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Figura 1: Classificação da espécie da 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo comparar diferentes condições de extração de 

compostos fenólicos da espécie Matricaria recutita de forma a aumentar o teor destes 

compostos e a atividade antioxidante. Uma infusão de flor de camomila foi sujeita a uma 

extração sólido-líquido, utilizando diferentes tempos de extração (15, 30 e 45 minutos), 

solventes com diferentes composições etanol:água (25:75; 50:50; 75:25) e diferentes 

razões sólido:solvente (1:20 e 1:30). Cada extrato foi quantificado quanto ao teor de 

compostos fenólicos e a atividade antioxidante foi determinada através da capacidade 

captora de radicais 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH). Os resultados indicaram que as 

condições mais adequadas para a extração de compostos fenólicos e para a obtenção de 

uma maior atividade antioxidante correspondem a extrações de 30 minutos, utilizando 

uma mistura de água e etanol em igual percentagem. 

 

Introdução 

A camomila (Matricaria recutita Linnaeus) (figura 1), é originária da Europa Central, e 

cultivada em todo o mundo, nomeadamente no Brasil, Estados Unidos da América, 

Austrália, Nova Zelândia, Norte de África, entre outros (Ivens, 1979).  

A Hungria é o principal produtor mundial de 

camomila (Singh et al, 2011), que depois a 

exporta em massa para a Alemanha, para 

destilação dos óleos essenciais (Svab, 1979). No 

caso de Portugal, existem empresas de venda de 

camomila em bruto, como a Farmoplex, que 

importam esta matéria-prima (e derivados) e a 

revendem a ervanárias e farmácias.  

Reino Plantae 

Filo Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Asterales 

Família Asteraceae 

Género Matricaria 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
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A camomila é frequentemente usada como planta medicinal, devido aos efeitos anti-

inflamatórios, analgésicos, sedativos, antimicrobianos, antialérgicos e anti-

hiperglicémicos, e também é usada em várias indústrias alternativas, estéticas e 

farmacêuticas. Para entender melhor as principais aplicações desta planta, é importante 

perceber a sua composição química. 

Os principais constituintes da camomila incluem os terpenóides, poliacetilenos e 

compostos fenólicos como a apigenina, os flavonoides e as cumarinas (figura 2) (Singh et 

al, 2011). 

Figura 2: Metabolitos secundários da espécie Matricaria chamomilla (Singh et al, 2011) 
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A propriedades da camomila devem-se, em parte, aos seus 

compostos fenólicos. A sua capacidade anti-inflamatória é 

atribuídas principalmente à apigenina e aos seus derivados 

acetilados. Os flavonóides são também conhecidas por 

desempenhar um papel importante na atividade anti-

inflamatória, quimiopreventiva (contra a radiação UV), 

anticancerígena (contra vários tipos de tumores) e sedativa 

(Mann & Staba, 2002). Os compostos fenólicos são 

substâncias bioativas e existem em grandes quantidades em 

plantas alimentares que são consumidas regularmente pelo Homem. Muitos compostos 

fenólicos presentes nas plantas são considerados bons antioxidantes naturais. Nos últimos 

anos tem havido grande interesse por parte da comunidade científica em estudar o efeito 

destes compostos na inibição da mutagénese e carcinogénese (Ho, 1992). 

São compostos que têm um anel benzénico, que pode conter um ou mais grupos hidroxilo 

(OH) (figura 3), incluindo os seus derivados funcionais (ésteres, éteres de metilo, 

glicosídeos) (Vermerris & Nicholson, 2007). 

Os compostos fenólicos constituem um enorme grupo de compostos químicos, que por 

sua vez podem ser classificados de muitas formas. Harborne and Simmonds (1964) 

dividiram estes compostos em vários grupos, com base no número de átomos de carbono 

presentes na molécula (Tabela I). 

Existe também uma classificação alternativa, proposta por Swain Bate-Smith (1962), em 

que os compostos fenólicos são agrupados em compostos mais e menos comuns.  

Foram encontrados onze compostos fenólicos bioativos no extrato de camomila (Gupta, 

2010): herniarina e umbeliferona (cumarinas), ácido clorogénico e ácido cafeico 

(fenilpropanoides), apigenina, apigenina-7-O-glucosida, luteolina e luteolina-7-O-glucosida 

(flavonas), quercetina e rutina (flavonóis), e naringenina (flavanona).  

