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Resumo 
 

O dióspiro tem o nome cientifico Diospyros kaki L. e pertence à família 

Ebenaceae. 

Como principais aplicações, o dióspiro pode servir para consumo do fruto ou 

para produção de compotas. Possui um grande valor como 

planta ornamental, especialmente quando se encontra carregada de frutos e despido 

de folhas.  

Neste trabalho prático foram realizados quatro protocolos laboratoriais 

fornecidos pela docente Inês Seabra onde o objetivo foi estudar o rendimento de 

extração, o teor de compostos fenólicos e a atividade antioxidante relativos à casca do 

dióspiro, em função de 3 variáveis, o tempo, a concentração do solvente utilizado (EtOH) 

e a razão sólido/solvente.  

Foi possível concluir que a casca de dióspiro tem muitos compostos 

hidrossolúveis, pois quanto maior a presença de água maior o rendimento, conferindo 

também estes atividade antioxidante ao extrato. Os solventes são mais seletivos para 

os extratos com maior concentração de etanol, pois a concentração de fenólicos e de 

atividade antioxidante aumenta com o teor de etanol no solvente. É ainda assim 

necessário realizar mais ensaios com concentrações diferentes para determinar a 

atividade antioxidante exata.  

  

http://serralves.ubiprism.pt/glossary/385
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Abstract 
The persimmon has the scientific name Diospyros kaki L. and belongs to the 

Ebenaceae family.  

This fruit can be eaten or used to make jams. It has a high value as ornamental 

plant, specially when it’s found full of fruits and without any leaves.  

Four protocols were used, given by Professor Inês Seabra. The aim of this work 

was to study the extraction yield, the phenolic compounds content, and the antioxidant 

activity, controlling three variables, time, concentration of the solvent (EtOH) and the 

ratio solid/solvent.  

It was possible to conclude that the persimmon peel has a lot of water soluble 

compounds due to the high yield in the presence of water, also giving antioxidant 

activity to the extract. Furthermore, solvents are very selective since the concentration 

of phenolic compounds and the antioxidant activity increases when ethanol is present. 

It is still crucial to do more tests with different concentrations to determine the exact 

antioxidant activity.  
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1- Introdução 

1.1 Dióspiro 
O dióspiro Diospyros kaki L., é uma baga da família das Ebenaceae (Tabela 1), por 

excelência do Outono. Tem geralmente uma forma esférica, mais ou menos achatada, 

dependendo da sua variedade de cor avermelhada ou amarelo-alaranjada, consoante o 

seu conteúdo em carotenos (OMAIAA, 2011). 

Tabela 1- Quadro alusivo à classificação botânica do dióspiro. (UTAD,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Originário a Este da Ásia, mais exatamente da China, o dióspiro difundiu-se  para 

a Índia e para o Japão, onde se cultiva desde o século XVII, adaptando-se bem em clima 

temperado ou até mesmo mediterrâneo (OMAIAA, 2011). Com o passar do tempo, 

irradiou-se também pelos cinco continentes. No entanto, Itália, Espanha, Coreia, Japão 

e China, atualmente, são os principais países produtores deste fruto (Ferrão, 1999). 

De acordo com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (2011), as 

exportações do fruto são praticamente nulas, sendo que cerca de 95% dos dióspiros à 

venda em Portugal provêm de Espanha. No que toca à produção nacional, cerca de 85% 

a 90% destina-se aos mercados abastecedores dos grandes centros urbanos e 5% a 10% 

às grandes superfícies de venda. Na região do Algarve, existe alguns pomares, mas a 

maioria do dióspiro é proveniente de árvores dispersas ou em bordadura, espalhadas 

por todo o país (DRAPA,2011). 

Os produtores algarvios têm intenção de apostar no mercado externo, 

nomeadamente em França e Itália (OMAIA,2011). Na região norte do pais, esta cultura 

não assume importância comercial devido à baixa quantidade de produção e 

organização comercial deste fruto (DRAPA, 2011). 

Reino:  Plantae  

Divisão:  Spermatophyta 

Classe:  Magnoliopsida 

Ordem:  Ericales 

Família:  Ebenaceae 

Espécie:  Diospyros kaki L. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biologia%29
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O dióspiro tem diversas aplicações, sendo que as principais são: comercialização 

dos frutos, para fabricação de compotas (Serralves, 2017) e por último, na produção de 

uma espécie de água ardente – Saqué – usado no Japão. 

