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Resumo 
O metabolismo secundário é essencial para o desenvolvimento de plantas uma vez que 

tem diversas funções nomeadamente, na defesa contra predadores, ação alopática e atrair 

insetos polinizadores bem como repelir insetos transmissores de doenças (ex: leishmaniose). 

Os compostos fenólicos são metabolitos secundários essenciais para o crescimento da 

planta e sua reprodução. Com o objetivo de estudar estes compostos e o seu papel na 

atividade antioxidante da planta, este trabalho experimental consistiu na extração sólido-

líquido de compostos fenólicos da erva-príncipe e no estudo do efeito de diferentes alterações 

(tempo de extracção, concentração de solvente e método de separação) no teor destes 

compostos e da sua atividade antioxidante. 

A erva-príncipe é uma planta aromática que tem como nome científico Cymbopogon 

citratus, sendo caracterizada pelos seus óleos essenciais que são utilizados na culinária e na 

medicina tradicional. Esta erva para além de possuir óleos essenciais na sua composição 

química, possui também compostos fenólicos (como por exemplo flavonóides e taninos), 

metabolitos secundários como iridóides, entre outros. 

Para o estudo do tempo de extração, não se verificaram grandes alterações para o teor 

de fenólicos e actividade antioxidante. No entanto, houve um crescimento pouco significativo 

para o rendimento. 

No caso da concentração de solvente, a amostra apresenta maior afinidade com 

solventes de etanol, o que nos indica que é mais solúvel em solventes que tenham maior 

concentração de etanol comparativamente com a água. 

Relativamente ao método de separação, a decantação mostrou ser o processo mais 

eficiente. 

Abstract 
The secondary metabolism is essential for the development of plants at a time and 

with several novelties, in defense against predators, in allopathic action and attract insect 

pollinators as well as repel insects that transmit disease (eg leishmaniasis). 

Phenolic compounds are secondary metabolites essential for plant growth and 

reproduction. In order to study these compounds and their role in the antioxidant activity of 

the plant, this experimental work consisted of the solid-liquid extraction of phenolic 

compounds of lemon grass and in the study of the effect of different alterations (extraction 

time, solvent concentration and separation method) in the content of these compounds and 

their antioxidant activity. 

The lemon grass is an aromatic plant that has the scientific name Cymbopogon 

citratus, being characterized by its essential oils that are used in cooking and traditional 

medicine. This herb, besides possessing essential oils in its chemical composition, also has 

phenolic compounds (such as flavonoids and tannins), secondary metabolites as iridoids, 

among others. 

Regarding the extraction time, there were not much changes in phenolic content and 

antioxidant activity. However, there was a negligible increase yield. 
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Looking at the solvente concentration, the sample shows higher affinity with ethanol 

solvents, which indicates that it is more soluble in solvents that have a higher concentration of 

ethanol compared to water. 

Comparing decantation and filtration, decantation proved to be the most efficient 

process. 

Introdução 
 A matriz vegetal utilizada consiste na erva-príncipe, uma planta herbácea, que tem 

como nome científico Cymbopogon citratus (Tabela 1). Esta espécie é vulgarmente conhecida 

por lemongrass, citronella, erva-limão, esquenanto, entre outros. 

 Esta erva perene tropical pertence à família Poaceae (Gramíneas) e tem sido 

amplamente consumida durante séculos devido aos seus efeitos medicinais, cosméticos e 

nutricionais. É utilizada maioritariamente no nosso quotidiano não só como infusão (a partir 

das suas folhas secas ou frescas) mas também na culinária (como condimento devido ao seu 

aroma a limão). 

 
Tabela 1- Classificação científica relativa à espécie Cymbopogon citratus (erva-príncipe) 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Natural Resources Conservation Service) 

Cymbopogon citratus 

Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe  Liliopsida 

Ordem Poales 

Família Poaceae 

Género Cymbopogon Spren. 

Espécie Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

 
 Esta planta aromática é originária do Sul da Índia e do Sri Lanka, sendo cultivada 

principalmente nas áreas tropicais da América e da Ásia por se desenvolver bem em ambientes 

húmidos e quentes. Porém, esta erva também é encontrada em climas temperados 

(Figueirinha, 2011, citado por SOUSA, R.S.G., 2016). 