Através de um processo designado por extração sólido-líquido, vários componentes (como 

os compostos fenólicos) podem ser extraídos da planta (fase sólida) e transferidos para um 

solvente (fase líquida) (Axelrood & Lisjanski, 1974). Um exemplo deste tipo de extração é 

a preparação do café, em que a água (solvente) é usada para extrair a cafeína (composto 

solúvel) do café moído (substância sólida). 

Figura 3 - Estrutura geral dos 
compostos fenólicos 
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A extração de compostos fenólicos das plantas pode ser feita tradicionalmente, através de 

técnicas de extração com solvente ou destilação a vapor. Os métodos tradicionais são mais 

laboriosos, despendem mais tempo e requerem grandes quantidades de solvente. Com o 

rápido avanço das técnicas analíticas, a extração analítica tem evoluído no sentido de um 

menor consumo de solventes orgânicos, uma maior rapidez na extração e uma melhoria 

na quantificação (Raynie, 2004).  

Nos últimos anos, foram aplicados vários métodos inovadores para extração de compostos 

fenólicos, como a extração com fluido supercrítico ou extração com fluido pressurizado (da 

Costa et al, 2000) e dispersão da matriz em fase sólida (Ziaková et al, 2003), que são 

processos menos laboriosos e mais ecológicos. Apesar de haver uma crescente utilização 

destas novas técnicas, a extração sólido-líquido ainda é amplamente utilizada (Jin et al, 

2005; Ayoub, 2003; Justesen, 2000). 

O rendimento de uma extração pode ser influenciado por vários parâmetros, como as 

características físicas do sólido (porosidade e tamanho das partículas), a temperatura 

Tabela I: Classificação dos compostos fenólicos segundo Harborne & Simmonds (1964) 
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(influencia a solubilidade e a viscosidade do solvente) e a agitação (influencia o coeficiente 

de transferência de massa e taxa de extração sólido-líquido) (Koleva & Simeonov, 2014). 

Uma extração adequada deve maximizar a extração dos compostos alvo e, ao mesmo 

tempo, minimizar a co-extração de substâncias indesejáveis, evitar a degradação dos 

compostos alvo, minimizar a presença de solventes tóxicos, ser economicamente viável e 

ser pouco dispendiosa em termos de tempo de operação. A escolha da técnica de extração 

adequada é fundamental para as potenciais aplicações do extrato obtido e para o êxito de 

todo o processo. 

 

Este estudo teve como objetivos a extração de compostos fenólicos da camomila (através 

da extração sólido-líquido) e a investigação do efeito da composição do solvente (mistura 

de água e etanol), da razão sólido/solvente e do tempo de extração no teor dos compostos 

fenólicos e na atividade antioxidante - através da capacidade captora de radicais 2,2-

difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH) - dos extratos obtidos. 

 

Materiais e métodos 

1) Preparação da matéria-prima - humidade de matrizes vegetais pelo método gravimétrico 

 

Matéria prima 

Para a fase sólida foi usada infusão de flor de camomila (Matricaria recutita) própria para 

uso alimentar (Tetley); 

 

Análise da humidade 

A humidade da matéria-prima foi analisada tendo por base o protocolo laboratorial nº1 de 

Operações Unitárias em Biotecnologia. Foram colocadas as amostras húmidas em 3 placas 

de petri (previamente colocadas num exsicador para garantir a ausência de humidade das 

placas). A massa de cada amostra foi obtida através de uma balança analítica, que registou 

1,0059g, 0,9402g e 0,9865g de matéria-prima. Para obtenção das amostras secas, estas 

foram colocadas numa estufa, à temperatura de 103°C. Foram feitas novas medições das 
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massas de cada amostra seca e calculou-se a percentagem de humidade de cada amostra 

através da seguinte equação: 

 

Calculou-se a média dos valores de humidade, bem como desvio padrão. Por fim, calculou-

se o coeficiente de variação (CV), de forma a determinar o grau de satisfação dos 

resultados, através da equação: 

 

 

 

 

(valores de CV inferiores a 10% são considerados não-satisfatórios) 

 

2) Extração sólido-líquido de compostos presentes na matéria-prima 

 

Extração 

Para a extração de compostos presentes na matéria-prima, seguiu-se o protocolo 

laboratorial nº2 de Operações Unitárias em Biotecnologia.  

