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RESUMO 

 

 

"PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS A PARTIR DE 

ÁGUA RUÇA DE AZEITONA E PREPARAÇÃO DE EXTRACTO TITULADO DE 

POLIFENÓIS DE AZEITONA E DE UVA" 

 

 

 

A presente invenção diz respeito a um processo de 

extracção de compostos fenólicos de massa molecular baixa 

a partir de águas ruças de azeitona; esta diz igualmente 

respeito a composições enriquecidas em compostos fenólicos 

compreendendo pelo menos 40% de matéria seca, sendo a 

referida matéria seca composta de pelo menos 30% de 

hidroxitirosol; para além disso a invenção diz respeito a 

um processo de secagem das referidas composições por 

atomização utilizando extractos de polifenóis de uva como 

permeato de secagem bem como aos pós titulados em compostos 

fenólicos de azeitonas e de uvas obtidos após secagem. 
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DESCRIÇÃO 

 

 

"PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS A PARTIR DE 

ÁGUA RUÇA DE AZEITONA E PREPARAÇÃO DE EXTRACTO TITULADO DE 

POLIFENÓIS DE AZEITONA E DE UVA" 

 

A presente invenção diz respeito a um processo de 

extracção de compostos fenólicos de massa molecular baixa a 

partir de água ruça de azeitona; esta diz respeito igualmente 

a composições enriquecidas em compostos fenólicos 

compreendendo pelo menos 40% de matéria seca, sendo a 

referida matéria seca composta de pelo menos 30% de 

hidroxitirosol; para além disso a invenção diz respeito a um 

processo de secagem das referidas composições por atomização 

utilizando extractos de polifenóis de uva como permeato de 

secagem bem como aos pós titulados em compostos fenólicos de 

azeitona e de uva obtidos após secagem. 

 

O processo de fabrico do azeite consiste em esmagar 

(moagem) as azeitonas inteiras até à obtenção de uma pasta 

fine ou polpa. Durante desta etapa, o triturado de azeitonas 

pode ser constantemente lavado com água. A pasta é de seguida 

prensada mecanicamente (prensagem) para extrair o seu 

conteúdo líquido. O líquido obtido é então decantado para 

separar as duas fases que o compõem: o óleo e a fase aquosa. 

As águas de lavagem do triturado e a fase aquosa recuperadas 

no final da prensagem são chamadas águas ruças ou ainda água 
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ruça. Estas águas representam cerca de 60% do peso da 

azeitona. 

 

Estas águas ruças são muito ricas em compostos 

fenólicos antioxidantes; um composto fenólico antioxidante 

particularmente procurado é o hidroxitirosol; este está 

presente com um teor de 0,1 a 2 g/L nas águas ruças. 

 

O hidroxitirosol é um composto fenólico simples 

tendo uma cadeia lateral do tipo álcool na posição 1 do anel 

aromático, bem como duas substituições de hidroxilo nas 

posições 3 e 4 do referido anel. Este composto pertence à 

família dos orto-difenóis, compostos geralmente conhecidos 

por terem propriedades antioxidantes interessantes. 

 

O seu consumo contribuiria para o efeito benéfico 

da dieta cretense na saúde humana. Numerosas investigações 

efectuadas sobre o hidroxitirosol mostraram o interesse 

deste composto como antioxidante. A actividade antioxidante 

do hidroxitirosol confere-lhe propriedades de agente 

conservante de gordura; este é igualmente conhecido pelas 

suas propriedades antibacterianas, antivirais e 

antifúngicas. 

 

Este composto é portanto considerado como um 

complemento ou aditivo alimentar muito bom e como um agente 

activo útil para reforçar a protecção celular perante o 

stress oxidante e as patologias que este provoca. 
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Devido ao interesse, nomeadamente das indústrias 

alimentar e cosmética, que apresenta o hidroxitirosol e, 

mais geralmente, os polifenóis de azeitonas, diversas 

tentativas de valorização dos subprodutos ricos em compostos 

fenólicos tais como a água ruça (Visioli et al. “Waste waters 
from olive oil production are rich in natural antioxidants” 
Experientia, 1995; 51:32-34) foram levadas a cabo. 

 

A Patente Americana US 6,361,803 descreve assim um 

processo de extracção de composições antioxidantes a partir 

de produtos derivados de azeitonas: a polpa, o óleo ou ainda 

a água ruça de azeitonas em diferentes estados de maturidade. 

Quando a matéria prima é constituída por água ruça, o 

processo consiste no tratamento sobre uma resina polimérica 

adsorvente que retem os compostos antioxidantes, lavando de 

seguida a resina com um solvente polar orgânico para 

recuperar os compostos antioxidantes. 

 

A realização deste procedimento no entanto parece 

menos adaptada à água ruça do que aos outros produtos 

derivados de azeitona. Com efeito, a comparação da composição 

de compostos fenólicos de extractos obtidos a partir de 

diferentes materiais de partida mostra que aqueles que são 

obtidos a partir da água ruça apresentam um fraco teor de 

compostos fenólicos: 16,8%; para além disso, este extracto 

tem uma actividade antioxidante que é a mais fraca de todos 

os extractos obtidos. 

 

O Pedido de Publicação de Patente Europeia EP 1 
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623 960 descreve um processo de preparação de tirosol e/ou 

de hidroxitirosol a partir de águas ruças de azeitona (águas 

ruças) que compreende as etapas de: 

 

- separação física implicando vários tratamentos 

membranares (microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração 

e osmose inversa) das águas ruças, preferencialmente com um 

pH neutro ou alcalino; 

 

- separação cromatográfica de tirosol, de 

hidroxitirosol e de outros compostos fenólicos a partir do 

concentrado obtido após o último tratamento membranar;  

 

- conversão catalítica de tirosol em 

hidroxitirosol na presença de uma mistura de trióxido de 

metilrénio (MTO) e de peróxido de hidrogénio; 

 

- recuperação da fase aquosa compreendendo os 

compostos fenólicos antioxidantes. 

 

Este processo apresenta o inconveniente de pôr em 

prática uma hidroxilação química de tirosol em 

hidroxitirosol; ora, para efeitos do consumo ulterior do 

hidroxitirosol obtido, é necessário eliminar os 

catalisadores, nomeadamente o trióxido de metilrénio que é 

um forte irritante. Para além disso, este processo é 

constituído por um grande número de etapas: o exemplo 1 deste 

documento leva a cabo um processo que que é constituído por 

não mais de 13 tratamentos membranares. Este tem então uma 
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realização muito longa, custos em meios técnicos e humanos 

muito elevados e o seu dimensionamento à escala industrial 

não é economicamente viável. 

