 

2H, H-1), 3,16 (t, J = 7,2 Hz, 2H, H-2), 2,10 (s, 3H, H-5). 

 
13C-RMN (100 MHz, CD3OD): δ 172,90 (C-6), 147,54 (C-9), 142,77 (C-8), 134,96 (C-7), 

130,10 (C-10), 119,50 (C-4), 116,24 (C-3), 63,67 (C-1), 35,87 (C-2), 21,17 (C-5). 
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RMN do 5´ hidrogenossulfonato de 2,3-dihidroxi-5-et anoiloxietilfenilo: 

 
1H-RMN (400 MHz, CD3OD): δ 7,32 (s, 1H, H-4), 6,72 (s, 1H, H-3), 3,72 (t, J = 6,4 Hz, 

2H, H-1), 3,08 (t, J = 6,4 Hz, 2H, H-2). 

 
13C-RMN (100 MHz, CD3OD): δ 147.77 (C-6), 143,06 (C-5), 135,33 (C-7), 130,06 (C-8), 

119,29 (C-4), 116,24 (C-3),  63,97 (C-1), 36,13 (C-2). 

 

4.1.1.2. Tentativa de síntese realizada utilizando o ácido 
sulfâmico  

 Efetuou-se a reação de sulfatação do acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo 

utilizando o ácido sulfâmico de acordo com o método descrito por Everett et al (1960) 

com pequenas alterações. 

 

Figura 26: Reação de sulfatação do acetato de 2-(3’ ,4’-dihidroxifenil)etilo recorrendo ao ácido sulfâm ico 

 

 Recorrendo a este método, o resultado não foi de todo satisfatório, uma vez 

que, não foi obtido o composto pretendido, mesmo depois de se introduzirem algumas 

alterações. O ácido sulfâmico demonstrou ser um reagente muito pouco reativo 

embora seja referido na literatura possuir numerosas características vantajosas, tais 

como, ser um reagente de sulfatação suave e específico. Outra das grandes 

vantagens apontadas do ácido sulfâmico era a sua seletividade para os grupos 

hidroxilo, evitando-se a sulfonação dos anéis aromáticos (Al-Horani; Desai, 2010). No 

entanto, nada disto se verificou. 
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4.1.1.3. Síntese realizada utilizando o complexo de trióxido de 
enxofre.piridina (SO3.Py)  

 Procedeu-se à síntese do hidrogenossulfato de 4-(2-etanoiloxietil)-2-

hidroxifenilo utilizando o complexo de SO3.Py em 1,4-dioxano de acordo com o método 

descrito por Jones et al (2005). 

 

 

Figura 27: Reação de sulfatação do acetato de 2-(3’ ,4’-dihidroxifenil)etilo utilizando o complexo de t rióxido de 
enxofre.piridina (SO 3.Py)  

  

 Realizaram-se várias adaptações à metodologia da literatura, como se pode 

observar na tabela 4 e foram efetuadas várias tentativas, de modo a afinar o método 

de síntese para que o resultado obtido fosse o pretendido. 

 

Tabela 4: Compostos obtidos e condições reacionais utilizando o método do complexo de SO 3.Py 

Reagente  Relação molar 
fenol:reagente  

T (ºC) Tempo  Massa de 
composto 
obtido (g) 

η 
(%)a 

Produto obtido  

SO
3
 .Py 

Em 
Dioxano 

1:8 50/-18 5h/24h 0,0903 21 3’,4’-diHO3SO-HyAc + 
DEAb 

1:2 50/-18 12h/12h 0,1023 24c 3’+4’-HO3SO-HyAc + 
DEAb 

1:2 50/-18 4h/ 7d 0,0892 21 3’+4’-HO3SO-HyAc 

1:2 20/-18 0,5h/7d 0,1334 31 3’+4’-HO3SO-HyAc 

1:2 -10/-18 0,5h/7d 0,1380 32 3’+4’-HO3SO-HyAc 
aApós purificação por cromatografia em coluna. bPresença de uma pequena quantidade de sais de 
dietilamina (DEA). cCalculado a partir da massa final e análise por RMN.  

  

 Assim, procedeu-se a uma 1ª síntese utilizando a proporção molar de 

reagentes descrito na literatura (fenol: SO3.Py 1:8). Efetuou-se a adição dos reagentes 

em banho de gelo e depois aqueceu-se, com agitação continua, a 50 °C. Verificou-se 

a formação inicial de um produto, que com o tempo pareceu diminuir de concentração 

(monitorização por TLC). Este fato, levou-nos a pensar que o produto formado era 
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instável à temperatura descrita na literatura (50 °C) e decidiu-se manter a mistura 

reacional a -18 °C durante algum tempo. 