Numeraram-se, de 1 a 6, copos próprios para pesagem, tendo sido colocado 1g de matéria-

prima em cada copo (massa obtida por uma balança semi-analítica). Prepararam-se as 

concentrações de solvente. Para os copos 2,4 e 5 utilizou-se uma concentração de álcool 

de 50% (10ml de etanol a 100% diluídos em 10ml de água destilada) para uma razão 

sólido/solvente de 1:20 (m/V). Para o copo 6, utilizou-se igualmente uma concentração de 

etanol a 50% (15ml de etanol a 100% diluídos em 15ml de água destilada) para uma razão 

sólido/solvente de 1:30 (m/V). Para o copo 3, utilizou-se uma concentração de etanol a 

75% (15ml de etanol 100% diluídos em 5ml de água destilada) para uma razão sólido 

solvente de 1:20 (m/V). Para o copo 1, utilizou-se uma concentração de álcool a 25% 

(diluindo 5ml de etanol a 100% em 15ml de água), para uma razão sólido solvente de 1:20 

(m/V). Colocaram-se os 6 copos em banho-maria, numa tina. Como um dos objetivos foi 

determinar o efeito do tempo no rendimento da extração, retirou-se o copo 4 ao fim de 
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15 minutos em banho-maria. Ao fim de 30 minutos de extração, retiraram-se os copos 1, 

2, 3 e 6, e ao fim de 45 minutos, retirou-se o copo 5. Cada extrato foi transferido, por 

decantação, para tubos de Falcon, devidamente identificados. 

 

Determinação do rendimento da extração 

Para a determinação do rendimento da extração, seguiu-se o protocolo laboratorial nº2 de 

Operações Unitárias em Biotecnologia. Calculou-se o rendimento da extração, em base 

seca, usando as seguintes equações: 

 

 

3) Determinação do teor de compostos fenólicos nos extratos 

 

Preparação de soluções 

As soluções foram preparadas de acordo com o protocolo nº 3 de Operações Unitárias em 

Biotecnologia. Preparou-se a solução padrão de ácido gálico (1,725 mg/ml), utilizando 3,45 

mg de ácido gálico e 2ml de etanol. Para alcalinizar a solução (de forma a neutralizar o pH), 

preparou-se a solução de Carbonato de Sódio (Na2CO3) a 17% (m/v). Todas as pipetagens 

foram realizadas com pipetas automáticas de 100µl, 1ml, 5ml; para a homogeneização das 

soluções foi utilizado o vortex (Labinco B.V). 

 

Preparação dos extratos para análise 

Os extratos para análise em espetrofotómetro (HACH-LANGE) foram preparados de acordo 

com o protocolo laboratorial nº3 de Operações Unitárias em Biotecnologia. 

 

Análise da solução-padrão para construção de uma curva de calibração 

O procedimento foi igual ao descrito no protocolo nº 3 de Operações Unitárias em 

Biotecnologia. Foi elaborada uma curva de calibração, utilizando o ácido gálico como 

solução padrão. Foram descartados os valores referentes às soluções de ácido gálico com 
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16 e 20µL deste reagente, por não possuírem absorvâncias entre 0,2 e 1. No passo 4 foi 

utilizado o reagente de Folin & Ciocalteu’s, para estimar o conteúdo total de compostos 

fenólicos nas amostras.  

 

Análise do teor de compostos fenólicos das amostras de camomila 

A análise do teor de compostos fenólicos das amostras de Matricaria recutita foi feita 

segundo o protocolo nº 3 de Operações Unitárias em Biotecnologia.  

 

4) Determinação da atividade antioxidante usando o radical DPPH 

Preparação dos Reagentes 

Os reagentes foram preparados segundo as indicações fornecidas pelo protocolo 

laboratorial nº4 de Operações Unitárias em Biotecnologia. Todas as pipetagens foram 

realizadas com pipetas automáticas de 100µl, 1ml, 5ml; para a homogeneização das 

soluções foi utilizado o vortex (Labinco B.V). 

 

Reação 

O método usado foi o mesmo que o descrito no protocolo laboratorial nº4 de Operações 

Unitárias em Biotecnologia, destacando o uso de caixas cobertas por papel de prata para 

assegurar o abrigo de luz. A percentagem de atividade antioxidante (%AA) de cada extrato 

foi calculada a partir da seguinte equação: 

 

 

(Absbranco é a absorvância da solução de extrato diluída em etanol; Abscontrolo é a 

absorvância da solução de DPPH 0,3mM diluída para 3,5 ml, sem extrato; Absamostra é a 

absorvância da mistura reacional - solução de extrato com DPPH). 