 

O mesmo se aplica ao processo descrito no Pedido 

de Publicação de Patente Internacional WO 2005/123603 que é 

destinado ao fraccionamento das águas ruças de azeitonas com 

o propósito de as valorizar. Este processo compreende uma 

etapa de ajustamento do pH; de hidrólise enzimática da 

celulose, da hemicelulose e da pectina contida nas águas 

ruças; de centrifugação; de microfiltração tangencial; de 

ultrafiltração tangencial; de diafiltração; de nanofiltração 

tangencial e de osmose inversa. O Pedido de Publicação de 

Patente Internacional WO 2007/013032 descreve um método de 

obtenção de concentrados ricos em hidroxitirosol 

nomeadamente a partir de águas ruças; este método combina 

pelo menos duas etapas: 

 

- uma extracção de hidroxitirosol e de outros 

compostos bioactivos com o auxílio de um fluido supercrítico 

e/ou por nanofiltração; e  

 

- uma osmose inversa. 

 

A extracção com fluido supercrítico necessita da 

utilização de pressões muito elevadas (superiores a 74 bar 

durante a utilização de CO2 como fluido supercrítico), é por 

isso um processo complexo e igualmente dispendioso de levar 

a cabo. Para além disso, a osmose inversa é um processo que 
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conduz à concentração de um extracto por eliminação e água; 

em particular, a osmose inversa não permite um enriquecimento 

selectivo em compostos fenólicos de baixo peso molecular. 

 

A Patente Americana US 6,416,808 descreve um 

processo de obtenção de uma composição rica em hidroxitirosol 

a partir de águas ruças de azeitona compreendendo as etapas 

seguintes: (i) produção de uma água ruça a partir de 

azeitonas sem caroço; (ii) adição de uma quantidade 

suficiente de ácido, preferencialmente de ácido cítrico, 

para se atingir um pH compreendido entre 1 e 5; (iii) 

incubação das águas ruças acidificadas durante pelo menos 

dois meses para que a oleuropeína seja hidrolisada em 

hidroxitirosol. O processo pode para além disso compreender 

uma etapa de extracção do hidroxitirosol com um solvente 

orgânico, uma cromatografia em fase líquida a alta pressão 

(HPLC) ou ainda uma extracção com fluido supercrítico. 

 

Embora origine composições enriquecidas em 

hidroxitirosol, este processo, quando é levada a cabo uma 

extracção por HLPC ou fluido supercrítico, é demasiado 

dispendioso para ser utilizado à escala industrial. Para 

além disso, a extracção líquido-líquido utiliza solventes 

orgânicos tóxicos que não são compatíveis com uma utilização 

do extracto obtido nas indústrias cosmética ou alimentar. 

 

Assim os processos descritos na técnica anterior 

não são totalmente satisfatórios e há ainda a necessidade de 

desenvolver um processo de extracção de compostos fenólicos 
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de massa molecular baixa a partir de águas ruças da azeitona 

que seja simples e adaptado a uma realização industrial. 

 

O Requerente estabeleceu como objectivo propor um 

processo que conduza a um fraccionamento dos fenóis contidos 

nas águas ruças a fim de separar a fracção fenólica de massa 

molecular baixa dos compostos de massa molecular mais elevada 

como a oleuropeína e o verbascósido. 

 

Para apresentar um interesse de acordo com a 

presente invenção, é necessário que o processo permita um 

enriquecimento selectivo em hidroxitirosol e em tirosol. Foi 

isto que o Requerente conseguiu seleccionando membranas de 

nanofiltração que apresentam uma retenção em hidroxitirosol 

e em tirosol o mais fraca possível e, simultaneamente, uma 

retenção máxima de outros compostos fenólicos, em particular 

os compostos polifenólicos. Assim, a utilização das 

membranas de nanofiltração seleccionadas permite aumentar de 

1,5 a 3,5 vezes o teor em massa de compostos fenólicos da 

matéria seca dos permeatos e, em particular, 2 a 20 vezes o 

teor em massa de hidroxitirosol da matéria seca dos permeatos 

resultantes do tratamento de nanofiltração; os permeatos são 

então significativamente enriquecidos em compostos fenólicos 

de massa molecular baixa. 

 

A matéria seca de uma amostra é medida por secagem 

de a amostra; a percentagem de matéria seca é então 

determinada pela relação entre a massa da matéria seca e a 

massa total da amostra. 
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A menos que não seja especificado de outra forma, 

no que se segue, as concentrações são expressas em 

percentagens de massa. 

 

Entende-se por concentrado, a fracção de uma 

amostra retida por uma membrana durante o tratamento de 

separação membranar da referida amostra. 

 

Entende-se por permeato, a fracção de uma amostra 

que atravessa uma membrana durante o tratamento de separação 

membranar da referida amostra. 

 

Por tratamento de separação membranar, entende-se 

de acordo com a presente invenção, um processo de filtração 

-microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração- ou de osmose 

inversa. 

 

Entende-se por eluato, o produto obtido por 

dissolução com um solvente de uma ou várias substâncias 

adsorvidas sobre um permeato; o eluato compreende então o 

solvente e a ou as referidas substâncias. 

 

Por águas ruças ou água ruça, entende-se as águas 

geradas durante a produção de azeite. O teor em matéria seca 

das águas ruças é variável e depende do processo levado a 

cabo no lagar; a título indicativo, as águas ruças brutas 

não clarificadas podem conter entre 3 a 15% de matéria seca. 
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Segundo um dos seus primeiros objectivos, a 

presente invenção diz respeito a um processo segundo a 

reivindicação 1. 

 

É descrito um processo de extracção de compostos 

fenólicos de massa molecular baixa a partir de águas ruças 

de azeitonas compreendendo: 

 

(a) uma etapa de clarificação das referidas águas 

ruças; 

 

(b) uma etapa de ultrafiltração tangencial das 

águas ruças clarificadas obtidas na etapa (a) sobre uma 

membrana cerâmica tubular com um limiar de corte compreendido 

entre 100 e 200 kDa e de recuperação do permeato; 

 

o referido processo sendo caracterizado por 

compreender para além disso: 

 

(c) uma etapa de nanofiltração do referido 

permeato obtido na etapa (b) sobre uma membrana orgânica em 

espiral com um limiar de corte compreendido entre 150 e 400 

Da a uma pressão compreendida entre 1 e 3 MPa; a referida 

membrana é tal que comporta uma camada activa compreendendo 

pelo menos 50% de poliamida e que permite obter uma 

concentração compreendendo pelo menos 70%, de preferência, 

entre 70 e 90% e, ainda preferencialmente, pelo menos 80% da 

matéria seca contida nas referidas águas ruças e no máximo 

25%, ou no máximo 20%, de hidroxitirosol e 
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(d) uma etapa de adsorção dos compostos fenólicos 

contidos no permeato obtido na etapa (c) por passagem sobre 

uma matriz polimérica seguida pela eluição dos compostos 

fenólicos adsorvidos sobre a referida matriz com um solvente 

polar orgânico e obtenção de um eluato. 