 De fato, a quantidade de produto aumentou durante este período. Após 

purificação por coluna cromatográfica, verificou-se que o produto obtido correspondia 

ao produto de esterificação dos dois grupos hidroxilo (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) da mistura 3’,4’-diHO 3SO-HyAc 

 
1H-RMN 13C-RMN 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  
1 2,05 s -- 21,25 
2    173,30 
3 4,27 t 6,8 66,42 
4 2,93 t 6,8 35,79 
5 7,04 dd 3J5,6= 8,4 

4J5,9= 1,9 124,24 

6 7,54 d 8,4 129,59 
7    144,19 
8    145,66 
9 7,53 d 1,9 123,71 
10    136,88 

 

 

 O composto obtido foi caracterizado por 1H-RMN, 13C-RMN, Cosy (Anexo A) e 

HSQC (Anexo B). A análise dos dados de 1H-RMN, mostrou a existência do dissulfato 

de acetato de Hyty, como se pode observar no espectro de 1H-RMN da figura 28.
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Figura 28: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões da mistura de 
3’,4’-diHO 3SO-HyAc.  

 Caracterizou-se o composto igualmen

29).             

       

Figura 29 : Espectros de massa do dissulfato de 
respetivamente, em modo negativo

H-5 H-6 H-9 

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões da mistura de 

se o composto igualmente por espectrometria de 

         

: Espectros de massa do dissulfato de acetato de 2-(3’,4’-dihidroxifenil)etilo  
respetivamente, em modo negativo  

H-4 H-3 
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RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões da mistura de 

te por espectrometria de massa (Figura 

 

 e do ião molecular, 

H-1 
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 Através desta análise, confirmou-se que se obteve efetivamente o dissulfato de 

acetato de Hyty com um valor para o ião molecular de m/z = 355 (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Interpretação do espectro de massa do ião  molecular da mistura de 3’,4’-diHO 3SO-HyAc  em modo 
negativo 

Fragmento  m/z 

[M-SO3H-H]- 275 

 [M-H]- 355 

[M+DEA-H]- 428 

 

 

 Inicialmente, tentou-se diminuir a quantidade de reagente sulfatante, de modo a 

evitar a sulfatação dos dois grupos hidroxilo do anel. Numa 2ª síntese, utilizando a 

proporção de 1:2 (fenol:SO3.Py) obteve-se a mistura de monossulfatos do acetato de 

Hyty pretendida, com sais de DEA. Após o tempo reacional, foi adicionada água e a 

mistura foi neutralizada de modo a manter os sulfatos obtidos mais estáveis, evitando 

a sua decomposição com formação de SO3 durante a manipulação e evaporação dos 

solventes. 

 No entanto, devido à acidez do gel de sílica, foi possível observar por TLC a 

presença de duas manchas, uma relativa á mistura de monossulfatos e outra relativa á 

mistura dos sais de DEA dos monossulfatos. Devido à proximidade destas duas 

manchas a purificação por coluna cromatográfica torna-se bastante difícil, tendo-se 

obtido na 1ª purificação uma mistura quer de monossulfatos quer de sais de DEA dos 

monossulfatos. 

 Repetiu-se esta síntese tentando otimizar a temperatura e os tempos de 

reação. Verificou-se que as melhores condições encontradas foram uma temperatura 

inicial de -10°C durante 30 minutos, com agitação contínua, seguida de repouso a -18 

°C por uma semana. 

 Todos os compostos obtidos foram caracterizados por 1H-RMN, 13C-RMN, 

Cosy(Anexo C) e HSQC (Anexo D). Os dados referentes à análise da mistura de 

isómeros do composto monossulfatado obtido em CD3OD encontram-se apresentados 

na tabela 7. 
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Tabela 7: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) da mistura 3’+4’-HO 3SO-HyAc 

 

Composto  R1 R2 Composto 
correspondente 

A -OH -OSO3H 4´O-Sulfato 

B -OSO3H -OH 3´O-Sulfato 

1H-RMN 13C-RMN 
Composto  A B A B 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ 
(ppm) 

sinal  J (Hz) δ (ppm)  

1 2,06 s -- 2,05 s -- 20,81 20,78 
2       173,02 172,91 
3 4,28 t 6,8 4,25 t 6,8 66,32 66,21 
4 2,89 t 6,8 2,87 t 6,8 35,49 35,10 
5 6,73 dd 3J5,6= 8,2 

