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COMPOSTO BIOATIVO TIROSOL  
_____________________________________ 
RESUMO 

O estudo do Composto bioativo Tirosol iniciou-se com a intenção de 

divulgar e esclarecer à população sobre seus benefícios e onde pode 

ser encontrado. A substância possui propriedades antioxidantes 

capazes de prevenir doenças como Alzheimer, Parkinson, 

Cardiovasculares e Câncer, podendo atuar também na prevenção do 

envelhecimento precoce. Realizou-se levantamento de dados para a 

obtenção de informações que descrevam o Composto, seus 

benefícios e onde é encontrado. Depois de coletados, os dados 

foram apresentados para a comunidade escolar de forma educativa. 

Após o período de exposição foram intensificadas as pesquisas com 

o intuito de fazer a extração do Tirosol e posteriormente foram 

realizados experimentos para fazer a extração. Os objetivos dessa 

pesquisa são fazer a divulgação do Tirosol e produzir um fitoterápico 

que seja capaz de prevenir as doenças citadas. 
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_____________________________________ 
ABSTRACT 

The Bioactive Compound Tyrosol research was started with the 

intention of disseminating and clarifying the population about its 

benefits and where it can be found. This substance has antioxidant 

properties capable of preventing diseases such as Alzheimer's, 

Parkinson's, Cardiovascular and Cancer, and can also act to prevent 

premature aging. Data were collected to obtain information describing 

the compound, its benefits and where it is found. After being 

collected, data were presented to the school community in an 

educational way. After the exposure period, the investigations were 

intensified with the purpose of extracting the Tyrosol and later 

experiments were carried out to make the extraction. The objectives 

of this research are to publicize Tyrosol and produce an herbal 

medicine that is capable of preventing the mentioned diseases. 

Keywords: Bioactive Compound. Tyrosol. Extraction. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Tirosol é um composto bioativo antioxidante 

presente na azeitona, no vinho, azeite de oliva, erva 

verde e folhas da oliveira. É uma substância fenólica 

originada do metabolismo secundário das plantas, 

responsável pela defesa contra patógenos, atração de 

agentes polinizadores com o odor, entre outras funções. 

Os compostos fenólicos são derivados do ácido 

chiquímico ou ácido mevalônico, possui em sua 

estrutura química um anel aromático com um ou mais 

substituintes hidroxílicos. (ANGELO & JORGE, 

2007). A fórmula molecular da substância é C8H10O2, e 

sua massa molar é: 138.164 g/mol.  

 

 
Figura 1: Fórmula molecular do Tirosol 

             

 

A extração de substâncias fenólicas dos vegetais e 

derivados tem aumentado significativamente devido 

às propriedades benéficas à saúde humana encontrada 

nestes compostos (COELHO & MELLADO, 2014). 

No entanto ainda não foi desenvolvido um método 

satisfatório para a extração de compostos fenólicos 

devido à variabilidade da solubilidade, a polaridade 

dos solventes utilizados, complexidade entre as 

substâncias e os reagentes (ANGELO & JORGE 

2007). 

Os principais solventes utilizados para extração de 

compostos fenólicos são etanol, metanol, álcool de 

cereais, acetona, acetado de etila, propanol, 

dimetilformaldeído e suas combinações (SOUZA-

SARTORI et al, 2013). 

Por se tratar de um composto antioxidante que atua 

na prevenção de doenças como Câncer, 

Cardiovasculares, Parkinson e Alzheimer, sua 

extração e estudos sobre sua ação no organismo 

humano é relevante, visto que a população 

desconhece os seus benefícios e onde encontrá-lo. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se levantamento bibliográfico em sites da 

internet e em artigos científicos sobre o Tirosol e 

posteriormente esses dados foram utilizados para 

divulgação do composto na comunidade escolar, que 

abrange os bairros Petrópolis, São João, Monte Verde 

e Jardim Casa Branca através de feiras científicas e 

um jogo didático. 

No laboratório da escola foram realizados 

experimentos químicos utilizando diversas qualidades 

de azeite de oliva, azeitonas e folhas de oliveira para 

extrair o Tirosol (Tabela 1). 

Foram realizados ao todo onze procedimentos de 

extrações utilizando diferentes tipos de solventes, 

sendo estes 550 ml de álcool etílico, 5 ml de 

diclorometano, 550 ml de álcool de cereais, 70 ml 

acetato de etila, e 20 ml etanol. Foram utilizados 

também os seguintes materiais: manta aquecedora, 

béquer, gral, pistilo, seringa, tubos de ensaio, funil de 

separação, funil de vidro, peneira, freezer e pipeta. Os 

procedimentos foram combinados de diferentes 

formas, levados a altas e baixas temperaturas ou 

mantidos em repouso por determinado tempo.  

 

 
Figura 2: Experimento com as folhas de oliveira. 

 
Tabela 1: Dados das extrações. 

Matéria Prima Solvente Ação 

Azeitonas Álcool Etílico Maceração 

Azeite A 

(acidez 0,5) 
Diclorometano 

Aquecimento 

90° 

Azeite B 

(acidez 0,5) 

Acetato de 

Etila 

Aquecimento 

90° + 

Movimentos 

Azeite C 

(acidez 0,2) 
Álcool Etílico 

Arrefecimento 

por 72 horas 

Azeite C 

(acidez 0,2) 

Álcool de 

Cereais 

Aquecimento 

+ Repouso 

Folhas de 

Oliveira 
Álcool Etílico 

Maceração + 

Repouso (48 

horas) 

Folhas de 

Oliveira 

Álcool de 

Cereais 

Maceração + 

Repouso (72 

horas) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro experimento foi a maceração de azeitonas 

misturadas ao álcool etílico, não ocorreu nenhuma 

mudança em sua propriedade visível a olho nu, 

mantendo a amostra intacta após o período de 30 

minutos. Não foi possível identificar o Tirosol neste 

experimento. 