Segundo OMAIAA (2011), habitualmente, o fruto do diospireiro é constituído só 

por polpa, de aparência gelatinosa e fria, composta basicamente de mucilagem e 

pectina (responsáveis pela aparência característica da fruta). Também na sua 

constituição consta, principalmente, a água, sais minerais como: potássio, cálcio, 

fósforo, ferro, vitaminas (A, B1, B2 e C); carotenos, hidratos de carbono, sobretudo 

frutose. Ainda no seu conteúdo, há a presença de um elevado numero de taninos, o que 

faz com que nós diferenciemos os frutos adstringentes dos não-adstringentes. 

(OMAIAA,2011) 

1.2 Compostos fenólicos 

1.2.1 Descrição geral 

Os compostos fenólicos são metabolitos secundários que estão nas plantas 

(Lattanzio, 2013). São uma parte essencial da dieta humana e são de especial interesse 

pelas suas propriedades antioxidantes que podem variar pela estrutura, principalmente 

pelo número e posição dos grupos hidroxilos (Balasundram et al, 2006).    

Os antioxidantes podem ser divididos em dois grupos:  o grupo com atividade enzimática 

e o grupo sem atividade enzimática. No primeiro grupo estão, as enzimas que removem 

os compostos que reagem ao oxigénio. No segundo grupo, estão moléculas que 

interagem com as espécies radiculares e são consumidas durante a reação. Assim, 

podem se classificar antioxidantes naturais e sintéticos como compostos fenólicos. 

(Angelo & Jorge, 2007)  

De acordo com Shaidi & Naczk (2004) os compostos fenólicos funcionam como 

antibióticos, pesticidas naturais, e agentes protetores contra a luz UV. Segundo 

Balasundram (2006) estes compostos possuem um anel aromático com grupos 

hidroxilos, e as suas estruturas podem variar entre uma molécula simples a moléculas 

complexas. 

Existem cerca de mil fenóis, destacando-se os flavonóides, ácidos fenólicos, taninos, 
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fenóis simples, proantocianidinas, entre outros, onde os três primeiros são os 

antioxidantes mais comuns de origem natural.  

 

 

1.2.2 Compostos presentes no dióspiro 

Segundo Terry (2011) o dióspiro pode ser dividido em dois tipos, adstrigente e 

não adstrigente. Ambos ricos em compostos fenólicos, principalmente ácidos fenólicos 

nomeadamente ácido cafeico e ácido clorogénico, taninos e flavonóides.  

O total de compostos que pode ser observado é de 1,45 mg/ 100g (Butt, 2015). 

 
 

1.2.2 a) Ácidos fenólicos 

De acordo com Soares (2002) os ácidos fenólicos estão divididos em três grupos: 

benzóicos, cinâmicos e cumarinas. Os ácidos benzóicos possuem sete átomos de 

carbono (C6-C1) e são os mais simples. Os ácidos cinâmicos possuem nove átomos de 

carbono (C6-C3), e encontram-se facilmente nas plantas. É nos ácidos cinâmicos que 

podemos encontrar o ácido cafeico. (Fig.1) 

Classe Estrutura 

Fenólicos simples, benzoquinonas C6 

Ácidos hidroxibenzóicos C6-C1 

Acetofenol, ácidos fenilácéticos C6-C2 

Ácidos hidroxicinâmicos, fenilpropanóides C6-C3 

Naftoquinonas C6-C4 

Xantonas C6-C1-C6 

Estilbenos, antoquinonas C6-C2-C6 

Flavonóides, isoflavonóides C6-C3-C6 

Lignanas, neoliganas (C6-C3)2 

Biflavonóides (C6-C3-C6)2 

Ligninas (C6-C3)n 

Taninos condensados (C6-C3-C6)n 

Tabela 2- Classe de compostos fenólicos em plantas (Angelo & Jorge, 2007) 
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Além destes, existem combinações de ácidos, como por exemplo a que ocorre com o 

ácido cafeico e um álcool-ácido-ciclíco originando o ácido clorogénico. (Fig.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.2 b) Flavonóides 