 Relativamente à sua produção em Portugal não foi encontrada informação no INE 

(Instituto Nacional de Estatística) nas estatísticas agrícolas. No entanto, segundo o “Cantinho 

das Aromáticas” esta planta desenvolve-se bem no nosso país mas as nossas condições 

ambientais não são favoráveis para que floresça (Cantinho das Aromáticas). Como foi referido 

anteriormente, esta planta é muito utilizada para a indústria farmacêutica, cosmética (na 

produção de perfumes e sabonetes) e também alimentar. Tendo em conta a vasta gama de 

propriedades medicinais que esta erva aromática apresenta, podemos destacar as seguintes 

aplicações (Lotz and Rausch, 2010; Ignoramus, 2016; Costa, 2016): 

 Na diminuição da azia e má disposição, bem como na proteção do fígado graças às 
suas propriedades digestivas. 

 No alívio de problemas nas vias urinárias devido às suas propriedades bactericidas e 
anti-inflamatórias. 
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 No alívio de cólicas intestinais e menstruais onde exerce uma ação hepatoprotetora 

 Na redução da ansiedade e no aumento da sonolência devido às propriedades 
calmantes que apresenta. 

 
 Por se tratar de uma planta aromática, atrai facilmente as abelhas facilitando, deste 

modo, a polinização (Mourão, 2012) 

 Contrariamente, esta erva pode ser usada como repelente de insetos quando plantada 

junto de canis, pois vai repelir os insetos transmissores da leishmaniose (doença causada por 

um protozoário transmitido por um mosquito). 

 Por outro lado, esta espécie também pode ser aplicada na proteção dos solos contra a 

erosão que afeta as regiões tropicais. 

 A erva-príncipe é dotada de um valor comercial elevado devido aos seus óleos 

essenciais utilizados tanto na medicina tradicional como na culinária. Tem na sua composição 

química óleos essenciais (como citronela e limoneno), compostos fenólicos (como flavonóides 

e taninos), sais minerais, metabolitos secundários (como iridóides), ácidos e ésteres 

aromáticos. 

 O óleo essencial, designado por óleo de citronela ou “essência de lemongrass”, tem na 

sua composição principalmente citral (65-85%), β-mirceno, dipenteno, linalol, geraniol, 

metil.heptenona, citronelol, ésteres dos ácidos valérico e caprílico do linalol e geraniol (Cunha 

et al., 2007). Este óleo, confere um aroma extremamente intenso a limão. 

 Os compostos fenólicos são originados do metabolismo secundários das plantas, 

sendo, por isso, essenciais para o seu crescimento e reprodução (Angelo e Jorge, 2006). Estes 

compostos derivam do fenol e estruturalmente consistem num anel aromático ao qual está 

ligado um ou mais grupos hidróxido. Têm um papel fundamental no desenvolvimento da 

planta e nos seus mecanismos de defesa, nomeadamente contra infeções patogénicas e 

herbicidas. Apresentam diversos efeitos biológicos, tais como ação antioxidante, 

antimicrobiana, anti-inflamatória e vasodilatadora (Degáspari e Waszczynskyj, 2004). 

 Dependendo do tipo de estrutura química que apresentem, existem diferentes tipos 

de compostos fenólicos, como é possível observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Classificação dos compostos fenólicos em classes (Degáspari e Waszczynskyj, 

2004) 

Classe Estrutura 

Fenólicos simples, benzoquinas C6 

Ácidos hidroxibenzóicos C6-C1 

Acetofenol, ácidos fenilacéticos C6-C2 

Ácidos hidroxicinâmicos, 
fenilpropanóides 

C6-C3 

Nafitoquinonas C6-C4 

Xantonas C6-C1-C6 

Estilbenos, antoquinonas C6-C2-C6 

Flavonóides, isoflavonóides C6-C3-C6 

Lignanas, neolignanas (C6-C3)2 

Biflavonóides (C6-C3-C6)2 

Ligninas (C6-C3)n 

Taninos condensados (C6-C3-C6)n 
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Embora existam vários tipos de compostos fenólicos, os flavonóides, os ácidos 

fenólicos e os taninos são considerados os antioxidantes fenólicos mais comuns (Angelo, 

2006).  

 Na planta, os compostos fenólicos têm uma função alelopática, uma vez que a planta 

produz diversos metabolitos primários e secundários no meio ambiente, reduzindo o 

crescimento de plantas próximas, o que permite melhor acesso à luz, água e nutrientes 

(Coelho, 2016).  