 

O processo segundo a invenção apresenta a vantagem 

de conduzir, unicamente com duas etapas de tratamento 

membranar (ultrafiltração e nanofiltração), a um 

enriquecimento selectivo em compostos fenólicos de massa 

molecular baixa. Este processo apresenta para além disso a 

originalidade de permitir separar em diferentes fracções os 

compostos fenólicos das águas ruças: enquanto os processos 

conhecidos concentram o conjunto dos compostos fenólicos das 

águas ruças com o auxílio de tratamentos membranares (os 

compostos fenólicos são então recuperados no concentrado), 

no processo segundo a invenção, as membranas de nanofiltração 

utilizadas permitem a separação dos compostos fenólicos, os 

compostos fenólicos de interesse sendo então recuperados no 

permeato. 

 

Para serem utilizadas no processo segundo a 

invenção, as águas ruças podem compreender até 15% de matéria 

seca. A percentagem de matéria seca das águas ruças é o rácio 

entre a massa da matéria seca e a massa total das águas 

ruças. Em particular, as águas ruças apresentam um índice de 

matéria seca compreendido entre 3 e 7%. A utilização de águas 

ruças compreendendo mais de 7% de matéria seca necessita de 
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um tratamento preliminar tal como uma diluição.  

 

Por compostos fenólicos de massa molecular baixa, 

entendem-se compostos tendo uma massa molecular inferior ou 

igual a 400 Da. Em particular, os compostos fenólicos de 

massa molecular baixa são o hidroxitirosol, o tirosol, os 

ácidos fenólicos tal como os ácidos hidroxicinâmicos, como 

por exemplo os ácidos ferúlico, cumárico ou cafeico, ou os 

seus ésteres, como por exemplo o ácido clorogénico. 

 

A clarificação consiste numa extracção sólido-

líquido, tal como a filtração, a centrifugação ou ainda a 

decantação, das águas ruças. 

 

Por filtração, entende-se um processo de separação 

dos constituintes de uma mistura que possui uma fase líquida 

e uma fase sólida através de um meio poroso. Pela realização 

da etapa (a) do processo segundo a invenção, pode-se utilizar 

uma filtração de clarificação, ou seja um meio poroso cujo 

diâmetro dos poros se situe entre 10 e 450 たm; a filtração 
pode ser levada a cabo com o auxílio de filtros de cartucho, 

de velas, de placas, areia, de filtros-prensa ou de filtros 

rotativos sob vácuo. 

 

A centrifugação é uma técnica que utiliza a força 

centrífuga para separar os elementos sólidos em suspensão 

num fluido; esta técnica é levada a cabo com o auxílio de 

uma centrifugadora em que o perito escolherá as 

características em função das águas ruças a tratar; a título 
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de exemplo, podem-se citar as centrifugadoras de tubos, de 

tanque de câmaras concêntricas, as centrifugadoras de pratos 

ou decantador centrífugo. 

 

Por último, a decantação é uma operação de 

separação mecânica, sobre a acção da gravitação, de diversas 

fases não-miscíveis das quais pelo menos uma é líquida. Pode-

se assim separar os sólidos insolúveis em suspensão num 

líquido como no caso das águas ruças. Para levar a cabo uma 

tal decantação, pode-se utilizar um decantador (também 

chamado espessante) onde o perito ajustará as 

características em função das águas ruças a tratar, pode-se 

citar nomeadamente os decantadores descontínuos e os 

decantadores contínuos possivelmente com partição ou de 

pratos. 

 

Preferencialmente, a clarificação é levada a cabo 

por uma operação de filtração. 

 

A ultrafiltração tangencial levada a cabo na etapa 

(b) do processo segundo a invenção é um processo mecânico de 

separação em fase líquida baseado nas propriedades de 

peneiração molecular de uma membrana porosa varrida 

tangencialmente por um líquido contendo os constituintes a 

separar. De acordo com o presente processo, a ultrafiltração 

tangencial é levada a cabo com membranas cerâmicas tubulares 

tendo um limiar de corte preferencialmente de 150 kDa como 

por exemplo as membranas de ultrafiltração propostas pelas 

sociedades TAMI e EXEKIA. O processo é levado a cabo a baixa 
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pressão, ou seja inferior ou igual a 0,1 MPa. 

 

Depois da passagem das águas ruças clarificadas 

obtidas na etapa (a) através da membrana de ultrafiltração, 

obtêm-se duas fracções: o permeato que contém o solvente e 

todas as moléculas dissolvidas tendo um diâmetro inferior ao 

diâmetro dos poros da membrana; e concentrado que é 

enriquecido em relação ao líquido inicial em moléculas e 

compostos tendo um diâmetro superior ao diâmetro dos poros 

da membrana. 

 

A etapa (c) consiste num tratamento de 

nanofiltração do permeato obtido na etapa (b). A 

nanofiltração é um processo de separação efectuado pela 

aplicação de uma pressão, que é a força motriz, sobre uma 

membrana semipermeável; caracteriza-se pela natureza da 

membrana utilizada que define o tamanho das partículas-alvo 

e a pressão de operação. 

 

Segundo o processo de acordo com a presente 

invenção, a etapa de nanofiltração é levada a cabo sobre uma 

membrana orgânica em espiral com um limiar de corte 

compreendido entre 150 e 400 Da, preferencialmente entre 300 

e 400 Da, cuja camada activa compreende pelo menos 50% de 

poliamida. Nestas condições, a nanofiltração do concentrado 

obtido na etapa (b) conduz a um segundo concentrado obtido 

na etapa (c) contendo os compostos fenólicos de massa 

molecular baixa (hidroxitirosol, tirosol e ácidos 

fenólicos). 
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De um modo mais específico, é mostrado no exemplo 

1 a seguir que só as membranas orgânicas em espiral com um 

limiar de corte compreendido entre 150 e 400 Da cuja camada 

activa compreende pelo menos 50% de poliamida e que 

apresentam as características descritas a seguir conduzem a 

um fraccionamento satisfatório dos compostos fenólicos das 

águas ruças: dessa forma, são úteis de acordo com a invenção 

as membranas cuja utilização conduz a um concentrado 

compreendendo entre pelo menos 70%, preferencialmente, entre 

70 e 90% e, mais preferencialmente, pelo menos 80%, da 

matéria seca contida nas referidas águas ruças e no máximo 

25% ou no máximo 20% de hidroxitirosol. Estes valores são 

por exemplo obtidos durante o tratamento de águas ruças com 

4% de matéria seca no contexto de ensaios sobre a instalação 

piloto de laboratório com 3 l de volume nominal em 

configuração plana com uma superfície membranar útil de 

1,5.10-2 m-2, uma pressão transmembranar compreendida entre 1 

e 3 MPa e uma velocidade tangencial de 1 m.s-1.  