Estão presentes em frutas, folhas, sementes e possuem baixo peso molecular. A 

sua estrutura química consiste em dois anéis aromáticos, A e B, unidos por três 

carbonos onde forma um anel C. Ao substituirmos o anel C podemos ter diversos 

grupos de flavonóides, como flavonas, flavonóis, flavanonas, flavanóis (catequinas) e 

antocianidinas (Fig.3)  (Angelo & Jorge, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Classificação dos flavonóides Fonte: Seabra (2017) 

Os flavanóis ou catequinas são constituídos por um anel de floroglucinol, anel 

pirânico e anel catecol. Os carbonos C2 e C3 são assimétricos ou seja resultam  centros 

quirais, que formam 4 isómeros: (+), (-)-catequina e (+), (-)-epicatequina. (Porto,2002) 

Figura 2 ácido clorogénico (SA, sd) Figura 1- Estrutura química dos ácidos cinâmicos. 
Fonte:Soares (2002) 

Flavonas                       Flavonóis                           Flavanonas                   Flavanóis                      Antocianidinas 
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Na polpa do dióspiro é possível encontrar epigalocatequina, epigalocatequina-3-

0-galato, epicatequina-3-0-galato e catequina (Terry, 2011).  

Epigalocatequina-3-0-galato encontra-se em numerosas plantas, como a planta do chá 

Camellia. Protege a pele de danos provocados por radiação ionizante, melhora a saúde 

cardiovascular e é um agente quimiopreventivo do cancro.  (Nagle et al, 2006)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 c) Taninos  

Os taninos presentes nalguns frutos, como o dióspiro são responsáveis pela 

sensação de seco sobre a língua mucosa. Esta sensação é referida como adstringência, 

e acontece por substâncias fenólicas precipitarem as proteínas da saliva. (Terry, 2011). 

Segundo Ramakrishnan & Krishnan (1994) taninos são polifenóis solúveis em água. Têm 

um elevado peso molecular e possuem certas características como a hablidade de 

precipitar alcalóides, gelatina e outras proteínas.  

São classificados em: taninos condensados e hidrolisáveis (Porter, 1992).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Classificação dos taninos Fonte: Seabra (2017) 

Taninos condensados                                                      Taninos hidrolisáveis 

Figura 4 Estrutura das catequinas  Fonte: Butt (2015) & Sonoda (2014) 

Epicatequina 

(EC) 

Epigalocatequina 

(EC) 

Epicatequina-3-galato 

(ECg) 
Epigalocatequina-3-

galato (EGCg) 

(+)-catequina 
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Taninos condensados, ou proantocianidinas são polímeros de catequina ou seja 

são formados por uma ou mais unidades de flavanóis (Seabra, 2017) e os taninos 

hidrolisáveis são descompensáveis na água, reagem para criar outras substâncias. 

Segundo Porto (2002) possuem um núcleo central de glicose, estrificado com ácido 

gálico e hidrolisáveis com ácidos, bases ou enzimas.  

 

1.3 Fundamentos teóricos da extração sólido-líquido convencional  
A extração sólido-líquido consiste na separação de um ou mais componentes de 

uma mistura sólida por meio de um solvente líquido (hidrófilo ou hidrofóbico, ácido, 

neutro ou básico). O objetivo de uma extração deste tipo, ou também conhecida por 

extração de fase sólida, é separar os analitos que estão dissolvidos ou suspensos numa 

mistura líquida, e seguidamente isolá-los de acordo com as propriedades físicas e 

químicas do analito em questão (Hielscher, s.d.). A esta técnica de isolar os analitos do 

solvente com outro solvente apropriado, denomina-se eluição. O material insolúvel 

pode ser separado por variados processos como a, filtração, a sedimentação e o vácuo. 

Segundo Hielscher (s.d.), as técnicas convencionais de extração sólido-liquido 

são, a extração de Soxhlet que é utilizada principalmente quando uma substância tem 

uma limitada solubilidade em solvente. A percolação, que consiste na extração exaustiva 

das substâncias ativa. A maceração, que é uma operação na qual a extração da matéria-

prima vegetal é realizada em recipiente fechado, em temperatura ambiente, durante 

um período prolongado (horas ou dias), sob agitação ocasional e sem renovação do 

líquido extrator. Outra técnica é a combinação de destilação de refluxo e vapor ou uma 

mistura de alta velocidade/turbo-extração. 