 Cymbopogon citratus é constituída por vários compostos fenólicos, nos quais podemos 

distinguir os ácidos fenólicos, flavonóides e os taninos condensados (Sousa, 2016).  

 Os ácidos fenólicos caracterizam-se por terem um anel aromático, um grupo carboxilo 

e um ou mais grupos hidróxido e/ou metoxilo (grupo metilo unido a um átomo de oxigénio). 

Estes estão divididos em dois grupos: os ácidos fenólicos derivados do ácido hidroxicinâmico e 

os derivados do ácido hidroxibenzoico (Degáspari e Waszczynskyj, 2004).  

 Na Cymbopogon citratus são mais comuns os ácidos hidroxicinâmicos, nomeadamente 

o ácido cafeico, o ácido clorogénico, o ácido p-cumárico e seus derivados (Figueirinha, 2011, 

citado por SOUSA, R.S.G., 2016), mas também ácidos hidroxibenzoicos.  

  O ácido cafeico é um ácido hidroxicinâmico natural, a partir do qual se pode obter o 

ácido clorogénico (Sousa, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

O ácido clorogénico resulta da junção de ácido quínico e ácido cafeico (Garambone e 

Rosa, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2- Ácido clorogénico (Fonte: 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/17
94427#section=2D-Structure) 

Figura 1- Ácido cafeico (Fonte: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/comp
ound/caffeic_acid#section=Top) 
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Os ácidos hidroxicinâmicos estruturalmente são formados por um anel aromático, um 

grupo alifático e um ácido carboxílico. O ácido p-cumárico é um polifenol natural, da família 

dos ácidos hidroxicinâmicos, que está presente em diversas espécies de plantas.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso dos flavonóides, são formados por dois anéis aromáticos que se encontram 

ligados por três átomos de carbono que formam um terceiro anel (anel heterocíclico) (Angelo, 

2006). Reações de substituição no anel heterocíclico dão origem a diferentes classes de 

flavonóides, tais como os flavonóis, flavonas, flavanonas, flavanóis (ou catequinas), isoflavonas 

e antocianidinas.  

Os flavonóides característicos da planta em estudo são as flavonas, principalmente a 

luteolina e os seus derivados C- e O-glicosídeos, dos quais são exemplo, a luteolina 6-Chexosil-

8-C-pentosilo, isoorientina, luteolina 2´´-O-ramnosil-(6-desoxi-ribo-hexos-3-ulosilo), 

isoorientina 2''-O-ramnósido, luteolina 7-O-glicosídeo, entre outros, e os derivados glicosilados 

da apigenina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Ácido p-cumárico 
(Fonte: 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/637542#section=Top) 

Figura 4- Luteolin 7-glucoside (Fonte: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/528
0637#section=Top) 

Figura 5- Isoorientina (Fonte: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/114776#section=Top) 
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Quanto aos taninos, são compostos polifenólicos com um peso molecular 

relativamente alto (Oszmianski, 1990, citado por Angelo, 2006) constituídos por vários grupos 

hidróxido ou carbonilo, que permitem estabelecer fortes ligações com proteínas e outras 

macromoléculas. Quanto à sua estrutura química, podem ser divididos em dois grupos: taninos 

hidrolisáveis e taninos condensados.  

 Os taninos condensados (ou proantocianidinas) são produtos do metabolismo do 

fenilpropanol. Apresentam uma rica diversidade estrutural resultante de reações de 

substituição entre catequinas, diversidade de posições entre as suas ligações e estereoquímica 

dos seus compostos (Monteiro, 2005).  

 Os taninos hidrolisáveis, por outro lado, são ésteres de ácidos gálico e elágicos 

glicosilados, formados a partir do chiquimato (via do ácido chiquímico), onde os grupos 

hidróxidos do açúcar são esterificados com os ácidos fenólicos (King, 1999; Burns, 2000).  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 A extração é uma operação de transferência de massa que ocorre num sistema multi-

componente e multi-fásico muito usada a nível industrial. Através de uma extração sólido-

líquido pretende-se extrair um composto de interesse da estrutura sólida. Na extração de 

substâncias naturais a partir de plantas, as substâncias a serem extraídas muitas vezes não 

estão bem definidas e o soluto é designado por extrato (Seabra, 2016). 

Os diferentes tipos de extração sólido-líquido são hidrodestilação, extração a baixa 

pressão e extração a alta pressão. 

