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Resumo/Abstract 

A batata doce (Ipomoea batatas) tem sido muito utilizada ao longo dos tempos tanto na 

alimentação humana como na medicina tradicional. A casca de batata doce é 

considerada um resíduo na maioria dos processos de transformação do tubérculo. Este 

resíduo apresenta potencial para a sua conversão em alimentos funcionais com teor de 

compostos fenólicos e alta atividade antioxidante. Neste contexto, foi desenvolvida 

uma atividade laboratorial de modo a caracterizar a quantidade de compostos 

fenólicos e antioxidantes presentes nesta matéria-prima. Para a avaliação da 

constituição em compostos fenólicos, procedeu-se à diluição dos extratos, previamente 

preparados, em água e etanol e de seguida, colocou-se uma quantidade dessa diluição 

com água, solução de Na2CO3 e reagente de Folin-Ciocalteu. Para a caracterização das 

quantidades obtidas, procedeu-se à realização de uma curva padrão de ácido gálico, 

uma vez que o teor de fenólicos é expresso em miligramas de equivalentes em ácido 

gálico por miligramas de extrato. Para a avaliação da constituição em antioxidantes 

juntou-se uma certa quantidade de solução de extrato a DPPH previamente preparado. 

Para a caracterização das quantidades obtidas, procedeu-se à realização de um controlo 

do ensaio de DPPH com etanol. Após os resultados observados, verificou-se que a 

casca da batata doce apresenta um baixo teor em compostos fenólicos, contrariando 

estudos já publicados. Em relação à atividade antioxidante, esta demonstrou ser 

elevada, confirmando os estudos feitos previamente.  
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Introdução 

  

 1.  Planta 

1.1 Classificação Botânica 

A batata-doce, Ipomoea batatas, da família Convolvulaceae (tabela 1), é usada já há muitos 

séculos para alimentação humana. É uma planta rasteira em que o caule herbáceo pode 

ser verde ou roxo. Possui dois tipos de raiz: absorvente e tuberosa. A absorvente é 

responsável pela absorção de água e captação dos nutrientes do solo. A raiz tuberosa é 

de reserva e rica em amido e açúcares. A sua forma varia entre alongada ou redonda e 

a casca pode ser branca, amarela, laranja, vermelha, roxa (fig. 1) ou castanha.  As suas 

folhas são largas e podem variar consoante as plantações ou na mesma planta e podem 

ser verde claras ou escuras, cordiformes ou alabardinas, lobadas ou inteiras. As flores, 

hermafroditas de polinização cruzada, crescem nas axilas das folhas e são roxas e 

brancas (fig. 2). O seu fruto é uma cápsula deiscente e contém entre uma a quatro 

sementes. (Botanical.online; Oliveira, 1963) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Origem geográfica 

A planta tem a sua origem na América Central, no entanto o local exato não é 

conhecido, mas acredita-se que seja no noroeste da América do Sul, entre o norte do 

Peru e o sul do Equador (Botanical.online). Com as descobertas marítimas, foi possível 

Classificação Taxonómica 

Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Solanales 

Família Convolvulaceae 

Género Ipomoea 

Espécie I. batatas 

Tabela 1 - Classificação taxonómica da planta da batata doce. ITIS (data-base) 

 

Fig. 1 - Batata Doce e Sua Ramada. Branco, 2017 

 

Fig. 2 - Flor da Batata Doce. Branco, 2017 
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espalhar a batata doce mundialmente: primeiro por todo o território americano e mais 

tarde, em 1492, foi trazida para o continente Europeu.  Os exploradores portugueses, 

levaram-na para a Ásia e África (Anastácio, 2014). 

 

1.3. Produção mundial e em Portugal 

O cultivo da batata doce é favorecido por climas tropicais, podendo também se realizar 

nas zonas temperadas desde que não existam temperaturas baixas o suficiente que 

condicionem a sua produção. A temperatura ideal de cultura é entre 24ºC e 26ºC, com 

necessidade de umas horas de luz solar direta diariamente e chuvas bem distribuídas, 

sendo que a maior necessidade de água é no início do desenvolvimento e no fim não 

deve ter muita irrigação (Botanical.online; Filgueira, 1972). 