 Porém, existem desvantagens e vantagens da extração sólido-líquido. Nas 

desvantagens, temos a grande quantidade de solventes que requer sendo estes, na sua 

maioria ambientalmente perigosos e fortes poluentes, e a demora nos resultados.  

É de salientar o cuidado com as temperaturas, se estas forem elevadas podem 

levar à destruição de extratos com sensibilidade térmica. 
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1.3.1. Principais parâmetros que influenciam o rendimento de uma extração  

 Segundo Júnior (2015) o rendimento de uma extração sólido-liquido pode ser 

influenciado por três fatores, sendo estes: 

• Fatores vinculados ao material vegetal: 

- Quantidade; 

- Natureza; 

- Teor de humidade; 

- Tamanho da partícula; 

- Capacidade de intumescimento (inchar). 

 

• Fatores vinculados ao liquido de extração: 

-Seletividade; 

- Quantidade. 

 

• Fatores vinculados ao sistema: 

- Proporções; 

 - Liquido de extração; 

 - Temperatura; 

- Agitação; 

- pH; 

- Tempo de extração. 

Figura 6 Método de estração sólido-líquido Fonte: 
http://player.slideplayer.com.br/2/360408/data/images/img16.jpg) 
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1.4 Objetivo 
Esta atividade experimental tem como objetivos, extrair parte dos compostos 

fenólicos presentes na matéria prima e determinar o efeito de diversas condições 

experimentais (tais como o tempo, a razão sólido-solvente e composição do solvente 

(mistura de etanol e água)) no rendimento de extração, de teor de fenólicos e na 

atividade antioxidante (ensaio de DPPH). 

2- Materiais e Métodos 
Este trabalho experimental teve como base quatro protocolos laboratoriais 

fornecidos pela docente. Todas as alterações feitas nos protocolos serão descritas ao 

longo de relatório. 

2.1. Preparação da matéria-prima e determinação da humidade pelo 

método gravimétrico 
Como matéria-prima, foi utilizada a casca de dióspiro (Diospyros kaki L.). Para a 

preparação da matéria-prima removeu-se a polpa do dióspiro e triturou-se as cascas, 

obtendo assim uma polpa. 

 

2.1.1. Materiais:  

• Matéria prima triturada; 

• Placas de Petri sem tampa (3); 

• Espátula; 

• Excicador; 

• Estufa (103 oC); 

• Balança analítica;  

• Caneta de acetato. 

 

2.1.2. Procedimento: 

Colocou-se as placas de Petri na estufa a aproximadamente 103 oC durante 30 

minutos, para garantir a remoção da humidade que poderia existir nas placas.  
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Posteriormente as placas foram removidas da estufa e deixadas a arrefecer até 

à temperatura ambiente num excicador. Após isto identificou-se as placas e registou-se 

a sua massa. A cada placa foi adicionada aproximadamente 2 gramas de amostra.  

De seguida as placas foram colocadas novamente na estufa a 103 oC durante 2 

horas. Por fim, retiraram-se as placas da estufa e deixou-se arrefecer no excicador antes 

de as pesar novamente.  

Após o registo de todos os valores, como se pode ver na tabela 1 que se encontra 

em anexo, procedeu-se então ao cálculo da humidade da amostra através da seguinte 

fórmula:  

 

 

 

Foi também calculado desvio padrão e o coeficiente de variação, CV, através da 

seguinte fórmula: 

 

 

2.2. Extração sólido-liquido 
No caso da extração sólido-liquido, o procedimento foi executado de forma 

diferente relativamente ao que foi feito no protocolo número 2 (Extração sólido-

líquido). 

2.2.1. Materiais: 

• Frascos de plástico para armazenamento do extrato (6); 

• Copos (6); 

• Placas de Petri (6); 

• Filtro; 

• Funil de Vidro; 

• Balança analítica; 

• Tanque de Banho-Maria termoestatizado; 

• Caneta de acetato; 

• Provetas; 

• Eppendorfs;  

Humidade, % = 
Massa amostra húmida (g)− Massa amostra seca (g)

Massa amostra húmida (g)
×100 

 

CV, % = 
Desvio Padrão

Média
×100 
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• Suporte para eppendorfs; 

• Cronómetro. 