4J5,9= 2,2 
6,95 dd 3J5,6= 8,2 

4J5,9= 2,2 
121,29 127,48 

6 7,24 d 8,2 6,86 d 8,2 124,12 118,22 
7       140,02 149,05 
8       150,39 141,19 
9 6,83 d 2,1 7,23 d 2,9 118,75 124,61 

10       137,54 130,91 
 

 

 A análise dos dados de 1H-RMN, mostrou a existência de uma mistura de 

isómeros 3´e 4´do sulfato de acetato de hidroxitirosol na proporção aproximada de 

0,4:0,6, como se pode observar no espectro de 1H-RMN da figura 30. Os dois 

isómeros apresentam sinais a valores de deslocamento químico muito semelhantes 

para os vários protões mas significativamente diferentes no caso dos sinais relativos 

aos protões aromáticos 5A e 5B de onde se pode constatar pela integração a 

proporção referida. 
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Figura 30: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção 

 

 Caracterizou-se o composto igualmen

29).  

Figura 31: Es pectros de massa do 
respetivamente, em modo negativo

  

H-5A H-5B 
H-6A e 
H-9B H-6B H-9A 

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões
3’+4’-HO 3SO-HyAc  

composto igualmente por espectrometria de massa (F

    

pectros de massa do hidrogenossulfato de 4´-(2-etanoiloxietil)-2- hidroxifenilo 
respetivamente, em modo negativo  

H-4A e 
H-4B

H-3A e 
H-3B5A 
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protões  da mistura de 

te por espectrometria de massa (Figura 

 

hidroxifenilo e do ião molecular, 

H-1A e 
H-1B

4A e 
4B
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 Através desta análise, confirmou-se que se obteve efetivamente apenas 

monossulfatos com um valor para o ião molecular de m/z = 275 (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Interpretação do espectro de massa do ião  molecular da mistura de 3’+4’-HO 3SO-HyAc  em modo 
negativo 

Fragmento  m/z 

[M-SO3H-H]- 195 

 [M-H]- 275 

[2M- H]- 551 

 

 

4.1.2.    Síntese do ácido 3-(4-hidroxissulfoniloxi-3-metoxifenil)prop-
2-enóico 

 Nesta síntese, seguiu-se o mesmo método utilizado para sulfatar o acetato de 

hidroxitirosol, nas condições reacionais consideradas como as mais eficientes e com 

as devidas adaptações ao composto pretendido em questão. 

 

 

Figura 32: Reação de sulfatação do ácido ferúlico u tilizando SO 3.Py em 1,4-dioxano 

 

 Monitorizou-se a reação por TLC, tendo sido observada a presença de uma 

nova mancha relativa à presença do sulfato de ácido ferúlico (Rf= 0,24). Assim, e após 

purificação por CC obteve-se o composto pretendido com um rendimento de 16%. 

Todos os compostos obtidos foram caracterizados por 1H-RMN, 13C-RMN, Cosy 

(Anexo E) e HSQC (Anexo F).Os dados referentes á respetiva análise por 1H-RMN e 
13C-RMN em CD3OD encontram-se apresentados na tabela 9. 
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Tabela 9: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) do sulfato do ácido ferúlico 

 
1H-RMN 13C-RMN 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  
1 6,45 d 16,0 119,23 
2 7,64 d 16,0 145,66 
3 7,17 dd 3J3,4= 8,4 

4J3,5= 2,0 
122,15 

4 7,53 d 8,3 123,56 
5 7,27 d 2,0 113,07 
6 3,90 s -- 56,68 
7    144,86 
8    153,34 
9    133,23 
10    170,75 

 

 

 Observou-se um espectro de 1H-RMN (Figura 33) com uma multiplicidade de 

sinais para os vários protões em tudo semelhante ao obtido para o ácido ferúlico 

padrão (Anexo G) mas que no entanto apresentava desvios químicos bastante 

diferentes, em especial para os protões aromáticos, relativamente aos obtidos para o 

ácido ferúlico. Assim, concluiu-se que se tratava, efetivamente de um novo composto, 

o sulfato do ácido ferúlico. 
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Figura 33: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes no 
sulfato de acetato do ácido ferúlico

  

 Caracterizou-se posterio

confirmando-se a obtenção do sulfato do á

comparado o espectro de massa do composto obtido com o espectro do ácido ferúlico

(Anexo H).  