Como é possível cultivar a temperaturas relativamente oscilantes, a sua produção 

espalha-se mundialmente. 

Segundo os dados da FAO (2010) a batata doce é cultivada em 114 países, sendo que a 

China se destaca como sendo o maior produtor (tabela 2) (Nascimento, et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existem dados estatísticos referentes à quantidade produzida no país inteiro, no 

entanto, em Portugal, a maior produção de batata doce situa-se no concelho de Aljezur, 

distrito de Faro e no concelho de Odemira, distrito de Beja (Produtos Tradicionais 

Portugueses). A nível de produtividade, nesta região, conseguem-se aproximadamente 

15 toneladas por hectare por ano. A área total cultivada não é conhecida, mas os 

Países Produção (=1000t) Área (mil ha) 

China 115.210 6.010 

Indonésia 1.800 177 

Uganda 2.398 555 

Vietnam 1.610 230 

Índia 1.200 135 

Japão 1.073 43 

Brasil 500 44 

Mundo 136.070 9.398 

Tabela 2 - Produção mundial de batata doce (quantidade e área).  Amaro, G.B. 
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elementos pertencentes às associações de produtores pensam ser entre 70 a 80 hectares 

(Barbosa, 2015). 

 

1.4. Principais aplicações 

A raiz da batata doce é principalmente usada na alimentação, no entanto só é bem 

digerida pelo nosso organismo se cozinhada; as suas folhas também são geralmente 

usadas como vegetais de acompanhamento de refeição em alguns países asiáticos, 

onde por vezes a produção da batata é destinada apenas para recolha das folhas. A 

planta é também usada para produção industrial de amido, forragem e alimentação 

animal com a ramada e os tubérculos e a sua farinha também pode ser adicionada à 

alimentação das aves para dar mais cor aos ovos e à carne. Antigamente as folhas eram 

usadas como um antibiótico natural, laxante e um tónico (Botanical.online). 

 

1.5. Composição química 

A sua composição química, de acordo com a tabela 3, baseia-se essencialmente em: 

hidratos de carbono, proteínas (mais nas folhas que na raiz), gordura, fibra, vitaminas, 

minerais, flavonoides; caroteno e substâncias de pigmentação, ácidos orgânicos e água 

(Botanical.online). 

 

Composição Substâncias 

Hidratos de Carbono Frutose, glicose, sacarose 

Proteínas Alanina, valina, triptofano, arginina, 
cisteína, ácido glutâmico, histidina, 
glicina, isoleucina, lisina 

Gordura Ácido linoleico, ácido oleico, ácido 
palmítico 

Fibra Pectina 

Vitaminas Vitamina C, ácido fólico, riboflavina 

Minerais Potássio, magnésio, ferro, fósforo, 
manganês, cobre, zinco 

Flavonoides Quercetina, isoquercitrina 

Caroteno e Substâncias de Pigmentação Antocianinas, carotenoides, betacaroteno 

Ácidos Orgânicos Ácido aspártico, ácido cafeico (ácido 
clorogénico), ácido cxálico 

 

 2. Compostos fenólicos 

2.1. Descrição geral 

Citando Angelo & Jorge (2007), os compostos fenólicos são estruturas químicas que 

apresentam hidroxilas e anéis aromáticos, nas formas simples ou de polímeros, que 

Tabela 3 - Substâncias químicas presentes na batata doce. Botanical.online. 
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lhes confere o poder antioxidante. Estes podem ser naturais ou sintéticos, existindo em 

grande percentagem flavonoides, ácidos fenólicos, taninos e tocoferóis. 