As amostras contendo azeite e álcool etílico não 

apresentaram mudanças significativas, não foi 

identificado separação de substâncias. 
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Os experimentos utilizando diclorometano e acetado 

de etila não demonstraram separação de substâncias, 

mas apresentaram mudança na coloração, não sendo 

possível identificar o Composto Bioativo. 

Após tentativas com o azeite de oliva e azeitonas, 

foram utilizadas folhas da oliveira e álcool de 

cereais, realizado a maceração no qual ocorreu a 

separação de substâncias e ancenúbio, acredita-se 

que o Tirosol foi extraído e encontra-se em uma das 

substâncias resultantes devido à ação do álcool de 

cereais na extração de compostos fenólicos 

comprovados em diversos artigos e também por 

produzir o melhor resultado apresentando separação 

de substâncias. 

 
Tabela 1: Dados das extrações e resultados 

Matéria 

Prima 
Solvente Ação Resultados 

Azeitona 
Álcool 

Etílico 
Maceração 

Nenhum 

resultado 

nítido 

Azeite A 

(acidez 

0,5) 

Dicloro-

metano 

Aquecimento 

90° 

Houve a 

diminuição 

do óleo 

armazenado 

Azeite B 

(acidez 

0,5) 

Acetato 

de Etila 

Aquecimento 

90° + 

Movimentos 

Coloração 

mais clara 

Azeite C 

(acidez 

0,2) 

Álcool 

Etílico 

Arrefecimento 

(72 horas) 

Mancha 

branca 

viscosa 

Azeite C 

(acidez 

0,2) 

Álcool 

de 

Cereais 

Aquecimento 

+ Repouso 

Nenhum 

resultado 

nítido 

Folhas 

de 

Oliveira 

Álcool 

Etílico 

Maceração + 

Repouso 

(48 horas) 

Mudança na 

coloração 

Folhas 

de 

Oliveira 

Álcool 

de 

Cereais 

Maceração + 

Repouso 

(72 horas) 

Resíduos 

escuros que 

obteve maior 

resultado 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dentre as amostras analisadas o azeite de oliva 

apresenta maior complexidade de extrair compostos 

fenólicos independente dos solventes e métodos 

utilizados. Dos experimentos realizados com o fruto da 

oliveira constatou-se que o melhor solvente foi o álcool 

de cereais e o método eficaz foi a maceração, obtendo 

uma solução branca quando em repouso e uma 

substância viscosa quando levado ao freezer. A partir 

das folhas da oliveira, notou-se que as extrações 

realizadas ofereceram os melhores resultados, 

utilizando métodos simples como maceração e a junção 

das folhas, álcool e o repouso por 72 horas. 

As extrações de compostos fenólicos apresentam 

melhores resultados com a utilização de solventes 

polares, por exemplo, o álcool de cereais, por ser 

próprio para a indústria farmacêutica. A azeitona e as 

folhas de oliveira reagem aos solventes com maior 

efetividade comparados ao azeite de oliva. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho proporcionou analisar a eficácia dos 

diferentes solventes na extração de substâncias 

fenólicas. Não foi possível identificar se a substância 

estudada esteve presente nos resultados dos 

experimentos realizados, mas de acordo com pesquisas 

sabe-se que é possível extraí-lo com uma estrutura 

laboratorial devidamente equipada. 

A extração do composto bioativo Tirosol de forma 

eficaz proporcionará meios de extrair inúmeras 

substâncias presentes nos vegetais e derivados 

utilizando métodos semelhantes. Estas substâncias 

poderão ser utilizadas em diversos segmentos como 

farmacêutica, cosméticos, tecidos, etc. 

Este projeto permitiu a divulgação dos benefícios e a 

importância do Tirosol na comunidade escolar, nos 

locais onde a pesquisa foi apresentada e para todas as 

pessoas que estão diretamente e indiretamente 

envolvidas com o grupo. 

Comprovou-se que a população desconhece o 

composto bioativo e seus benefícios, portanto é 

relevante a continuação das pesquisas, a divulgação do 

tema e a elaboração do fitoterápico comprovando sua 

eficácia. Observou-se que o tema é pouco abordado 

pela comunidade científica, o que dificultou encontrar 

informações devido à falta de pesquisas e divulgação 

do Tirosol.  

 

REFERÊNCIAS  
 

ANGELO, Priscila Milene; JORGE, Neuza. Compostos 

fenólicos em alimentos - uma breve revisão. Rev. Inst. 

Adolfo Lutz (Impr.) [online]. 2007, vol.66, n.1, pp. 01-09. 

 

COELHO, Michele Silveira e MELLADO, Myriam de Las 

Mercedes. Revisão: Composição química, propriedades 

funcionais e aplicações tecnológicas da semente de chia 

(Salvia hispanica L) em alimentos. Brazilian 

Journal of Food Technology, v. 17, n. 4, p. 259, 2014. 

 

SOUZA-SARTORI, Juliana Aparecida et al. Parâmetros de 

influência na extração de compostos fenólicos de partes 

aéreas da cana-de-açúcar com atividade antioxidante total. 

Bioscience Journal, v. 29, n. 2, 2012. 

 

 

 