Figura 34: Espectros de massa do sulfato de ácido ferúlico e do ião molecul ar, respetivamente, em modo 
negativo 

HH-3 H-2 H-5 H-4  

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes no 
sulfato de acetato do ácido ferúlico  

osteriormente, o composto por espectrometria de massa, 

se a obtenção do sulfato do ácido ferúlico (Figura 34

comparado o espectro de massa do composto obtido com o espectro do ácido ferúlico

    

massa do sulfato de ácido ferúlico e do ião molecul ar, respetivamente, em modo 
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RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes no 

por espectrometria de massa, 

cido ferúlico (Figura 34). Foi ainda 

comparado o espectro de massa do composto obtido com o espectro do ácido ferúlico 

 

massa do sulfato de ácido ferúlico e do ião molecul ar, respetivamente, em modo 

-6 
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 Através desta análise, conclui-se que se obteve efetivamente o composto 

pretendido com um valor para o ião molecular de m/z = 273 (Tabela 10). 

 Tabela 10: Interpretação do espectro de massa do iã o molecular do sulfato de ácido ferúlico em modo 
negativo 

Fragmento  m/z 

 [M-SO3 -H]- 193 

[M-H]- 273 

 

 

4.1.3.    Síntese do derivado sulfatado do ácido 2-(4-hidroxi-3-
metoxifenil)acético 

 Nesta síntese, seguiu-se o mesmo método utilizado para sulfatar o acetato de 

hidroxitirosol, nas condições reacionais consideradas como as mais eficientes e com 

as devidas adaptações ao composto pretendido. 

 

 

Figura 35: Reação de sulfatação do ácido homovaníli co utilizando SO 3.Py  

 
 
 Fez-se reagir o ácido homovanílico com o complexo de trióxido de enxofre com 

vista à obtenção do composto sulfatado que foi obtido com um rendimento de 37%. 

Analisou-se o composto obtido posteriormente por 1H-RMN, 13C-RMN, Cosy (Anexo I) 

e HSQC (Anexo J). Os dados referentes à respetiva análise encontram-se 

apresentados na tabela 11. 
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Tabela 11: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) do sulfato do ácido homovanilíco 

 
1H-NMR 13C-NMR 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  
1    175,63 
2 3,59 s -- 42,56 
3 6,87 dd 3J3,4= 8,2 

4J3,5= 2,0 
123,61 

4 7,43 d 8,2 122,35 
5 7,02 d 2,0 115,36 
6 3,87 s -- 56,62 
7    141,9 
8    153,09 
9    133,75 

 

 

 Mais uma vez, obteve-se um espectro de 1H-RMN (Figura 36) bastante 

semelhante ao obtido para o ácido homovanílico padrão (Anexo K) mas com os sinais 

relativos aos protões aromáticos com deslocamentos químicos bastante diferentes dos 

encontrados para os protões aromáticos do ácido homovanílico, confirmando-se 

assim, a obtenção de um novo composto. 
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Figura 36: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes 

para o sulfato do ácido homovanílico

 Caracterizou-se, posterio

(Figura 37) e comparou-se o seu espectro de massa com o obtido para o ácido 

homovanilíco, por forma a confirmar que o composto obtido na síntese era o composto 

pretendido. 

Figura 37 : Espectros de massa do sulfato de ácido 
negativo 

H-3 H-5 H-4 
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para o sulfato do ácido homovanílico  

osteriormente o composto por espectrometria de massa 

se o seu espectro de massa com o obtido para o ácido 

por forma a confirmar que o composto obtido na síntese era o composto 

       

: Espectros de massa do sulfato de ácido homovanílico e do ião molecular, respetivamente, em modo 
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RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes 

ectrometria de massa 

se o seu espectro de massa com o obtido para o ácido 

por forma a confirmar que o composto obtido na síntese era o composto 

 

e do ião molecular, respetivamente, em modo 

H-2 H-6 
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 Através desta análise, conclui-se que se obteve efetivamente o composto 

pretendido com um valor para o pico molecular de m/z = 261 (Tabela 12).  

 

Tabela 12: Interpretação do espectro de massa do iã o molecular do sulfato do ácido homovanílico em mod o 
negativo 

Fragmento  m/z 

 [M-SO3 -H]- 181 

[M-CO2 -H]- 217 

[M-H]- 261 

 

 

4.1.4.    Síntese do derivado sulfatado do acetato de 2-(4-hidroxi-3-

metoxifenil)etilo 

 Nesta síntese, seguiu-se o mesmo método utilizado para sulfatar o acetato de 

hidroxitirosol, nas condições reacionais consideradas como as mais eficientes e com 

as devidas adaptações ao composto pretendido em questão. 