 

Para além disso, as membranas de nanofiltração 

utilizáveis no processo da presente invenção são 

preferencialmente seleccionados de entre os que apresentam 

uma densidade de fluxo de concentrado de pelo menos 10 L.h-

1.m-2. 

 

As membranas de nanofiltração utilizáveis segundo 

a invenção são constituídas:  
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(i) por um material poroso orgânico que tem o papel 

de suporte garantindo a resistência mecânica da membrana; o 

referido material poroso é em geral composto por materiais 

celulósicos (por exemplo, o acetato de celulose), materiais 

sulfonados, materiais de poliamidas e de poliimidas, 

materiais acrílicos utilizados sozinhos ou sob a forma de 

copolímeros ou de ligas de polímeros, de materiais com flúor, 

ou ainda de policarbonato e de polipropileno; e 

 

(ii) uma camada activa composta por pelo menos 50% 

de poliamida que cobre o referido material poroso orgânico; 

a camada activa é composta de preferência de pelo menos 70%, 

e ainda preferencialmente de pelo menos 90% de poliamida. 

 

Por camada activa, entende-se a superfície da 

membrana de nanofiltração em contacto com a amostra à qual 

é aplicado o tratamento de nanofiltração; para além de 

poliamida, a referida camada activa pode ser composta, de 

forma não exaustiva, por polissulfonas, polietersulfonas, 

poliimidas e/ou álcool polivinílico. 

 

Por poliamida, entende-se um polímero resultante 

da policondensação de funções de ácido carboxílico e amina; 

diz respeito mais particularmente a poliamidas alifáticas e 

a poliamidas aromáticas. 

 

O desenvolvimento da etapa de nanofiltração 

necessitou de vários ensaios em diversas instalações piloto. 

Os resultados da selecção das membranas são detalhados no 
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exemplo 1. 

 

Graças a esta selecção de membranas, a fracção 

fenólica dos permeatos obtidos após nanofiltração é 

significativamente enriquecida em compostos fenólicos de 

massa molecular baixa; a título indicativo, o hidroxitirosol 

e o tirosol representam entre 63 e 84% dos compostos 

fenólicos totais. 

 

De modo preferencial, o desenvolvimento da etapa 

(c) de nanofiltração é levado a cabo em condições tais que 

o flux de concentrado é superior ou igual a 10 kg.h-1.m-2 (ver 

o exemplo 2 a seguir). 

 

A etapa (d) de passagem sobre a matriz polimérica 

adsorvente permite eliminar os compostos não fenólicos 

presentes no permeato, nomeadamente os minerais, os sais e 

os ácidos orgânicos. Os compostos fenólicos totais 

representam cerca de 30% da matéria seca do permeato; após 

a passagem sobre resina, estes representam mais de 80% da 

matéria seca do eluato. 

 

A matriz polimérica utilizada na etapa (d) é 

preferencialmente uma resina adsorvente estirénica, acrílica 

ou fenólica; preferencialmente, diz respeito a uma resina 

adsorvente poliestirénica. 

 

Os solventes polares orgânicos ou a solução aquosa 

de solventes polares orgânicos úteis para a eluição dos 
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compostos fenólicos adsorvidos sobre a referida matriz são 

nomeadamente os solventes aceitáveis no domínio alimentar; 

preferencialmente, trata-se de um álcool em C1-C4 ou uma 

mistura de álcoois; preferencialmente, trata-se do etanol. 

 

O processo de acordo com a invenção compreende para 

além disso uma ou mais das etapas seguintes: 

 

- uma etapa (a0), anterior à etapa (a), de 

acidificação das águas ruças para atingir um pH inferior ou 

igual a 4,5. 

 

A acidificação das águas ruças pode ser levada a 

cabo com qualquer ácido compatível com o consumo alimentar 

humano ou animal. Em particular, a acidificação pode ser 

levada a cabo com qualquer ácido orgânico tal como o ácido 

cítrico, o ácido tartárico, o ácido málico ou o ácido 

láctico. Vantajosamente, a acidificação é levada a cabo com 

o ácido cítrico. Seja qual for o ácido utilizado para levar 

a cabo a etapa (a0) do processo segundo a invenção, o perito 

saberá ajustar a quantidade necessária de ácido a introduzir 

nas águas ruças, por exemplo por um método iterativo que 

consiste em adicionar pequenas quantidades de ácido e depois 

medir o pH. 

 

- uma etapa (e) de concentração por destilação sob 

vácuo do eluato obtido na etapa (d). 

 

De acordo com uma variante particular da 
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realização do processo, este compreende sucessivamente as 

etapas (a0), (a), (b), (c), (d) e (e).  

 

O processo pode ainda compreender três etapas 

adicionais úteis tendo em vista um armazenamento das águas 

ruças antes de levar a cabo o processo segundo a invenção. 

Estas três etapas, que se intercalam entre as etapas (a) e 

(b), são as seguintes: 

 

(al) concentração das águas ruças acidificadas e 

clarificadas para as armazenar; 

 

(a2) armazenamento das águas ruças acidificadas 

concentradas; depois 

 

 (a3) diluição num solvente das águas ruças 

acidificadas concentradas a cerca de 4% de matéria seca antes 

de levar a cabo a etapa (b). 

 

A etapa (a1) pode ser levada a cabo por uma técnica 

de concentração sob vácuo. 

 

O armazenamento de acordo com a etapa (a2) é 

preferencialmente levado a cabo a uma temperatura 

compreendida entre 6 e 15°C. 

 

O solvente da etapa (a3) é preferencialmente água. 

 

A realização do processo segundo a invenção conduz 
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a uma composição enriquecida em compostos fenólicos de massa 

molecular baixa que é igualmente um objectivo da presente 

invenção. Esta composição -a partir daqui chamada composição 

A- compreende vantajosamente pelo menos 40% de matéria seca; 

esta percentagem de matéria seca é o rácio entre a massa da 

matéria seca obtida após secagem da composição A e a massa 

total da composição A; a referida matéria seca é composta 

por pelo menos 80% de compostos fenólicos totais; em 

particular, esta compreende pelo menos 30% de hidroxitirosol 

e pelo menos 10% de tirosol.  

 

Este processo apresenta em particular a vantagem 

de conduzir de um modo reproduzível a uma composição em 

compostos fenólicos compreendendo quantidades mínimas de 

hidroxitirosol, de tirosol e de outros compostos fenólicos 

de massa molecular baixa tais como os ácidos 

hidroxicinâmicos, como por exemplo os ácidos ferrúlico, 

cumárico ou cafeico, ou os seus ésteres, como por exemplo o 

ácido clorogénico. É um critério importante para uma 

utilização ulterior nas indústrias cosmética ou alimentar 

por exemplo. 