Devido ao metabolismo secundário das plantas, os compostos fenólicos originados 

pelas mesmas são vitais para seu o crescimento, reprodução e contribuem para a 

pigmentação e proteção (como agente antipatogénico); nos alimentos atuam ao nível da 

cor, aroma e estabilidade oxidativa. Se dividirmos os antioxidantes em duas classes 

obtemos: os com atividade enzimática que são os compostos que podem bloquear o 

início da oxidação (removem espécies reativas ao oxigénio); e os sem atividade 

enzimática onde se inserem as moléculas que interagem com espécies com radicais 

livres e que são consumidas na reação. Desta forma estão incluídos os  antioxidantes 

naturais e sintéticos como os compostos fenólicos (Angelo & Jorge, 2007). 

Em química, os compostos fenólicos definem-se como substâncias com anel aromático 

com um ou mais substituintes hidroxílicos, com estrutura variável e portanto são 

multifuncionais. Dentro dos fenólicos destacam-se os flavonoides, ácidos fenólicos, 

fenóis simples, cumarinas, taninos, ligninas e tocoferóis (Angelo & Jorge, 2007). 

 

2.2. Descrição pormenorizada dos compostos fenólicos constituintes da batata doce  

Na batata doce os principais compostos fenólicos presentes são as antocianinas, o 

betacaroteno e o ácido clorogénico. 

Relativamente às antocianinas (fig. 3), estas são o maior grupo de pigmentos solúveis 

em água do reino vegetal, sendo assim responsáveis pelos tons desde o vermelho até 

azul em muitos frutos e hortaliças. Atuam como antioxidantes, protetoras da ação da 

luz, como mecanismo de defesa e função biológica. A sua estrutura química básica é 

assente numa estrutura de quinze carbonos policíclicos (José, 2012). 

 

 

As antocianinas são glicosídeos que têm um resíduo de açúcar na sua estrutura que é 

facilmente hidrolisado por aquecimento com HCl 2N, tendo como produto da hidrólise 

o componente glicídico e a antocianidina. As antocianidinas têm como estrutura básica 

o fenilbenzopirilium, derivam das agliconas que pertencem a três pigmentos, sendo 

estes, a pelargonidina e cianidina, vermelhas, e a delfinifina, violeta. O potencial 

oxidante é regulado pela estrutura química dependendo do número, posição e 

Fig. 3 - Estrutura química de antocianinas. José, 2012. 
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conjugação dos grupos hidroxilo, além da presença de eletrões doadores no seu anel 

(José, 2012). 

O betacaroteno (fig. 4) é um carotenoide com atividade de pró-vitamina A, presente na 

dieta de seres humanos, em frutas e vegetais de cores vivas. Apresenta várias funções 

como ação antioxidante, inibindo os radicais livres e o que previne o envelhecimento, e 

promovendo a comunicação intercelular de diversos tipos de tecidos do organismo 

(Novo, et al. 2013).  

 

 

Citando Maria & Moreira, 2004, o termo ácido clorogénico parece ter sido introduzido 

em 1846 por Payen para designar um composto fenólico com função ácida, de estrutura 

ainda desconhecida, que conferia cor verde ao meio aquoso quando em meio 

levemente alcalino e exposto ao ar. 

Este ácido (fig. 5) é um  éster do ácido cafeico e do ácido quinico, por vezes 

designado de ácido cafeilquinico. É produzido pelas plantas, sendo que em algumas 

espécies é o percursor do ácido dicafeilquinico. Apresenta também 

atividade antioxidante. (Wikipedia, 2017) 

 

 

 

 3. Extração sólido-líquido 

3.1. Fundamentos teóricos 

A extração sólido-líquido, também conhecida como lixiviação, é uma operação unitária 

que consiste numa separação com base nos diferentes graus de solubilidade dos 

componentes (Damasceno), ou seja, consiste na separação das substâncias de uma fase 

sólida pela dissolução da parte líquida através de um solvente adequado ao composto 

que se está a usar (Foust, et al. 2006). 

Fig. 4 - Estrutura química do betacaroteno. Dias. 

 

Fig. 5 - Estrutura química do ácido clorogénico. Wikipedia. 
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Para a extração ocorrer, é necessário que o sólido se encontre em pedaços muito 

pequenos ou então estar moído de modo a promover mais contacto com o solvente 

(Foust, et al. 2006). Quando estas duas fases estão em contacto, geralmente ocorre a 

transferência de componentes entre o sólido e o solvente até se atingir um equilíbrio 

(Damasceno). 