 

 

Figura 38: Reação de sulfatação do acetato de 2-(4- hidroxi-3-metoxifenil)etilo utilizando o SO 3.Py  

 

 Nesta síntese obteve-se o composto pretendido com um rendimento de 21%. 

Analisou-se o composto obtido posteriormente por 1H-RMN, 13C-RMN, Cosy (Anexo L) 

e HSQC (Anexo M). Os dados referentes á análise por 1H-RMN e 13C-RMN em CD3OD 

encontram-se apresentados na tabela 13. 
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Tabela 13: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) do do derivado sulfatado do acetato de 2-(4-
hidroxi-3-metoxifenil)etilo 

 
1H-NMR 13C-NMR 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  
1 4,30 t 6,8 66,23 
2 2,94 t 6,8 35,79 
3 6,82 dd 3J3,4= 8,2 

4J3,5= 2,0 
123,72 

4 7,42 d 8,2 121,85 
5 6,96 d 2,0 114,89 
6 3,89 s -- 56,64 
7 2,05 s -- 20,80 
8    141,63 
9    153,16 
10    137,05 
11    172,88 

 

  

 Observou-se novamente um espectro de 1H-RMN (Figura 39) semelhante ao 

obtido para o acetato de 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etilo padrão (Anexo N), mas com 

valores de deslocamento químico para os protões aromáticos bastante diferentes, 

confirmando-se a obtenção de um novo composto. 
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Figura 39: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes 
para o derivado sulfatado acetato de 2

 Confirmou-se por espectrometria de massa, a identidade do

(Figura 40). Foi ainda comparado o espectro de massa do composto obtido com 

espectro do acetato de 2

composto obtido na síntese era o composto pretendido.

Figura 40: Espectros de massa do 
molecular, respetivamente, em modo negativo

H-4 H-5 H-3 
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derivado sulfatado acetato de 2 -(4-hidroxi-3-metoxifenil)etilo 

se por espectrometria de massa, a identidade do composto obtido 

comparado o espectro de massa do composto obtido com 

acetato de 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etilo por forma a confirmar que o 

composto obtido na síntese era o composto pretendido.  

     

massa do derivado sulfatado do acetato de 2-(4-hidroxi-3- metoxifenil)etilo 
molecular, respetivamente, em modo negativo  
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RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões presentes 

composto obtido 

comparado o espectro de massa do composto obtido com o 

por forma a confirmar que o 

 

metoxifenil)etilo e do ião 

H-7 
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 Através desta análise, conclui-se que se obteve efetivamente o composto 

pretendido com um valor para o pico molecular de m/z = 289 (Tabela 14).  

Tabela 14: Interpretação do espectro de massa do iã o molecular do derivado sulfatado do acetato de 2-( 4-
hidroxi-3-metoxifenil)etilo em modo negativo 

Fragmento  m/z 

[M- SO3 -CH3 -CO2 -H]- 149 

 [M-SO3 -H]- 209 

[M-H]- 289 

 

 

4.1.5.    Síntese do ácido 3´-hidroxi-4´- hidroxissulfoniloxifenilacético 

 Nesta síntese, seguiu-se o mesmo método utilizado para sulfatar o acetato de 

hidroxitirosol, nas condições reacionais consideradas como as mais eficientes e com 

as devidas adaptações ao composto pretendido em questão. 

 

Figura 41: Reação de sulfatação do ácido 3,4-di-hid roxifenilacético utilizando o SO 3.Py  

 

 Nesta síntese obteve-se uma mistura de monossulfatos, com um rendimento 

de 21%. Analisou-se o produto obtido por 1H-RMN, 13C-RMN, Cosy (Anexo O) e HSQC 

(Anexo P), confirmando-se a obtenção de uma mistura de isómeros 3´e 4´de sulfato de 

DOPAC na proporção 0,4:0,6 (Figura 42). Inicialmente, observou-se por TLC apenas a 

presença dos sulfatos. 