Figura 8- Exemplo de um tanino condensado (Fonte: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
67622009000300014) 

Figura 6- Apigenin 7-O-(6-malonyl-beta-D-glucoside) (Fonte: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281602#section=
Top) 

Figura 7- Luteolin 7-glucoside (Fonte: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280637#section
=Top) 
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O processo de extração é realizado em diversas etapas. Primeiro, o solvente está em 

contacto com a superfície da partícula que contém o soluto. O solvente penetra e se difunde 

na matriz do sólido. De seguida, o soluto entra em contacto com o solvente obtendo-se, assim, 

o soluto solubilizado que é transferido para o meio líquido. A dissolução que ocorre no interior 

do sólido pode ser por reação química ou por uma interação física simples. Finalizada a 

dissolução, o sólido fica sedimentado na base do equipamento e o sobrenadante possui o 

soluto extraído da matriz sólida. Não é possível separar todo o líquido da matriz sólida logo, o 

sólido contém líquido e soluto dissolvido. A quantidade de solução retida no sólido depende 

da viscosidade e da densidade do solvente (Nunes, 2015). 

A estrutura da matriz é um parâmetro que influencia o rendimento da extração. A 

matriz pode ser porosa ou compacta. Numa matriz compacta, o solvente não se difunde ou 

difunde-se lentamente logo, não há dissolução do soluto. Procura-se usar uma matriz porosa 

pois, tem uma vantagem em relação à matriz compacta. Este tipo de matriz permite que o 

solvente se difunda rapidamente possibilitando a dissolução do soluto. 

A utilização de um solvente adequado para o tipo de matriz, o método de extração e o 

grau de trituração também influenciam o rendimento de extração. A trituração deve ser 

realizada de modo a permitir a penetração do solvente na matriz.  

Para um maior rendimento de extração é importante aumentar a superfície de 

contacto, evitar a degradação dos compostos alvo, minimizar a presença de substâncias 

tóxicas e minimizar a co-extração de substâncias indesejáveis.  

Objetivos 
Este trabalho tem por objetivo realizar uma extração sólido-líquido dos compostos 

fenólicos presentes na erva príncipe. Também se pretende observar a variação do teor de 

compostos fenólicos e da atividade antioxidante dos extratos de acordo com diferentes 

fatores, tais como a composição do solvente (diferentes proporções de água e etanol), método 

de separação e tempo de extração. 

Materiais e métodos 

1. Preparação da matéria-prima 

Materiais: 

o Trituradora 

o Erva-príncipe (Figura 9)  

 

 

 

 

 

Figura 9 - Folhas frescas de erva-príncipe 
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Procedimento: 

Preparou-se a erva-príncipe, antes das aulas práticas, utilizando um triturador. 

Triturou-se cerca de 60g de matéria-prima. 

 

2. Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico 

 

Materiais: 

o Erva-príncipe triturada  

o 3 Placas de Petri sem tampa 

o Espátula 

o Excicador 

o Estufa (103ºC) 

o Balança analítica 

o Caneta de acetato 

Procedimento: 

1. Colocou-se as 3 placas de Petri na estufa a ≈103 ºC, durante meia hora, no mínimo. 

2. Retirou-se as placas de Petri da estufa e colocou-se num excicador até que atingissem 

a temperatura ambiente. 

3. Marcou-se cada placa com uma caneta de acetato e pesou-se, numa balança analítica, 

cerca de 1g de matéria-prima (Figura 10). 

4.  Colocou-se as placas de Petri com a matéria-prima dentro de uma estufa a 103 ºC. 

5. Após 10 minutos, retirou-se as placas para arrefecerem no excicador. Pesou-se as 

amostras quando atingiram a temperatura ambiente. 

6. Calculou-se a humidade, de acordo com a seguinte equação: 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎(𝑔) − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
× 100 

7. Apresentou-se os resultados como média ± desvio padrão. 

8. Calcular o coeficiente de variação através da seguinte fórmula: 

𝐶𝑉 (%) =  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
 ×  100 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Erva-príncipe seca 
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3. Extração sólido-líquido 

 

Materiais: 

o Erva-príncipe (matéria-prima) 

o 6 copos de vidros  

o Espátula 

o 1 proveta 

o 6 Frascos 

o Eppendorfs  

o Suporte para eppendorfs 

o Caneta de acetato 

o Balança semi-analítica 

o Solvente de extração (etanol) 

Procedimento: 

Extração: 