De uma forma ideal, o que se pretende extrair - soluto - é a parte solúvel no solvente 

em que todos os outros componentes são insolúveis; assim, o soluto, é o único 

componente da parte sólida no solvente (Foust, et al. 2006). 

Extrações repetidas irão melhorar a recuperação do produto, no entanto há a 

possibilidade de obtenção de alguns extratos muito diluídos.  

 

3.2 Parâmetros que influenciam o rendimento da extração 

A escolha do solvente é um dos critérios mais importantes para que a extração se 

realize com o mínimo de erros possíveis de modo a obter uma alta rentabilidade do 

processo. Para que tal aconteça, é necessário que se corresponda a determinados 

critérios tais como, a adequação do solvente ao sólido que se utiliza, a facilidade da 

dissolução do componente a extrair, o isolamento do líquido pós extração e ainda o 

baixo ponto de fusão do solvente (Foust, et al. 2006, Damasceno, Rodrigues, 2016). 

A extração a realizar será com um solvente hidroalcoólico. De acordo com Oliveira 

(2016),  em que o seu objetivo era fazer a extração de compostos fenólicos da dicksonia 

sellowiana, a extração hidroalcoólica "possui melhor rendimento em praticamente todos 

os métodos extrativos", utilizados na sua experiência, comparativamente com o 

solvente etanol. Assim, podemos acreditar que na nossa atividade laboratorial o 

rendimento por extração hidroalcoólica de compostos fenólicos será elevado. 

Além do solvente, para aumentar a rentabilidade, é necessário o controlo da 

temperatura, da agitação e do pH. A temperatura é um fator que influencia a 

solubilidade, viscosidade e volatilidade do solvente, podendo ainda destruir os 

compostos de interesse se for desadequada. A agitação é fundamental para que para 

que haja transferência de partículas do sólido para o líquido (Rodrigues, 2016). 

 

 4. Objetivo 

O objetivo deste atividade experimental é de avaliar e determinar a presença de 

compostos fenólicos na casca da batata doce, de modo a perceber se pode ser utilizada 

como fonte de obtenção destes composto. Para este fim, irá realizar-se o processo de 

extração sólido-líquido de modo a obter um maior rendimento para cada ensaio. 

Procura-se perceber quais os parâmetros que afetam a concentração destes metabolitos 

na solução extraída a partir das amostras e para tal irão usar-se diferentes 

concentrações do solvente. 
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Materiais e Métodos 

Os procedimentos experimentais adotados nesta atividade seguem os protocolos 

disponibilizados pela docente: Seabra, Inês, 2012. 

Abaixo são enunciadas as alterações feitas aos protocolos base. 

 

 1. Protocolo nº1: Preparação da matéria-prima.  

Realizado na primeira aula laboratorial. 

 

6. As placas de petri estiveram na estufa 1h30min e de seguida retiraram-se para 
arrefecerem no excicador. Após atingirem a temperatura ambiente, foram pesadas. 

7. Não se realizou. 

 

Cálculo da humidade da amostra de matéria-prima 

1. Cálculo da massa da amostra húmida: 

                                                                   

Exemplificação para a amostra 1: 

                               

                         

 

2. Cálculo da massa da amostra seca 

                                                                

Exemplificação para a amostra 1: 

                              

                       

 

3. Cálculo da humidade na amostra (em percentagem): 

            
                             

              
     

Exemplificação para a amostra 1: 
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4. Cálculo da média e desvio padrão da humidade da matéria-prima: 

Os valores relativos à média e desvio padrão foram calculados através das 

funcionalidades do excel, sendo que foram estabelecidos com os valores dos três 

ensaios da amostra. 

 

5. Cálculo do coeficiente de variação: 

      
             

     
     

Exemplificação para a casca da batata doce: 

      
    

     
     

           

 

 

 2. Protocolo nº2: Extração.. 

Realizado na primeira aula laboratorial. 