 

 

Resultados e Discussão 
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Na figura 4 é possível observar um maior rendimento em extrações mais prolongadas, visto 

que há um maior tempo de contacto com o solvente de extração. Esta relação com o 

tempo de extração pode ser comparada com os resultados esperados na confeção de uma 

infusão de camomila, numa vertente alimentar. Quanto maior for o tempo de contacto 

entre a infusão e o seu solvente de extração, maior é a turbidez da solução, isto é, maior é 

a quantidade de compostos extraídos (Durling et al, 2007). 

 

  

Em relação à atividade antioxidante, verifica-se um decréscimo com o aumento do tempo 

de extração. Numa fase inicial, a transferência do extrato para o seio do solvente é feita 

essencialmente por convecção. Durante este período são normalmente extraídos 

compostos que estão mais acessíveis ao solvente (normalmente no exterior das 

membranas celulares). Em fases mais tardias, o mecanismo de transferência de massa 

numa extração é feito apenas por difusão, em que são extraídos apenas os compostos que 

estão localizados mais no interior da matriz vegetal. Os resultados obtidos poderão indicar 

que os compostos localizados no exterior das membranas celulares da camomila terão 

maior atividade antioxidante, propriedade que é já conhecida nas infusões preparadas com 

esta matéria-prima, devido ao seu conteúdo em polifenóis (como a apigenina). 

Relativamente ao teor de compostos fenólicos, verifica-se que este se mantém constante 

Figura 4: Rendimento da extração de compostos (%), atividade antioxidante dos compostos 

extraídos da camomila (%) e teor de compostos fenólicos em relação à quantidade de extrato 

obtido (%) e em função do tempo de extração (minutos) com etanol a uma concentração de 50%. 
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para os tempos de extração testados. Estes resultados poderão indicar que, apesar do 

aumento do tempo de extração, os compostos fenólicos são continuamente extraídos na 

mesma percentagem em relação ao extrato obtido, e que maiores tempos de extração não 

irão resultar num aumento do teor de fenólicos. 

 

Relativamente ao efeito da concentração de solvente na extração de compostos da 

matéria-prima utlizada, observa-se um rendimento de extração maior quando são usadas 

concentrações mais baixas de etanol (figura 5). A escolha do etanol e da água como 

solventes de extração deve-se ao facto de serem reagentes mais seguros e menos tóxicos 

comparativamente com outros solventes usados para estes fins, como acetona, metanol e 

outros solventes orgânicos.  

 

 

Os resultados da figura 5 poderão indicar ainda que os compostos presentes na camomila 

são mais hidrossolúveis, o que poderá justificar a utilização da água como solvente ideal 

na preparação de infusões de camomila para fins alimentares. Os resultados poderão 

também ser um indicador de que o etanol não permite uma grande solubilidade dos 

compostos presentes na camomila, pois o rendimento de extração é menor com 

concentrações mais elevadas deste solvente. No entanto, para concentrações de etanol 

Figura 5: Rendimento da extração de compostos (%), atividade antioxidante dos compostos extraídos 

da camomila (%) e teor de compostos fenólicos em relação à quantidade de extrato obtido (%), em 

função da composição da mistura de solventes de extração (%). 
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mais elevadas, obteve-se uma extração mais rica em compostos com atividade 

antioxidante. Em relação ao teor em compostos fenólicos, não se verificaram diferenças 

significativas com o aumento da concentração de etanol. Estes resultados não seriam de 

esperar, dado que vários estudos anteriores realizados com diferentes matérias-primas, 

mostraram que concentrações mais elevadas de etanol estavam relacionadas com o 

aumento do teor de compostos fenólicos (Chew et al, 2011; Do et al, 2014). No entanto, 

verifica-se um ligeiro aumento para uma razão etanol/água de 50:50, comparativamente 

às razões 25:75 e 75:25, o que poderá indicar que a mistura de solventes nesta proporção 

poderá ser a mais adequada à extração de fenóis em extrato de Matricaria recutita, devido 

às diferentes polaridades dos constituintes bioativos destes solventes. 

 

Quanto à extração de compostos da camomila, é possível constatar um aumento de 1,98% 

no rendimento da extração na razão 1:30 m/V comparativamente à extração na razão 1:20 

m/V (figura 6).  