 

A composição A assim obtida é seca, por exemplo 

por atomização. De preferência, e a fim de evitar a 

utilização de suportes de secagem tais como poliósidos de 

carga como as dextrinas ou as gomas, utiliza-se como suporte 

de secagem um extracto de uva compreendendo pelo menos 60% 

em massa de polifenóis totais. Assim, a invenção diz respeito 

igualmente à utilização de um extracto de uva compreendendo 
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pelo menos 60% em massa de polifenóis totais como suporte de 

secagem por atomização de uma composição A. 

 

A invenção diz respeito ainda a um processo de 

preparação de um pó titulado em compostos fenólicos e 

polifenólicos de azeitona e de uva segundo a reivindicação 

2. É descrito um procedimento compreendendo as etapas 

seguintes: 

 

(e1) mistura de uma composição A com um extracto 

de uva compreendendo pelo menos 60% de polifenóis totais; a 

referida mistura compreende uma quantidade da referida 

composição A tal que a matéria seca da referida composição 

A represente entre 5 e 40% da matéria seca total da mistura; 

 

(e2) secagem por atomização da mistura obtida na 

etapa (e1). 

 

A percentagem de matéria seca da mistura da 

composição A e do extracto de uva é o rácio entre a massa da 

matéria seca medida após secagem da referida mistura e a 

massa total da referida mistura. 

 

O referido extracto de uva compreende 

preferencialmente pelo menos 60% de polifenóis totais, e 

mais preferencialmente pelo menos 90% de polifenóis totais. 

O teor em polifenóis totais de um extracto de uva pode 

nomeadamente ser medido pelo método de Folin-Ciocalteu 

(Folin Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventos RM. 
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Analysis of total phenols and other oxidation substrates and 

antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Meth 

Enzymol 1999; 299: 152-178). 

 

O extracto de uva pode ser obtido por passagem 

sobre uma resina adsorvente, nomeadamente uma resina 

adsorvente estirénica, acrílica ou fenólica, de água-pé de 

bagaço ou de extractos aquosos de sementes de uva. A água-

pé de bagaço é uma solução obtida após a difusão de água em 

bagaço de uva; o bagaço de uva é a parte sólida recuperada 

no final da etapa da prensagem da uva, é constituído pelo 

conjunto das películas, das sementes de uva assim como o 

engaço. 

 

Segundo uma variante de realização deste processo, 

estas duas etapas (e1) e (e2) seguem a etapa (e) do processo 

de extracção de compostos fenólicos de massa molecular baixa 

segundo a invenção. 

 

A secagem por atomização (ou pulverização) é uma 

técnica de eliminação de água por arrastamento que consiste 

em pulverizar um produto líquido numa corrente de ar quente. 

Concretamente, esta técnica consiste em injectar o produto 

líquido a desidratar sob a forma de uma névoa fina no topo 

de uma torre ao mesmo tempo que uma corrente de ar muito 

quente percorre a referida torre; sob o efeito do calor, a 

água evapora e o pó desidratado cai na parte de baixo da 

torre. 
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O referido processo de preparação de um pó titulado 

em compostos fenólicos e polifenólicos de azeitona e de uva 

conduz a um pó compreendendo pelo menos 95% de compostos 

fenólicos e polifenólicos. 

 

É igualmente descrito um pó titulado em compostos 

fenólicos e polifenólicos de azeitona e de uva compreendendo 

pelo menos 95% de compostos fenólicos, em que 5 a 40% da 

matéria seca provém da composição A; a matéria seca 

proveniente da referida composição A, composta por pelo menos 

80% de compostos fenólicos totais do quais pelo menos 30% de 

hidroxitirosol e pelo menos 10% de tirosol, da referida 

composição. 

 

O exemplo 5 mostra que os pós de acordo com a 

invenção apresentam uma actividade anti-radicalar muito boa. 

Com efeito, esta actividade anti-radicalar é superior à soma 

da actividade anti-radicalar da composição A e da dos 

extractos de uva considerados separadamente; demonstrando um 

efeito sinérgico da associação da composição A e dos 

polifenóis de extractos de uva nos pós da invenção. 

 

A título indicativo, os pós titulados em compostos 

fenólicos e polifenólicos de azeitona e de uva obtidos a 

partir de azeitona e de extractos de sementes de uva 

apresentam as gamas de teores seguintes: 

 

Compostos fenólicos totais de 60 a 100% 

Procianidinas     de 18 a 50% 
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Hidroxitirosol    de 1,5 a 16%  

Tirosol      de 0,5 a 8% 

 

No caso onde os polifenóis de uvas provêem de 

bagaço de uva, o pó compreende as seguintes gamas de teores: 

 

Compostos fenólicos totais  de 60 a 100%  

Procianidinas     de 9 a 25% 

Antocianinas     de 1,2 a 8% 

Hidroxitirosol    de 1,5 a 16% 

Tirosol      de 0,5 a 8% 

 

Os pós obtidos segundo este processo são 

igualmente objectivos da presente invenção. 

 

As composições A enriquecidas em compostos 

fenólicos de massa molecular baixa e os pós segundo a 

invenção apresentam numerosas aplicações. Estas têm um 

interesse particularmente marcado no domínio da cosmética, 

pela sua utilização como agente de prevenção do stress 

oxidante da pele (derme e epiderme), como agente anti-

radicalar, como agente anti-envelhecimento; mas também no 

domínio alimentar nomeadamente para uma utilização como 

complementos alimentares ou ainda como conservante. 

 

As composições A enriquecidas em compostos 

fenólicos de massa molecular baixa e os pós segundo a 

invenção são particularmente activos como agentes de 

despigmentação e/ou branqueadores da pele; estes favorecem 
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ainda a eliminação de manchas e de irregularidades 

pigmentares da pele. 

 

A invenção é agora descrita mais em detalhe em 

relação aos exemplos que se seguem. Deve ser bem entendido, 

no entanto, que estes exemplos são dados unicamente a título 

de ilustração do objectivo da invenção, não constituindo de 

modo algum uma limitação. 

 

Exemplo 1 - Selecção de uma membrana de 

nanofiltração 

 

A fim de optimizar a separação dos compostos 

fenólicos de massa molecular baixa por nanofiltração, várias 

membranas comerciais foram avaliadas em termos de desempenho 

(densidade de fluxo do permeato) e de retenção. 