1. Colocou-se cerca de 1 g da matéria-prima em cada copo de vidro (Figura 11). 

2. Adicionou-se 19 mL de etanol em cada copo de vidro. 

3. Por decantação, passou-se cada um dos extratos para um frasco de armazenamento, 

previamente rotulado, com exceção do frasco 6 em que se utilizou o método de 

filtração (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Matéria-prima com solvente (etanol) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Extrato obtido por decantação e filtração 
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Determinação do rendimento da extração: 

1. Mediu-se o volume de extrato colocando um frasco igual ao lado do frasco com 

extrato e enchendo-o com água até ao mesmo nível. Colocou-se a água numa proveta 

e mediu-se o volume de água (que é igual ao volume de extrato). 

2. Para cada extrato, marcaram-se 3 eppendorfs limpos e secos (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-

3, 3-1, 3-2, 3-3, etc – o primeiro número refere-se ao extrato, o segundo refere-se à 

amostra, isto é, 3 amostras para cada extrato). 

3. Pesou-se os eppendorfs na balança semi-analítica com 4 casas decimais, e foram 

anotadas as massas numa tabela com indicação das condições de extração. 

4. Colocou-se os eppendorfs num suporte adequado e encheram-se os eppendorfs 1-1, 

1-2 e 1-3 com 1mL do extrato 1 (garantiu-se que estava homogéneo), os eppendorfs 2-

1, 2-2 e 2-3 com 1 mL do extrato 2, e assim sucessivamente (Figura 13). 

5. Colocou-se o suporte com os eppendorfs abertos numa estufa a 40ºC durante uma 

semana, até evaporação completa do solvente. 

6. Pesou-se os eppendorfs com as substâncias extraídas (extrato sem solvente) na 

mesma balança. Apontou-se as massas de cada eppendorf na tabela previamente 

construída (excel). Guardou-se o suporte com as restantes amostras no frigorífico. 

7. Calculou-se a massa de extrato correspondente ao volume de extrato do eppendorf. 

8. Calculou-se a massa de extrato correspondente ao volume total de extrato obtido. 

9. Determinou-se o rendimento da extração, em base seca, ou seja, apresentou-se os 

dados em % (m/m, base seca) ou (m/m, b.s.) usando a seguinte equação: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (%) =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
 × 100 

Onde: 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔) ×
100−𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%)

100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Eppendorfs com extratos 
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4. Determinação do teor de compostos fenólicos nos extratos  

Materiais: 

o Espátula 

o Copo de precipitação de 500 mL 

o Tubos de ensaio 

o Suporte para tubos de ensaio 

o Pipetas automáticas (100 µL; 1 mL; 5 mL) 

o Espectrofotómetro e cuvetes de plástico 

o Vortex 

o Cronómetro 

o Água destilada 

o Reagente de Folin-Ciocalteu 

o  Na2CO3 

o Etanol 

o Padrão de composto fenólico (ácido gálico) 

Procedimento: 

Preparação da solução de carbonato de sódio a 17% (m/v): 

1. Pesou-se 17 g de Na2CO3 e dissolveu-se em 100 mL de água, mantendo-se sob 

agitação até à diluição completa do carbonato. 

Preparação da solução padrão de ácido gálico (1,6 mg/mL): 

1. Pesou-se 3,2 mg de ácido gálico e diluiu-se em 2 mL de etanol, formando uma 

solução-mãe de ácido gálico. 

Preparação dos extratos para análise: 

2. Diluiu-se os extratos em etanol puro (ou água), consoante o solvente de 

extração. Usou-se o vortex e ultra-sons para garantir a solubilização completa 

do extrato. 

3.  Utilizou-se 300 µL etanol de e 300 µL de água para obter o extrato diluído em 

etanol 50% (v/v). 

4. Para cada extrato obtido, usou-se apenas um dos eppendorfs que secou a 

40ºC. Reservou-se os outros dois para o caso de ter de repetir este ensaio. 

Análise da solução padrão – construção da curva de calibração: 

1. Num suporte de tubos de ensaio colocou-se 6 tubos limpos e secos. Um será 

para o “branco”, os outros 5 para a curva de calibração. 