 

As condições experimentais da extração previamente estabelecidas pela docente, 
apropriadas à casca da batata doce, estão descritas na tabela 4. 

 

 

Matéria-prima Solvente Tempo (min) 

 
 

Casca de Batata Doce 

EtOH:H2O (50:50) 15 

EtOH:H2O (25:75) 45 

EtOH:H2O (50:50) 45 

EtOH:H2O (75:25) 45 

EtOH:H2O (100:0) 45 

EtOH:H2O (0:100) 45 
 

Extração: 

Para a extração realizou-se um procedimento diferente ao mencionado no protocolo. 

1. Montou-se o equipamento de extração na bancada do laboratório com todo o 
cuidado. Usou-se o banho-maria para as extrações devido ao tipo de matéria-prima. 

2. Pesou-se 1g de matéria-prima para um gobelet. Repetiu-se este passo para mais 5 
gobelets. 

4. Mediu-se 20mL de cada solvente para o respetivo gobelet.  

Tabela 4 - Condições experimentais de extração.  
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5. Colocaram-se os gobelets em banho-maria, previamente aquecido a 60ºC, com uma 
caixa de petri por cima de modo a não ocorrer evaporação de extrato. 

6. Após o tempo estipulado nas condições experimentais, retiraram-se os gobelets do 
banho-maria. 

7. Passou-se o conteúdo líquido de cada gobelet para os respetivos frascos de 
armazenamento, previamente rotulados.  

 

Determinação do rendimento da extração: 

4. Colocou-se 2mL de cada extrato, que estava nos frascos de armazenamento,  nos 
respetivos eppendorfs.  

5. Colocou-se os eppendorfs abertos na estufa a 40ºC durante uma semana.         

 

Cálculo do rendimento de extração: 

1. Cálculo da massa de extrato seco na alíquota para cada ensaio: 

                                                          

 

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 

                                    

                                

 

2. Cálculo da massa de extrato seco total para cada ensaio: 

 

                   
                                         

               
 

 

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 

                   
           

 
 

                            

 

3. Cálculo da matéria-prima em base seca para cada ensaio: 

                                                 
                        

   
 

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 
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4. Cálculo do rendimento da extração para cada ensaio: 

                          
                        

                     
     

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 

                          
     

      
     

                                

 

5. Cálculo da média do rendimento de extração para cada tipo de solvente: 

 

Os valores relativos a média e desvio padrão foram calculados através das 

funcionalidades do excel, sendo que foram estabelecidos com os valores dos três 

ensaios de cada amostra. 

 

6. Cálculo do coeficiente de variação: 

      
             

     
     

Exemplificação para a matéria-prima com solvente EtOH:H2O (50:50): 

      
   

    
     

          

 

 3. Protocolo nº3: Compostos fenólicos nos extratos. 

Realizado na segunda aula laboratorial. 

 

 Nesta parte do procedimento não foi necessária a elaboração das soluções de 

carbonato de sódio nem de ácido gálico. Estas foram previamente preparadas pela 

docente sendo que a solução de ácido gálico apresentava uma concentração de 

3,07mg/3,0mL. 

 

Preparação dos extratos para análise: 

Nota: Usou-se apenas um eppendorf dos três que existiam de cada extrato (3-1, 4-1, 5-1, 

6-1). Não foi possível usar o conteúdo dos eppendorfs 1-1 e 2-1, pois o conteúdo destes 

ainda não estava totalmente evaporado ao fim de uma semana, pelo que só foi 
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exequível diluir ao fim de três semanas (na quarta aula laboratorial), sob as mesmas 

condições que se tinham realizado as diluições anteriores. 

No caso da amostra desta atividade experimental - casca da batata doce - usou-se 75µL 

H2O e 75µL EtOH 100%. 

Primeiro adicionou-se a água a cada eppendorf e levou-se ao vortex para solubilizar, 

de seguida adicionou-se o etanol e colocou-se novamente no vortex. Em alguns casos 

foi necessário colocar os eppendorfs no ultra-sons para garantir a solubilização 

completa dos extratos. 