Desta forma, é possível concluir que o rendimento de extração, nomeadamente a 

quantidade de compostos extraídos a partir da mesma massa de amostra, poderá ser 

positivamente influenciado pela maior quantidade de solvente aplicado no processo 

(figura 6, colunas A e D). Contudo, verifica-se que, apesar do referido aumento do 

Figura 6: Rendimento da extração de compostos (%), atividade antioxidante dos compostos extraídos 

da camomila (%) e teor de compostos fenólicos em relação à quantidade de extrato obtido (%), em 

função da razão sólido/solvente (volume de solvente utilizado para 1g de matéria prima em base 

húmida). 
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rendimento na extração, a maior quantidade de solvente aplicada no segundo ensaio não 

resultou numa maior extração de compostos fenólicos, cujo teor se manteve constante. 

Contudo, e analisando as colunas B e E (figura 6), verifica-se que a atividade antioxidante 

diminuiu. Isto poderá indicar que a extração, a partir de um determinado volume de 

solvente (situado entre 20 e 30 ml), poderá comprometer a atividade antioxidante dos 

compostos fenólicos. 

 

Conclusões 

Este estudo mostrou que o rendimento da extração de compostos fenólicos e de 

compostos com atividade antioxidante da camomila poderá ser influenciado por condições 

como o tempo de extração, volume e composição do(s) solvente(s) utilizados. 

Os resultados sugerem que o rendimento aumenta se duração da extração também 

aumentar. Porém, com o aumento do tempo de extração, verificou-se um decréscimo da 

atividade antioxidante. Relativamente ao teor de compostos fenólicos, o aumento do 

tempo de extração não mostrou ter tido influência, visto que os valores foram semelhantes 

para os três tempos de extração. 

Relativamente ao efeito da composição do solvente, observou-se um maior rendimento 

quando havia uma maior percentagem de água relativamente à percentagem de etanol 

(razão etanol/água de 25:75). Estes resultados poderão sugerir que os compostos 

presentes na camomila serão mais hidrossolúveis, sendo o processo de extração mais fácil 

em misturas de solventes mais ricas em água. No que diz respeito à atividade antioxidante 

dos compostos extraídos, esta apresentou um valor superior em extrações em que a 

percentagem de etanol era maior relativamente à percentagem de água (razão 

etanol/água de 75:25). Em relação ao teor em compostos fenólicos, o aumento da 

concentração de etanol não mostrou ter influência sobre este parâmetro, uma vez que os 

valores foram semelhantes para todos os ensaios. 

Relativamente ao efeito do volume de solvente na extração de compostos da camomila, 

conclui-se que o rendimento poderá aumentar com quantidades superiores de solvente. 

Contudo, verificou-se que uma maior quantidade de solvente não resultou numa maior 

extração de compostos fenólicos, cujo teor se manteve semelhante para ambos os 

volumes de solvente (20 e 30 ml). Quanto à atividade antioxidante dos compostos, este 

parâmetro apresentou valores inferiores para volumes de solvente mais elevados. 
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Os resultados obtidos neste estudo poderão constituir um passo determinante para a 

escolha da técnica de extração mais adequada dos compostos fenólicos da camomila. De 

acordo com a informação obtida, pode-se concluir que a extração ideal terá uma duração 

de 30 minutos, uma vez que poderá promover um aumento do rendimento sem que o teor 

de compostos fenólicos e a capacidade antioxidante sejam afetados. Além disso, uma 

extração mais rápida implica menos custos, o que torna esta opção mais viável também do 

ponto de vista económico. Relativamente à composição do solvente de extração, a 

utilização de uma mistura de água e etanol em igual percentagem, parece promover um 

maior rendimento ao mesmo tempo que evita que o teor de compostos e atividade 

antioxidante sejam afetados. Além disso, esta mistura de solventes requer uma menor 

utilização de etanol (solvente orgânico) o que torna este processo mais económico e 

ecologicamente viável. 

Quanto à quantidade de solvente utilizado, os resultados obtidos não são suficientes para 

concluir qual seria o volume de solvente necessário para uma extração ideal.  De facto, a 

utilização de 30 ml de solvente aumentou o rendimento, mas afetou a atividade 

antioxidante dos compostos extraídos. Para haver conclusões mais concretas, teria que ser 

estudado um volume de solvente de valor intermédio, como 25 ml, por exemplo. 
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