 No entanto, na altura da obtenção do espectro de RMN observou-se o 

aparecimento de sinais relativos ao DOPAC, mostrando que, estes sulfatos são 

bastante instáveis. Observou-se igualmente esta instabilidade nos cromatogramas de 

TLC efetuados posteriormente, com o aparecimento de uma nova mancha relativa ao 

DOPAC. Os dados referentes à respetiva análise encontram-se apresentados nas 

tabelas 15 e 16, respetivamente. 
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Tabela 15: Dados de RMN-'H (CD 3OD) do produto obtido, onde se verifica a presença dos dois 
isómeros mais o composto inicial (composto X) 

 

 

Composto R 1 R2 
Composto 

correspondente 

X -OH -OH Ácido 3,4-di-
hidroxifenilacético 

A 
 -OH -OSO3- 4´O-Sulfato 

B 
 

-OSO3- 
 

-OH 
 3´O-Sulfato 

1H-NMR 
Composto  X A B 

Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  sinal  J (Hz) 
1 3,42 s -- 3,50 s -- 3,50 s -- 
2          

3 6,61 dd 
3J3,4= 8,0 
4J3,5= 2,0 6,76 dd 

3J3,4= 8,2 
4J3,5= 2,1 6,99 dd 

3J3,4= 8,2 
4J3,5= 2,1 

4 6,71 d 8,0 7,22 d 8,2 6,85 d 8,2 
5 6,75 d 2,0 6,88 d 2,1 7,25 d 2,1 
6          
7          
8          

 

 

Tabela 16: Dados de RMN- 13C (CD3OD) do produto obtido, onde se verifica a presença dos dois 
isómeros mais o composto inicial (composto X). 

 

Composto R 1 R2 
Composto 

correspondente 

X -OH -OH Ácido 3,4-di-
hidroxifenilacético 

A 
 -OH -OSO3- 4´O-Sulfato 

B 
 

-OSO3- 
 

-OH 
 3´O-Sulfato 

13C-NMR 
Composto  X A B 

Nº de C δ (ppm)  
1 41,77 42,42 43,41 
2 121,79 123,88 125,03 
3 127,93 128,07 128,16 
4 119,16 121,56 121,66 
5 116,13 117,32 118,09 
6 176,02 176,47 176,49 
7 149,39 150,38 153,25 
8 149,25 150,24 152,99 
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Figura 42: Espectro de 1H-RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões H
presentes para o ácido 3´-hidroxi- 4´

 Caracterizou-se posterio

43) e comparou-se o espectro de massa da mistura obtida com o espectro de massa 

do DOPAC (Anexo Q), por forma a comprovar que o

eram os compostos pretendido

Figura 43: Espectros de massa do
respetivamente, em modo negativo

H-4A H-5B 

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões H
4´- hidroxissulfoniloxifenilacético 

osteriormente a mistura por espectrometria de massa (Figura 

se o espectro de massa da mistura obtida com o espectro de massa 

, por forma a comprovar que os compostos obtido

tendidos.  

      

massa do  ácido 3´-hidroxi-4´- hidroxissulfoniloxifenilacéti co 
respetivamente, em modo negativo  
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RMN do produto pretendido onde é indicado a integra ção dos protões H -3, H-4 e H-5 

pectrometria de massa (Figura 

se o espectro de massa da mistura obtida com o espectro de massa 

obtidos na síntese 

 

 e do ião molecular, 
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 Através desta análise, conclui-se que se obteve efetivamente uma mistura de 

monossulfatos com um valor de pico molecular de m/z = 247 (Tabela 17). 

Tabela 17: Interpretação do espectro de massa do iã o molecular do ácido 3´-hidroxi-4´- 
hidroxissulfoniloxifenilacético em modo negativo 

Fragmento  m/z 

[M- SO3 -CO2 -H]- 123 

 [M-SO3 -H]- 167 

[M-CO2 -H]- 203 

[M-H]- 247 

 

 

4.1.6.    Tentativa de sulfatação de hidroxitirosol 

 Tentou-se efetuar a reação de sulfatação do hidroxitirosol utilizando dois 

métodos distintos. Primeiramente, tentou-se sulfatar o hidroxitirosol pelo método 

recorrendo ao complexo trióxido de enxofre.piridina em 1,4-dioxano.  