 

Os ensaios foram levados a cabo a 30 ± 2°C numa 

instalação piloto de laboratório (3 l de volume nominal) em 

configuração plana com uma superfície membranar útil na ordem 

de 1,5.10-2 m2. As pressões transmembranares escolhidas variam 

entre 1 e 3 MPa e a velocidade tangencial aproxima-se de 1 

m.s-1. Para avaliar a viabilidade da separação de compostos 

fenólicos de massa molecular baixa, novas membranas de 

nanofiltração foram pré-seleccionadas (fornecedor Microdyn 

Nadir, Dow Filmtec, GE Osmonics, Toray, Koch). Estas 

membranas apresentam um limiar de corte compreendido entre 

150 e 400 Da (valores divulgados pelos fabricantes). 
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Estas foram testadas sobre uma água ruça padrão 

com 4% de matéria seca sem concentração, isto é com um factor 

de redução de volume próximo de 1. De acordo com a membrana 

e a pressão transmembranar utilizada, as densidades de fluxo 

de concentração variaram entre 3 e 133 kg.h-1.m-2. 

 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 

I a seguir.
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Membranas Densidade 

de fluxo 

do 

permeato 

(L.h-1.m-2) 

Retenção (%) 

Fornecedor Camada activa de 

polímero natural 

Referência Matéria 

seca 

Polifenóis 

totais 

Hidroxitirosol 

Mycrodin 

Nadir 

Polietersulfonas NP030 3-5 78 51 17 

NP010 13-23 52-73 41-46 9 

Dow 

Filmtec 

Poliamidas NF270 20-56 90-96 58-59 26-43 

NF200 14-42 87-94 56-64 22-40 

NF90 3-19 >99 98 99 

GE 

Osmonics 

Poliamidas DK 20-92 92-99 78-82 1-40 

DL 27-133 75-97 51-78 1-44 

Toray álcool 

polivinílico/poliamidas 

UTC60 14-45 90-94 56-66 22-39 

Koch Poliamidas MPF34 7-17 >99 93 87 

Tabela I: Resultados de nanofiltração obtidos sobre as diferentes membranas testadas.  
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As membranas testadas retêm entre 52 e 99% da 

matéria seca e entre 41 e 98% de polifenóis totais das águas 

ruças tratadas (determinado com o método de Folin-Ciocalteu, 

Folin Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventos RM. 

Analysis of total phenols and other oxidation substrates and 

antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Meth 

Enzymol 1999; 299: 152-178.). 

 

A retenção em hidroxitirosol, o principal composto 

fenólico de massa molecular baixa, é mais baixa; as membranas 

testadas retêm entre 1 e 44% do hidroxitirosol presente nas 

águas ruças tratadas, com a excepção das membranas Dow 

Filmtec NF90 e Koch MPF34. 

 

Embora as membranas sejam a priori próximas, 

observa-se que os desempenhos globais do processo (densidade 

de fluxo do permeato) e os desempenhos da separação 

(retenção) estão intimamente relacionados com a escolha da 

membrana de nanofiltração. 

 

No âmbito da aplicação pretendida, as membranas 

mais apropriadas são as que permitem obter de uma só vez uma 

baixa retenção em hidroxitirosol, uma retenção elevada em 

matéria seca e em polifenóis totais e, finalmente, uma 

densidade de fluxo do permeato elevada. De entre as membranas 

testadas, a maioria das membranas cuja camada activa é 

composta por poliamidas conduzem a resultados interessantes. 

Aquelas cuja camada activa é constituída por 



PE2398756 - 29 - 

polietersulfonas não respondem que parcialmente a estes 

critérios. 

 

Exemplo 2 - Influência da concentração das águas 

ruças sobre a eficácia da etapa de nanofiltração 

 

Para avaliar o impacto da concentração das águas 

ruças sobre a densidade de fluxo do permeato e a retenção, 

águas ruças que apresentam um teor em matéria seca variando 

de 3,5 a 22% foram tratadas. Para estes ensaios, duas 

membranas de entre as com melhor desempenho testadas no 

exemplo 1, são escolhidas: GE Osmonics Desal DL e DK. 

 

Como no exemplo 1, os ensaios foram levados a cabo 

a 30°C numa instalação piloto de laboratório em configuração 

plana com uma superfície membranar útil na ordem de 1,5.10-

2 m2. As pressões transmembranares utilizadas variam entre 

20 bars (2 MPa) e 30 bars (3 Mpa) e a velocidade tangencial 

é próxima de 1 m.s-1. 

 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 

II. 
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Membrana Matéria seca 

das águas 

ruças (%) 

Pressão 

transmembranar 

(bar) 

Fluxo de 

permeato 

(kg.h-1.m-2) 

GE 

Osmonics 

Desal DL 

4 20 95,4 

25 105,3 

30 132,7 

13 20 10,4 

25 19,5 

30 29,8 

22 20 <0,8 

25 1,1 

30 3,2 

GE 

Osmonics 

Desal DK 

4 20 63,2 

25 78,2 

30 91,9 

13 20 5,0 

25 12,7 

30 22,5 

22 20 <0,8 

25 <0,8 

30 0,8 

Tabela II 

 

Para as duas membranas, o fluxo de permeato diminui 

rapidamente com o aumento do teor em matéria seca. Por 

exemplo, a 20 bars, o fluxo de permeato é dividido por 10 

quando o teor em matéria seca passa de 4 a 13%. A 22% de 
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matéria seca, as densidades de fluxo de permeato são muito 

fracas: a pressão deve ser mantida acima de a 25 bars para 

obter densidades de fluxo de permeato de alguns kg.h-1.m-2. 

 

Estes resultados mostram que, para garantir um 

fluxo superior a 10 kg.h-1.m-2 nas condições de operação 

testadas, é difícil de ultrapassar 13 a 15% de matéria seca. 

Este teor corresponde a um factor de redução volúmica 

compreendido entre 3 e 4 ou seja um rendimento de produção 

de permeato próximo de 70%. 

 

O factor de redução volúmica (FRV) é definido como 

a relação entre o volume de produto inicial sobre o volume 

final de concentrado ou seja FRV = V0/Vr; como V0 = Vr + Vp, 

FRV está directamente ligado ao rendimento volúmico de 

produção de permeato X = Vp/V0 ou seja em percentagem X = 

100.(1-1/FRV). 

 

Constata-se para além disso que as retenções são 

pouco afectadas pelo teor em matéria seca das águas ruças de 

alimentação; as taxas de matéria seca e de polifenóis totais 

no concentrado diminuem ligeiramente quando a concentração 

das águas ruças aumenta. 

 

Exemplo 3 - Ensaios de nanofiltração a uma escala 

semi-industrial 

 

Os ensaios de laboratório permitiram avaliar a 

viabilidade técnica do processo de nanofiltração para 
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enriquecer o produto em compostos fenólicos de massa 

molecular baixa. Permitiram igualmente seleccionar membranas 

comerciais apropriadas para levar a cabo a operação. A fim 

de avaliar o processo a uma escala mais adequada a uma 

utilização industrial, os ensaios foram levados a cabo 

utilizando módulos de nanofiltração em espiral de 2,5 m2 de 

superfície útil. A instalação utilizada tem uma capacidade 

nominal de 80 l. A pressão transmembranar escolhida está 

compreendida entre 2 e 3 MPa, a temperatura é de 30°C e o 

débito de circulação é de 1,7.10-4 m3. s-1. 