2. Nos tubos de ensaio colocou-se entre 0 e 20 µL (0, 4, 8, 12, 16 e 20) alíquotas 

de solução-mãe e adicionou-se etanol para perfazer um volume de 20 µL. O 

primeiro tubo de ensaio era o “branco” que serviu para fazer as leituras de 

absorvância no espectrofotómetro.  
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3. Adicionou-se, de seguida, 1580 µL de água destilada a todos os tubos de 

ensaio usando uma micropipeta de 5000 µL. 

4. Iniciou-se a contagem do tempo (com o cronómetro) ao mesmo tempo que se 

adicionou 100 µL de reagente de Folin ao primeiro tubo, o “branco” (com uma 

micropipeta de 200 µL). Agitou-se bem. De 30 em 30 segundos, adicionou-se o 

reagente de Folin a todos os outros tubos, por ordem. 

5. Adicionou-se 300 µL da solução de carbonato de sódio também por ordem a 

todos os tubos, com um intervalo de 30 segundos. Começou-se a adicionar o 

carbonato no 1º tubo quando se adicionou o reagente de Folin no 2º tubo. 

6. Agitou-se bem as soluções. 

7. Colocou-se os tubos de ensaio num banho a 40ºC, durante 30 minutos. 

8. Ao fim de 30 minutos, mediu-se a absorvância de cada amostra no 

espectrofotómetro, a 765 nm, contra o branco em cuvetes de plástico.  

9.  Verificou-se que os valores de absorvância se encontram dentro da curva (0,2 

– 1,0). 

10. Construiu-se a curva de calibração. 

 

Análises das amostras nos extratos 

1. Num suporte de tubos de ensaio colocou-se 19 tubos de ensaio. 

2.  No primeiro tubo de ensaio, o branco que servirá para fazer as leituras de 

absorvância no espectrofotómetro, colocou-se 20 µL de água.  

3. Nos restantes tubos de ensaio, colocou-se 20 µL das amostras a analisa com 

uma micropipeta de 200 µL. Analisou-se 3 amostras de cada extrato.  

4. Repetiu-se os passos 4 a 8 explicados atrás para a construção da curva de 

calibração (Figura 14). 

5. Verificou-se se os valores de absorvância se encontravam dentro da curva (0,2 

– 1,0). Em caso negativo, repetiu-se o ensaio para uma solução de extrato de 

concentração diferente. 

6. Determinou-se o teor de compostos fenólicos totais nas amostras através da 

equação determinada a partir da reta de calibração realizada com ácido gálico.    

Figura 14 - Tubos de ensaio antes e depois da reação com o reagente de folin 
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5. Ensaio de DPPH 

Materiais e reagentes: 

o Balança analítica 

o Tubos de ensaio 

o Suporte para tubos de ensaio 

o Pipetas automáticas (100 µL; 1 mL; 5 mL) 

o Espectrofotómetro e cuvetes de plástico 

o Vortex 

o Cronómetro 

o Radical DPPH (1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl) 

o Etanol (75%) 

o Água destilada 

Procedimento: 

Reação: 

1. Colocou-se os tubos de ensaio no suporte (3 para o controlo mais 3 por cada 

extrato e 1 branco). 

2. Em cada tubo de ensaio colocou-se 250µL de água e 750 µL de etanol. Este foi 

a amostra (em triplicado).  

3. No controlo (em triplicado), foi adicionado 1mL de etanol. Para o branco, 

adicionou-se 1ml de etanol e 1ml do extrato. Mediu-se a absorvância de 

imediato. 

4. Ligou-se o cronómetro. No instante de tempo zero, adicionou-se 1 mL da 

solução de DPPH ao 1º tubo do controlo. Agitou-se o tubo no vortex durante 

uns segundos e colocou-se num suporte ao abrigo da luz, à temperatura 

ambiente. Repetiu-se o procedimento para todos os tubos, com exceção do 

branco, com um intervalo de 30 segundos entre eles. Não se desligou o 

cronómetro durante o ensaio todo. (Figura 15) 

5. Fez-se o autozero do equipamento com etanol:água (75:25), a 517 nm. 

6. Após 30 minutos, leu-se a absorvância do 1º controlo. Repetiu-se o 

procedimento para os restantes tubos. 

7. Enquanto se esperou, colocou-se em tubos de ensaio 2,5 mL de cada solução 

de extrato e 2,5 mL de etanol. Agite e meça a absorvância. Este será o branco 

de cada extrato. 