 

 

Figura 44: Reação de sulfatação do hidroxitirosol u tilizando o complexo de SO 3.Py 

 

 Verificou-se nesta síntese que apenas se obteve o composto sulfatado no 

grupo hidroxilo alifático, com um rendimento de 23%. Os dados referentes à análise 

por 1H-RMN e 13C-RMN em CD3OD encontram-se apresentados na tabela 18. 
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HO

OH

O
SO3H

1

23
4

5 6
7

8

9

 

1H-NMR 13C-NMR 
Nº de C δ (ppm)  sinal  J (Hz) δ (ppm)  

1 4,15 t 7,3 70,06 
2 2,87 t 7,4 36,20 
3 6,61 dd 3J3,4= 8,0 

4J3,7= 2,1 
121,29 

4 6,72 d 8,0 117,08 
5    145,13 
6    144,80 
7 6,74 d 2,1 116,34 
8    130,82 

 

Tabela 18: Dados de RMN-'H e RMN- 13C (CD3OD) do hidroxitirosol sulfatado 

 

 Observou-se novamente um espectro de 1H-RMN (Figura 45) semelhante ao 

obtido para o hidroxitirosol padrão, mas com valores de deslocamento químico 

diferentes para os protões dos carbonos 1 e 2, confirmando-se a obtenção de um novo 

composto. 

Figura 45: Espectro de 1H-RMN do produto obtido onde é indicado a integraçã o dos protões presentes para o 
hidroxitirosol sulfatado  

H-1  H-2 H-3 H-4 H-7 
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 Confirmou-se por espectrometria de massa, a identidade do composto obtido 

(Figura 46). Foi ainda comparado o espectro de massa do composto obtido com o 

espectro do hidroxitirosol, por forma a confirmar que o composto obtido na síntese era 

o sulfato de hidroxitirosol. 

 

          

Figura 46: Espectros de massa do hidroxitirosol sul fatado e do ião molecular, respetivamente, em modo 
negativo 

 

 Através desta análise, conclui-se que se obteve efetivamente o sulfato de 

hidroxitirosol com um valor de pico molecular de m/z = 233 (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Interpretação do espectro de massa do iã o molecular do hidroxitirosol sulafatado em modo ne gativo 

Fragmento  m/z 

[O-SO3 -H]- 97 

 [M-SO3 -H]- 153 

[M-H]- 233 

[2M-2H+Na+]- 489 
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 Deste modo, tentou-se efetuar a síntese do sulfato de Hyty a partir do sulfato 

do HyAc por hidrólise seletiva do grupo acetato, utilizando o novozym 435 de acordo 

com o método descrito por Novotná et al. (2014) com as devidas adaptações. 

 

Figura 47: Reação de sulfatação do hidroxitirosol u tilizando a enzima Novozym 435  

  

 Verificou-se que a hidrólise do grupo acetato é muito lenta, não se obtendo 

praticamente nenhum produto ao fim de 7 dias de reação. 
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5. CONCLUSÕES 
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 Estudos recentes demonstram que nos países onde se pratica a dieta 

mediterrânica, ou seja uma dieta rica em legumes, fruta e em azeite, a incidência de 

doenças cardiovasculares, de certos cancros e doenças neurodegenerativas é menor. 

Muitos outros estudos correlacionam esta menor incidência diretamente com o 

consumo de azeite (Servili et al., 2009; Cicerale et al., 2010). Por estas razões é que 

se deve incluir o azeite na nossa dieta, ainda que o seu consumo deva ser moderado.  

 Os compostos fenólicos do azeite apresentam atividade antioxidante e 

citoprotetora, isto é, protegem as células, principalmente os eritrócitos contra o stress 

oxidativo. Contudo, o efeito exercido por esta atividade depende da sua absorção e 

posterior metabolização pelo organismo. 

 Vários estudos demonstram que muito dos metabolitos dos polifenóis do azeite 

se encontram na sua forma sulfatada, contrariamente ao que se pensava inicialmente, 

de que os metabolitos se encontravam principalmente sob a forma de glucoronideos. 

De facto, a sulfatação é uma das principais vias de metabolização no organismo, 

sendo o metabolito identificado em maior concentração no plasma após a ingestão de 

azeite, o sulfato de hidroxitirosol e o sulfato de acetato de hidroxitirosol. 

 Com o aumento da importância dos metabolitos sulfatados dos polifenóis do 

azeite, concluiu-se que seria de extremo interesse obtê-los por meio de síntese a fim 

de testar a sua influência e contribuição para a capacidade antiaterogénica e 

citoprotetora conferida pelos compostos fenólicos do azeite, bem como utilizá-los 

como padrões em futuros estudos de biodisponibilidade. 