 

O primeiro ensaio é levado a cabo sobre as mesmas 

membranas que aquelas apresentadas no exemplo 2, ou seja as 

membranas GE Osmonics Desal DL e DK. Durante este ensaio, o 

permeato é extraído continuamente até atingir um factor de 

redução volúmico de 8.  

 

Os resultados obtidos em termos de desempenho 

estão de acordo com aqueles obtidos na instalação piloto de 

laboratório: a densidade de fluxo de permeato diminui quando 

a percentagem de matéria seca das águas ruças aumenta. O 

factor de redução volúmica máximo para obter uma densidade 

de fluxo de permeato superior a 10 kg.h-1.m-2 está 

compreendido entre 4,5 e 6 ou seja um rendimento de produção 

de permeato próximo de 80%. Para factores de redução volúmica 

compreendidos entre 2 e 6, a matéria seca do permeato é 

enriquecida de 2 a 4 vezes em compostos fenólicos totais e 

de 5 a 13 vezes em hidroxitirosol. 
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Foram levados a cabo ensaios complementares com os 

mesmos dois módulos membranares em espiral de 2,5 m2 e em 

condições semelhantes às descritas acima. Estes ensaios 

destinam-se a verificar a estabilidade dos desempenhos da 

operação simulando um funcionamento contínuo com duas etapas 

de concentração sucessivas. A primeira etapa corresponde a 

um factor de redução volúmica de 2 (ou seja um rendimento de 

produção de permeato de 50%) e o segundo a um factor de 

redução volúmica 8 (ou seja um rendimento de produção de 

75%). 

 

As densidades de fluxo de permeato são cerca de 15 

vezes mais baixas na segunda etapa em relação à primeira. 

Verificadas ao longo de períodos de espera de 120 minutos, 

as densidades de fluxo são estáveis ao longo do tempo nas 

duas etapas. Em termos de retenção, os resultados corroboram 

os obtidos previamente. A realização industrial do processo 

contínuo é assim facilmente exequível. 

 

Exemplo 4 – Realização do processo segundo a 

invenção a uma escala industrial 

 

A fim de validar o processo na sua globalidade, um 

ensaio foi realizado à escala industrial integrando todas as 

etapas do processo segundo a invenção.  

 

Para este ensaio, 19,3 m3 de águas ruças frescas 

acidificadas com o ácido cítrico de pH 4,2 foram utilizadas. 
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Estas águas ruças são inicialmente clarificadas 

por filtração sobre um filtro rotativo sob vácuo depois 

tratadas por ultrafiltração numa instalação equipada com 

37,2 m2 de membranas cerâmicas tubulares com um limiar de 

corte de 150 kDa. O permeato obtido (13,9 m3) é de seguida 

nanofiltrado numa instalação equipada com 18 m2 de membranas 

orgânicas em espiral GE Osmonics Desal DL. O permeato de 

nanofiltração (10,6 m3) é então tratado sobre resinas 

absorventes RELITE SP411®. Após eluição em etanol a 80% e 

concentração sob vácuo do eluato alcoólico, 45,7 kg de 

composição enriquecida em compostos fenólicos de massa 

molecular baixa com 48% de matéria seca são obtidos. Esta 

composição contém 41,7% de polifenóis (A280nm eq. Catequina, 

ou seja expressa em equivalente da catequina e medida com um 

espectrofotómetro de 280 nm segundo J. Zhishen, T. Mengcheng, 

W. Jianming (1999) The determination of flavonoid contents 

in mulberry and their scavenging effects on superoxide 

radicals, J Food Chem, Volume 64, pp 555-559), 17% de 

hidroxitirosol e 6% de tirosol (medidos por cromatografia em 

fase líquida de elevado desempenho, HPLC). 

 

A composição enriquecida em compostos fenólicos de 

massa molecular baixa é finalmente seca por atomização com 

um extracto de uva. Antes da secagem, a composição e o 

extracto de uva são misturados de tal modo que a matéria 

seca da mistura é composta por 80% de matéria seca de uva e 

20% de matéria seca da referida composição. O produto final 

obtido é um pó fluido que não é considerado em massa. Este 

contém unicamente polifenóis (100%, A280nm eq. catequina). É 
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constituído por 17,4% de procianidinas, 7,6% de 

hidroxitirosol, 2,7% de tirosol (HPLC) e 3,1% de antocianinas 

(medidos pelo método de Riberau-Gayon et al., 1975, Sciences 

et techniques du vin, Tome III, Dunod, Paris). 

 

A secagem da referida composição nas mesmas 

condições mas com um suporte de polifenóis de sementes de 

uva (da mesma forma, a mistura é tal que a matéria seca da 

mistura é composta por 80% de matéria seca de sementes de 

uva e 20% de matéria seca da composição) conduz igualmente 

a um pó fluido, não considerado em massa e constituído 

unicamente por polifenóis. Este segundo pó é composto por 

31,2% de procianidinas (método de vanilina, Broadhurst R.B., 

Jones W.T. 1978. Analysis of condensed tannins using 

acidified vanillin. J. Science Food Agriculture, 29:788-

794), de 6,9% de hidroxitirosol e de 2,5% de tirosol (HPLC).  

 

Exemplo 5 - Determinação da actividade anti-

radicalar das composições e pós segundo a invenção 

 

As propriedades anti-radicalares das composições 

enriquecidas em compostos fenólicos de massa molecular baixa 

obtidos a partir de águas ruças e de pós obtidos por secagem 

das referidas composições com, como suporte de secagem, 

polifenóis de uva foram avaliadas pelo método ORAC. 

 

O método ORAC, por “Oxygen Radical Absorbance 
Capacity” (CAO et al. 1993, Free Radical Biol. Med. 14, 303-
311; PRIOR et al. 2003, J. Agric. Food Chem. 51, 3273-3279) 
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é um método de determinação in vitro da actividade anti-

radicalar. O seu princípio é baseado na utilização da 

fluoresceína, molécula fluorescente natural muito sensível 

a radicais livres. Os radicais livres, que são produzidos 

pelo AAPH (dicloridrato de 2,2'-Azobis(2-AmidinoPropano)) no 

meio reaccional, reagem com os antioxidantes da composição 

ou o pó a testar. Logo que todos os radicais livres tiverem 

reagido com os antioxidantes a composição ou o pó a testar, 

estes destroem a fluoresceína e a fluorescência desaparece. 

O valor de ORAC é determinado pela medida do ar sob a curva 

da fluorescência em função do tempo. Os resultados são 

comparados aos dados obtidos com o TROLOX (análogo da 

vitamina E); estes são expressos em micromoles de 

Equivalentes de TROLOX (TEQ) por g, kg ou por litro. 