 

Análise da solução padrão: 

A construção da curva de calibração foi feita na quarta aula laboratorial. O 

procedimento seguido foi igual ao do protocolo fornecido. 

 

Cálculos: 

1. Cálculo da concentração da solução nos eppendorfs de cada ensaio: 

 

                     
                     

                      
 

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 

                     
    

    
 

                                 

 

2. Cálculo do teor de fenólicos nos eppendorfs de cada ensaio: 

 

                  
      

          
 

                                               

                                                                   

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 
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3. Cálculo do teor de fenólicos em % nos eppendorfs de cada ensaio: 

 

                     
                   

      
       

                    
     

Exemplificação para a matéria-prima no ensaio 1-1: 

                     
     

     
     

                         

4. Cálculo da média do rendimento de extração para cada tipo de solvente: 

Os valores relativos à média e desvio padrão foram calculados através das 

funcionalidades do excel, sendo que foram estabelecidos com os valores dos três 

ensaios de cada amostra. 

 

5. Cálculo do coeficiente de variação 

 

       
             

     
     

Exemplificação para a matéria-prima com solvente EtOH:H2O (50:50): 

       
     

    
     

           

 

 4. Protocolo nº4: Atividade antioxidante. 

A solução de DPPH foi preparada previamente pela docente. 

 

Para este procedimento foram realizadas três atividades distintas: 

- Controlo: 2,5mL EtOH 75% + 1mL DPPH.  

- Amostra: 2,5mL solução de extrato + 1mL DPPH. 

- Branco: 2,5mL solução de extrato + 1mL EtOH 75%. 

Para o estudo do controlo e do branco, usaram-se 3 tubos de ensaio para cada. 

Para o estudo da amostra usaram-se 3 tubos de ensaio por cada extrato, 18 no total. 

Para este protocolo, era necessário diluir as soluções de extrato dos eppendorfs X-2 (1-

2, 2-2, etc.). No entanto, no caso desta matéria prima, não se realizaram as diluições 
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porque após a docente ter efetuado um teste para confirmar a atividade de 

antioxidante, o DPPH não reagiu com o extrato (devia ter mudado a cor para amarelo, 

mas continuou roxo), o que não deveria acontecer. Assim, usaram-se os extratos 

originais dos frascos de armazenamento. 

 

Reação: 

1. Colocaram-se os 24 tubos de ensaio num suporte e rotularam-se.  

2. A cada tudo do controlo adicionaram-se 2,5mL de etanol. 

3. A cada tubo do branco e da amostra adicionaram-se 2,5mL da solução original dos 

frascos de armazenamento.  

4. A cada tubo do branco adicionou-se 1mL de etanol. Mediu-se as absorvâncias. 

5. Aos tubos do controlo e das amostras, adicionou-se 1mL de DPPH, com intervalo de 

15 segundos por cada tubo, começando com os tubos do controlo. 

6. Colocaram-se os tubos que continham o DPPH ao abrigo da luz durante 30 minutos. 

7. No fim dos 30 minutos mediram-se as absorvâncias.  

 

Cálculo da atividade antioxidante: 

1.  Cálculo da percentagem de atividade antioxidante: 

       
                                      

                     
      

Exemplificação para a matéria-prima com solvente no ensaio 1-1: 

       
           

    
      

         

2. Cálculo da média do rendimento de extração para cada tipo de solvente: 

Os valores relativos à média e desvio padrão foram calculados através das 

funcionalidades do excel, sendo que foram estabelecidos com os valores dos três 

ensaios de cada amostra. 
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3. Cálculo do coeficiente de variação 

 

       
             

     
     

Exemplificação para a matéria-prima com solvente EtOH:H2O (50:50): 
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Resultados e Discussão 

A atividade experimental correu como o planificado pela docente. 

A nossa amostra, casca da batata doce, apresentava uma humidade relativa média de 

78,01% como desvio padrão de +/- 0,37. 

De modo a ter uma perceção de quais os solventes que proporcionam um maior 

rendimento de extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante, são apresentadas 

abaixo duas figuras comparativas. É importante referir que o teor de fenólicos é 

expresso em miligramas de equivalentes em ácido gálico por miligramas de extrato; a 

atividade antioxidante é expressa de acordo com um ensaio de DPPH. 