 

2.2.2. Procedimento: 

No inicio desta parte da atividade foi definido o plano de extração.  

Posteriormente, foi preparado o banho termoestatizado num equipamento a 60 

oC. De seguida foram identificados os copos de 1 a 6 nos quais se adicionou 2 grama de 

matéria-prima e 12mL ou 13mL de solvente de acordo com a razão sólido:solvente.  

Colocou-se os copos no banho termoestatizado para iniciar a extração, sendo cada um 

deles retirado de acordo com o plano de extração.  

Posteriormente foram armazenados os extratos em frascos de plástico com o 

auxílio de um funil e papel de filtro.  

2.2.3. Cálculo do rendimento da extração 

Inicialmente foi medido o volume do extrato em cada frasco, colocando um 

frasco igual ao lado enchendo-o com água até ao mesmo nível, após isto, colocou-se a 

água numa proveta e registou-se o seu volume.  

De seguida, marcou-se e pesou-se 18 eppendorfs (3 para cada extrato), numa 

balança analítica, registando todos os valores da massa, que estão disponíveis nos dados 

presentes no ficheiro Excel.  

Posteriormente, foi adicionado 1 mL do respetivo extrato a cada um dos 

eppendorfs, e foram colocados com a tampa aberta numa estufa a 40 oC, durante uma 

semana para que a matéria prima ficasse agarrada ao fundo dos eppendorfs.  

 Por último, foram pesados os eppendorfs com o extrato seco e calculou-se, para 

cada eppendorf, a massa de extrato correspondente ao volume de extrato do 

eppendorf, a massa de extrato correspondente ao volume total de extrato obtido e o 

rendimento de extração, como se observa numa das tabelas presentes no ficheiro Excel. 

Para tal fez-se uso das seguintes equações: 

 

 

 

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒆𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅𝒐𝒓𝒇 (𝒈) =  𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅𝒐𝒓𝒇 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 –  𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅𝒐𝒓𝒇 𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐 

 

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒈) =  𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒏𝒐 𝒆𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅𝒐𝒓𝒇 (𝒈) 𝒙 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 (𝒎𝑳) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂çã𝒐 (%) =  
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒅𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 (𝒈)

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑴𝑷 𝒆𝒎 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒂 (𝒈)
×𝟏𝟎𝟎 
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2.3 Teor de compostos fenólicos no extrato 
2.3.1. Materiais: 

• Espátula; 

• Copo de precipitação de 500 Ml; 

• Tubos de ensaio; 

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

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico; 

• Vórtex; 

• Cronómetro; 

Solventes e Padrão utilizados: 

• Água destilada; 

• Reagente de Folin; 

• Na2CO3; 

• Etanol; 

• Padrão de composto fenólico (ácido gálico). 

2.3.2. Preparação das soluções  

Primeiramente preparou-se soluções com as seguintes características: uma 

solução de carbonato de sódio a 17% (m/v) e a solução mãe de ácido gálico (1,6 mg/mL), 

o qual se dissolveu em etanol. 

2.3.3. Preparação dos extratos para análise 

Seguidamente preparou-se 6 extratos: 1 eppendorf de cada extração, reservados 

na atividade anterior, para análise, e para tal dilui-se cada um dos extratos, adicionando-

se 1 mL de etanol ou água, consoante o solvente de extração, recorrendo-se ao Vórtex 

e ao equipamento de ultra-sons. 

c) Posteriormente retirou-se 500 µL de cada tubo e adicionou-se 500 µL de água 

num novo eppendorf para diluir ainda mais os extratos. 

 

2.3.4. Construção da reta de calibração 
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De seguida, foi feita a análise da solução padrão para que pudesse ser feita 

posteriormente a construção da reta de calibração, com a finalidade de determinar o 

teor de compostos fenólicos totais. Para tal, foi preparado um suporte com 6 tubos de 

ensaio, em que um dos quais foi o branco. Nestes tubos de ensaio colocou-se entre 0 e 

20 µL (0, 4, 8, 12, 16, 20) da solução mãe e adicionou-se etanol para perfazer um volume 

final de 20 µL, em que o primeiro tubo foi o de controlo. A todos estes tubos foram 

adicionados 1580 µL de água destilada, usando uma micropipeta de 5 mL. 