8. Calculou-se a percentagem de atividade (%AA) usando a seguinte equação: 

% 𝐴𝐴 = (1 − 
𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑠 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜
 ) × 100 
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Figura 15- Tubos de ensaio após a reação com DPPH 

 

Resultados e Discussão 
 

 Para a construção da curva padrão, foi determinada a absorvância, para um 

comprimento de onda de 765nm, para as diferentes concentrações de ácido gálico, sendo que 

o gráfico obtido está apresentado abaixo (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16- Curva padrão de ácido gálico 

 

 

Primeiramente, efetuámos o estudo do rendimento de extracção, teor de fenólicos e 

actividade antioxidante para diferentes tempos de extração (Figura 17). 
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Figura 17- Registo do rendimento da extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante em função do tempo 

 

 De acordo com a figura acima (Figura 17), pode-se verificar que para os diferentes 

tempos de extração, o aumento do rendimento foi pouco significativo, o que parece indicar 

que ao fim de 15 minutos a matéria-prima estava quase esgotada e o rendimento estava 

próximo do máximo. Desta forma, é possível concluir que não é necessário prolongar a 

extração para além de 15 minutos, por causa de uma diferença de 2% do rendimento, a não 

ser que se trate de uma matéria-prima muito valiosa. Quanto ao teor de fenólicos, observou-

se que aos 45 minutos se verificou um decréscimo, enquanto que a atividade antioxidante 

aumentou ao longo do tempo. Esta alteração pode ter resultado na existência de compostos 

não fenólicos, o que vai de encontro aos resultados obtidos de compostos fenólicos.  

De seguida, realizámos o estudo do efeito da concentração do solvente para o 

rendimento da extracção, teor de fenólicos e actividade antioxidante como é evidente na 

figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Registo do rendimento da extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante em função da 
concentração do solvente 

 Através da observação da figura 18, pode-se afirmar que para todas as concentrações 

de solvente não houve diferenças significativas relativamente à atividade antioxidante e teor 

de fenólicos, no entanto, verificou-se que o maior rendimento corresponde a uma 

concentração de solvente 50 EtOH:50 H2O. Isto deve-se ao facto de a nossa matéria-prima ser 

mais solúvel nessa mistura. Uma vez que, o teor de fenólicos foi menor para uma 
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concentração de solvente 25 EtOH:75 H2O, a amostra parece ter menos afinidade com o 

solvente da água e mais afinidade com o etanol. Tendo em conta os resultados obtidos, 

pudemos observar que a amostra apresenta atividade antioxidante. Para validar esta 

afirmação, seria necessário realizar outros testes ou fazer o mesmo teste, mas com mais 

concentrações.  

Por fim, verificámos de que forma o método de separação pode influenciar o 

rendimento da extracção, o teor de fenólicos e a atividade antioxidante (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Registo do rendimento, teor de fenólicos e atividade antioxidante em função do método de separação 

Utilizaram-se duas amostras com a mesma concentração, diferenciando apenas o 

método de separação da matéria-prima (decantação e filtração). Era expectável um maior 

rendimento para a decantação, uma vez que, na filtração existe uma parte do extrato que 

ficou absorvido no filtro. Por observação da figura 19, verificou-se que os resultados obtidos 

não foram de encontro aos resultados esperados. Para o rendimento da filtração, embora 

apresente um valor superior ao rendimento da decantação, possui um elevado desvio padrão, 

o que poderá ser um indicador de má execução ao longo do trabalho experimental.  

 

Conclusão 
Tendo em conta os resultados obtidos, podemos concluir que a nossa matéria-prima 

tem maior afinidade com solventes de etanol. Foi ainda possível observar através dos nossos 

resultados que a nossa matriz vegetal poderia apresentar atividade antioxidante. Porém, para 

demonstrar que esta atividade antioxidante é resultante de compostos fenólicos seria 

necessário repetir o mesmo ensaio ou realizar outros testes para concentrações diferentes e 

determinar o IC50. 

Contrariamente aos resultados obtidos quanto ao método de separação, seria 

expectável que a decantação fosse mais eficiente relativamente à filtração devido a uma 

retenção de extrato no filtro.  

Quanto ao teor de fenólicos independentemente dos fatores estudados apresentou em 

média um teor de 4%. Esta percentagem poderia ser mais elevada, uma vez que a erva-

príncipe tem na sua constituição ácidos fenólicos, flavonóides e taninos. 

Em geral, os resultados foram os esperados exceto para os métodos de separação o que 

pode ter resultado de má execução experimental.  
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