 Numa primeira fase, aplicaram-se vários métodos de sulfatação descritos na 

literatura para compostos que possuem na sua estrutura formas catecólicas a fim de 

observar qual seria o método mais adequado à sulfatação dos compostos fenólicos do 

azeite, mais concretamente no acetato de hidroxitirosol. Uma das dificuldades na 

síntese dos metabolitos do acetato de hidroxitirosol, é o facto de ser um composto 

muito instável à temperatura ambiente, quer em meios alcalinos quer em meios 

ácidos, oxidando com muita facilidade, o que provoca a perda de atividade 

antioxidante. Sendo assim, a síntese dos metabolitos resultantes da sulfatação é difícil 

e obtêm-se baixos rendimentos.  

 Verificou-se que o método de sulfatação com que se obteve melhores 

resultados, foi o método em que se utilizou como agente sulfatante o complexo de 
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trióxido de enxofre em dioxano, a uma temperatura inicial de -10ºC por 30 minutos e 

posteriormente a uma temperatura de -18ºC durante alguns dias e com uma proporção 

fenol/complexo de 1:2. Assim, conseguiu-se sintetizar uma mistura de monossulfatos 

do acetato de hidroxitirosol com um rendimento de 32% após purificação. 

 Tentou-se utilizar essas mesmas condições de reação na síntese de sulfatos 

de outros compostos polifenólicos do azeite, nomeadamente, do ácido ferúlico, do 

ácido homovanílico, do álcool homovaníllico, do ácido 3,4-di-hidroxifenilacético e por 

fim do hidroxitirosol. 

 Verificou-se que efetivamente o método de sulfatação selecionado foi eficaz na 

síntese dos metabolitos pretendidos. No caso do acetato de hidroxitirosol e do DOPAC 

obtiveram-se misturas de isómeros contendo 3´O e 4´O monossulfatados. Verificou-se 

também que o grupo hidroxilo na posição 3´, é mais facilmente sulfatado uma vez que 

o oxigénio nesta posição possuir maior carácter nucleofílico.  

 Nos vários casos, isolaram-se, com sucesso, os sulfatos obtidos da mistura 

reacional, com um rendimento relativamente baixo devido ao fato dos produtos obtidos 

serem instáveis e sofrerem facilmente decomposição em solventes orgânicos com 

vestígios de água, com a formação de SO3. Este facto levou á necessidade de utilizar 

uma base orgânica para formar um sal, que posteriormente dificultou a purificação por 

cromatografia em coluna. 

 No futuro, pretende-se continuar as reações de sulfatação dos metabolitos dos 

polifenóis do azeite, com vista à melhoria do processo para se obterem melhores 

rendimentos. Pretende-se também alcançar a separação dos dois isómeros para 

posteriormente, prosseguir para estudos de bioatividade e biodisponibilidade a fim de 

compreender melhor a sua atividade, nomeadamente a capacidade de proteção contra 

o stress oxidativo dos eritrócitos e LDL´s. 
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7.  ANEXOS 
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Anexo A – Espectro Cosy do 3’,4’-diHO3SO-HyAc em CD3OD 
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f1 (ppm)

Anexo B  - Espectro HSQC do 3’,4’-diHO3SO-HyAc em CD3OD 
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Anexo C - Espectro COSY da mistura 3’+4’-HO3SO-HyAc em CD3OD 
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Anexo D - Espectro HSQC da mistura 3’+4’-HO3SO-HyAc em CD3OD 
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Anexo E - Espectro Cosy do sulfato do ácido ferúlico em CD3OD 
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Anexo F - Espectro HSQC do sulfato do ácido ferúlico em CD3OD 
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Anexo G - Espectro 1H-RMN do ácido ferúlico em CD3OD 
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Anexo H - Espectro de massa 

 

 

 

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

de massa do ácido ferúlico em CD3OD em modo negativo
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Anexo I - Espectro Cosy do sulfato de ácido Homovanilíco em CD3OD 
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Anexo J - Espectro HSQC do sulfato de ácido Homovanilíco em CD3OD 
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Anexo K - Espectro de 1H-RMN do ácido homovanílico em CD3OD 
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Anexo L - Espectro Cosy do sulfato de álcool homovanilíco em CD3OD 
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Anexo M - Espectro HSQC do sulfato de álcool homovanilíco em CD3OD 
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Anexo N - Espectro de 1H-RMN do álcool homovanílico em CD3OD 
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Anexo O - Espectro Cosy do sulfato de DOPAC em CD3OD 
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Anexo P - Espectro HSQC do sulfato de DOPAC em CD3OD 
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Anexo Q - Espectro de massa 

 

 

Síntese de metabolitos de polifenóis presentes no a zeite com atividade antiaterogénica e 

de massa do DOPAC em CD3OD em modo negativo
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em modo negativo 

 