Seguidamente, foi iniciada uma contagem de tempo, no momento que se 

adicionou 100 μL de reagente de Folin ao primeiro tubo, passado 30 segundos, 

adicionaram-se 300 μL da solução de carbonato de sódio e agitou-se, utilizando o vórtex 

para homogeneizar a solução. Este procedimento foi repetido, sequencialmente para os 

restantes tubos, de seguida colocou-se os tubos num banho termoestatizado a 40ºC 

durante 30 minutos. Por fim, fez-se as leituras dos valores de absorvância num 

espectrofotómetro Lange Spectrophotometry XION 500 a 765nm e foram registados os 

valores obtidos, como se pode ver no ficheiro Excel, e através desta, procedeu-se à 

construção da reta de calibração, ambos em anexo.  

2.3.5. Análise das amostras de extrato 

A análise das amostras foi feita em triplicado, isto é, foram utilizados 18 tubos 

de ensaio (como referido anteriormente), 3 por cada extrato, aos quais foram 

adicionados 20 µL das amostras a analisar e mais um tubo ao qual foi adicionado a 

mesma quantidade em água, este foi o “branco”.  

Após isto, foram repetidos os mesmos passos utilizados na construção da reta de 

calibração, portanto foram adicionadas as mesmas substâncias de igual modo e foram 

lidas as absorvâncias. Os resultados desta leitura podem ser observados no ficheiro 

Excel. 

Posteriormente foi determinado o teor de compostos fenólicos de cada amostra, 

obtendo-se o teor de fenólicos expresso em mg EAG/mL solução. Para este fim, foi 

utilizada a equação da reta de calibração. Por fim, foi calculado também o teor de 

fenólicos expresso em % EAG (m/m). Os resultados estão em anexo no ficheiro Excel.  
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2.4. Atividade antioxidante usando o radical DPPH 
2.4.1. Materiais: 

• Espátula; 

• Balança analítica; 

• Tubos de ensaio; 

• Suporte para tubos de ensaio;  

• Pipetas automáticas; 

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico;  

• Vórtex; 

• Cronómetro. 

Solventes e Reagente: 

• Radical DPPH;  

• Etanol; 

• Água destilada. 

 

2.4.2. Procedimento: 

Preparou-se uma solução de DPPH em etanol com uma concentração molar de 

0,3 mM. Sendo necessário 1 mL por amostra. 

Dilui-se os extratos em água e etanol (250 µL H2O e 750 µL de etanol puro), e de 

seguida, preparou-se uma solução para cada estrato (com a mesma concentração 7,6 

mg/mL, que foi calculada pela fórmula c = m x v) num tubo de ensaio com 10 mL de 

etanol a 75%.  

Depois adicionou-se 2,5 mL da solução de cada extrato em 3 tubos de ensaio (ou 

seja, o ensaio foi feito em triplicado). Noutros 3 tubos de ensaio foram adicionados 

2,5mL de etanol 75% e estes foram o controlo. Foi ligado o cronómetro e adicionado 1 

mL da solução DPPH de 15 em 15 segundos. 

Após isto, os tubos foram guardados na ausência de luz. 

Foi feito também um “branco” para cada extrato que consistiu na adição de 2,5 

mL de extrato com 1 mL de etanol num novo tubo de ensaio. 

Foram lidas as absorvâncias no espectrofotómetro. Com estas absorvâncias foi 

possível calcular a percentagem de atividade antioxidante (%AA) através da seguinte 

equação: 
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 Os resultados obtidos encontram-se também presentes no ficheiro Excel. 

3. Resultados e Discussão 
Decorrido o procedimento experimental, determinou-se a humidade da amostra 

(casca da fruta do Dióspiro kaki). O valor médio da humidade foi de 62,63± 8,15 %, 

apresentando um coeficiente de variação de 13,1 %. Estes resultados não estão 

totalmente corretos, tal acontecimento deveu-se ao facto de sermos inexperientes 

neste tipo de atividade. Para que se obtivesse resultados mais fiáveis deveríamos repetir 

o ensaio. 