 

Os valores ORAC medidos no âmbito destes ensaios 

figuram na Tabela III. 

Composição Valor ORAC da 

composição 

Valor ORAC da 

matéria seca 

composição 

enriquecida em 

compostos 

fenólicos de massa 

molecular baixa de 

águas ruças 

6 340 micromoles 

TEQ/g 

13200 micromoles 

TEQ/g 

Polifenóis de um 

extracto de 

semente de uva 

- 19000 micromoles 

TEQ/g 

Polifenóis de um - 13100 micromoles 
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extracto de uva TEQ/g 

pó obtido com, 

como suporte de 

secagem, o 

extracto de 

semente de uva 

19300 micromoles 

TEQ/g 

- 

pó obtido com, 

como suporte de 

secagem, o 

extracto de uva 

15100 micromoles 

TEQ/g 

- 

Tabela III 

 

Para uma composição enriquecida em compostos 

fenólicos de massa molecular baixa a partir de águas ruças, 

o valor ORAC é de 6340 micromoles TEQ/g; sabendo que a 

matéria seca deste extracto é de 48%, este corresponde a 

13200 micromoles TEQ/g de matéria seca. 

 

O valor ORAC do extracto de semente de uva e o do 

extracto de uva são respectivamente de 19000 micromoles TEQ/g 

e 13100 micromoles TEQ/g. 

 

Assim, para o pó contendo 80% de matéria seca de 

extracto de sementes de uva e 20% de matéria seca de extracto 

de azeitona, deve-se esperar um valor ORAC teórico calculado 

a partir dos valores ORAC das matérias secas correspondentes 

a 17840 micromoles TEQ/g; contudo a determinação do valor 

ORAC é de 19300 micromoles TEQ/g. 
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Do mesmo modo, para a mistura contendo 80% de 

matéria seca de extracto de uva e 20% de matéria seca de 

extracto de azeitona, deve-se observar um valor ORAC de 13120 

micromoles TEQ/g e o valor medido é de 15100 micromoles 

TEQ/g. 

 

Os valores ORAC obtidos para os pós segundo a 

invenção são então superiores aos esperados entre 8 a 15 % 

o que mostra um efeito sinérgico, ao nível da actividade 

anti-radicalar, da associação de compostos fenólicos de 

massa molecular baixa da azeitona e dos polifenóis de uva. 

 

Exemplo 6 - Exemplo comparativo de realização do 

processo segundo a invenção a uma escala industrial com uma 

membrana de nanofiltração não apresentando as 

características requeridas 

 

Um outro ensaio de realização do processo à escala 

industrial é levado a cabo com uma membrana KOCH SR3 N2. 

 

Para este ensaio, 28 m3 de águas ruças são 

acidificadas com ácido cítrico para atingir um pH 4,2.  

 

As águas ruças acidificadas são de seguida 

ultrafiltradas numa instalação equipada com 37,2 m2 de 

membranas cerâmicas tubulares de um limiar de corte de 150 

kDa. 

 

O permeato obtido (24 m3) é nanofiltrado numa 
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instalação equipada com 18 m2 de membranas orgânicas em 

espiral KOCH SR3 N2. O permeato de nanofiltração (18 m3) foi 

tratado sobre uma resina adsorvente RELITE SP411. Após 

diluição em etanol a 80% e concentração sobre vácuo do eluato 

alcoólico, 41 kg de composição enriquecida em compostos 

fenólicos de massa molecular baixa com 48,8% de matéria seca 

são obtidos. Esta composição contém 37,6% de polifenóis 

(A280nm eq. catequina), 11% de hidroxitirosol e 4% de tirosol 

(HPLC). Nesta composição, o rácio hidroxitirosol/polifenóis 

totais é apenas de 29,3 g/100 g. Este ensaio confirma os 

resultados do exemplo 1, a selectividade desta membrana de 

nanofiltração é insuficiente para obter uma composição 

enriquecida em compostos fenólicos de interesse. 

 

 

Lisboa, 06 de setembro de 2018 
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REIVINDICAÇÕES 

 

 

 

1. Processo de preparação de composição 

enriquecida em compostos fenólicos de massa molecular 

inferior ou igual a 400 Da a partir de águas ruças de 

azeitonas caracterizado por consistir em: 

 

(a0) uma etapa opcional de acidificação das águas 

ruças para atingir um pH inferior ou igual a 4,3; 

 

(a) uma etapa de clarificação das referidas águas 

ruças por filtração, centrifugação ou decantação;  

 

opcionalmente as três etapas (a1) a (a3) 

seguintes:  

 

(a1) a concentração das águas ruças acidificadas 

e clarificadas para as armazenar; 

 

(a2) o armazenamento das águas ruças acidificadas 

concentradas; depois 

 

(a3) a diluição num solvente das águas ruças 

acidificadas concentradas com cerca de 4% de matéria seca 

antes de levar a cabo a etapa (b); 

 

(b) uma etapa de ultrafiltração tangencial das 
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águas ruças clarificadas obtidas na etapa (a) sobre uma 

membrana cerâmica tubular com um limiar de corte compreendido 

entre 100 e 200 kDa e de recuperação do permeato;  

 

(c) uma etapa de nanofiltração do referido 

permeato obtido na etapa (b) sobre uma membrana orgânica em 

espiral com um limiar de corte compreendido entre 150 e 400 

Da a uma pressão compreendida entre 1 e 3 MPa; a referida 

membrana é tal que comporta uma camada activa compreendendo 

pelo menos 50% de poliamida e permite obter um concentrado 

compreendendo pelo menos 80% da matéria seca contida nas 

referidas águas ruças e no máximo 25% de hidroxitirosol; 

 

(d) uma etapa de adsorção dos compostos fenólicos 

contidos no permeato obtido na etapa (c) por passagem sobre 

uma matriz polimérica seguida pela eluição dos compostos 

fenólicos adsorvidos sobre a referida matriz com um solvente 

polar orgânico e obtenção de um eluato; 

 

(e) uma etapa de concentração por destilação sob 

vácuo do eluato obtido na etapa (d) conduzindo a um 

concentrado denominado composição A; 

 

e uma etapa de secagem da referida composição A. 

 

2. Processo de preparação de um pó titulado em 

compostos fenólicos e polifenólicos de azeitona e de uva 

compreendendo as etapas seguintes: 

 



PE2398756 - 3 - 

(e1) a mistura da composição A obtida pelo processo 

segundo a reivindicação 1 com um extracto de uva 

compreendendo pelo menos 60% de polifenóis totais; a referida 

mistura compreende uma quantidade da referida composição tal 

que a matéria seca da referia composição representa entre 5 

e 40% da matéria seca total da mistura; e 

 

(e2) a secagem por atomização da mistura obtida na 

etapa (e1). 

 

 

 

Lisboa, 06 de setembro de 2018
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