 Os gráficos que se apresentam de seguida foram obtidos através da informação 

das tabelas em anexo, as quais foram completadas de acordo com a informação 

recolhida ao longo dos procedimentos como se pode ver nos materiais e métodos.  

Primeiramente, avaliou-se o fator tempo e concentração de etanol, no 

rendimento de extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante, observando o 

seguinte gráfico: 

 

Figura 7 – Efeito do tempo de extração no rendimento de extração, no teor de compostos de fenólicos e na atividade 
antioxidante. 
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𝑨𝒃𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒐
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Na figura 7 podemos observar que o rendimento de extração do ensaio 6, com 

uma concentração de 50% de água e 50% de etanol, em 30 minutos teve um menor 

rendimento do que o ensaio 1, com uma concentração de 100% de água e avaliado com 

minutos. Podemos concluir que foram extraídos outros compostos que não são 

fenólicos. Em relação ao teor de fenólicos tivemos maior sucesso na extração 6, do que 

comparando com a extração 1, o que nos parece que com o aumento do tempo de 

extração foram extraídos compostos que não são compostos fenólicos, que estavam 

menos acessíveis e foram extraídos mais tarde. A atividade antioxidante foi maior no 

ensaio 1, tal poderá dever-se aos compostos que foram extraídos mais tarde, conferirem 

atividade antioxidante ao extrato. Para determinar a atividade antioxidante é necessário 

repetir com diferentes concentrações de extratos e outros métodos.  

A partir da figura 8 a baixo é possível correlacionar o rendimento da extração, o 

teor de compostos fenólicos e a atividade antioxidante em função da concentração do 

solvente utilizado.  

 

 

 Figura 8 - Efeito da solvente concentração do solvente no rendimento de extração, no teor de compostos fenólicos e 
na atividade antioxidante  
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Na figura 8 onde avaliamos as diferentes concentrações para tempos iguais (45 

minutos), o rendimento diminui à medida que a concentração de etanol aumenta, como 

podemos verificar que o rendimento é maior no extrato 1 que contém 100% água 

comparativamente ao extrato 5 que contém 100% etanol. Portanto, podemos concluir 

que no dióspiro há mais compostos hidrossolúveis, pois quanto maior a presença de 

água maior o rendimento.  

No caso da percentagem de fenólicos e da atividade antioxidante, a 

concentração destes aumenta com o aumento de teor de etanol no solvente, como se 

comprova pela observação da figura 8  (extrato 5 contem 100% de etanol é o que tem 

maior percentagem de teor fenólicos e o segundo com maior percentagem 

antioxidante). Apurou-se que, os solventes são mais seletivos para os extratos extraídos 

com maior concentração de etanol. No entanto, para se obter resultados mais 

conclusivos e ideais, é necessário realizar mais ensaios com concentrações diferentes 

para determinar o IC50 e ainda extratos de outras matérias-primas.  

 

 

4 - Conclusão 
Em suma, através destas 4 atividades laboratoriais pode-se retirar diversas 

conclusões da razão sólido-solvente 1:10, tais como: a água é necessário para a 

obtenção de rendimentos elevados dos respetivos extratos;  quanto maior o rendimento 

menor o tempo de extração; com o aumento de etanol, haverá um aumento de 

compostos fenólicos e por fim, a atividade antioxidante  é aceitável perante diferentes 

concentrações de extratos.  

Para a matéria-prima analisada (casca de dióspiro) ser utilizada como 

antioxidante na indústria cosmética, alimentar, farmacêutica entre outras, são 

necessários outros tipos de atividades antioxidantes; verificar que tipos de fenólicos 

estão presentes através da técnica HPLC; realizar mais ensaios, nomeadamente in vivo.  
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Por último, se se tivesse de escolher um solvente com extratos interessantes, 

seria numa proporção de 75:25, pois é o que possui um rendimento aceitável na ordem 

dos 30%, com elevado teor de fenólicos e também com elevada atividade antioxidante. 
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Anexos  
Aenxo 1 - Protocolo 1 Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico 

 

Anexo 2 – Protocolo 2 Extração sólido-líquido 
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Anexo 3 – Protocolo 3  Determinaçap do teor de compostos fenólicos nos extractos 

   

 

Anexo 4 - Protocolo 4  
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