O reagente de Folin-Ciocalteu, reage com todos os compostos fenólicos. Uma vez que o 

ácido gálico é um composto fenólico, o resultado do reagente de Folin com o ácido 

gálico vai ser positivo, daí o seu ensaio ser usado como curva padrão. 

 

 

 

 

Na figura 6 são apresentados os resultados de rendimento de extração, teor de 

fenólicos e atividade antioxidante para a amostra, sendo que no eixo xx da figura está 

representado a variação de tempo para o mesmo solvente EtOH:H2O (50:50), o eixo yy 

do lado esquerdo representa a percentagem do rendimento da extração e a atividade 

antioxidante e por fim, no eixo yy do lado direito está representada a percentagem de 

teor de fenólicos.   

Pela figura 6, observa-se que aumentando em 30 minutos o tempo em banho maria, o 

rendimento da extração não sofre alterações significativas. Assim, o efeito do tempo 
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Fig. 6 - Efeito do tempo com solvente EtOH:H2O (50:50) no rendimento, teor de 

fenólicos e atividade antioxidante nos extratos da casca da batata doce. 
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com o mesmo solvente não tem grandes implicâncias no caso do aumento do 

rendimento. No entanto, usando outros solventes, os resultados obtidos poderão ser 

diferentes, e assim compensar aumentar o tempo dos extratos em banho maria.  

Pode-se também observar que a casca da batata doce apresenta um teor de fenólicos 

muito baixo em ambos os tempos, o que pode significar que a casca da batata doce não 

tem elevado teor em compostos fenólicos. Embora, ao aumentar o tempo da extração, o 

teor de fenólicos apenas aumenta cerca de 0,15%, o que pode indicar que o fator 

"tempo em banho maria" não tem implicâncias significativas para que este teor 

aumente. Com o uso de outros solventes, os resultados obtidos poderão ser mais 

satisfatórios; novos testes com mais variáveis (solventes, temperatura, tempo) 

deveriam ser realizados.  

Relativamente à atividade antioxidante, a casca da batata doce, apresenta elevada 

percentagem destes compostos. Neste caso, aumentar o tempo da extração, faz com 

que aumente a percentagem da atividade antioxidante, o que pode indicar que o fator 

"tempo" é significativo para se obter um extrato com maior rendimento de oxidantes. É 

importante referir, que esta propriedade, na casca da batata doce, pode ser devida a 

outros compostos que não os fenólicos, uma vez que o teor de fenólicos é muito baixo. 

 

 

 

 

Na figura 7 são apresentados os resultados de rendimento de extração, teor de 

fenólicos e atividade antioxidante para a mesma amostra, sendo que no eixo xx da 

figura está representado as diferentes relações de EtOH:H2O para o mesmo tempo (45 

minutos), o eixo yy do lado esquerdo representa a percentagem do rendimento da 

extração e a atividade antioxidante e por fim, no eixo yy do lado direito está 

representada a percentagem de teor de fenólicos.   
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Fig. 7 - Efeito de diferentes concentrações do solvente EtOH:H2O no rendimento da extração, 

teor de fenólicos e atividade antioxidante nos extratos da casca da batata doce. 
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Por esta figura, observa-se que o rendimento da extração com EtOH:H2O é em todos os 

estudos inferior a 30%. O maior rendimento existe quando o solvente apresenta etanol 

e água, sendo que nestes três casos (25:75, 50:50 e 75:25), a maior percentagem é em 

solvente a 50:50. Usar apenas etanol ou apenas água decresce o rendimento da 

extração, sendo nos dois casos (100:0 e 0:100) inferior a 20%. Podemos concluir que o 

ideal seria então proceder a extrações com etanol e água, na situação de se usar etanol 

como solvente, no entanto, não apresenta rendimentos elevados. Deveriam ser 

realizados novos estudos com outros solventes e relação Solvente:H2O diferentes, com 

diferentes tempos em banho maria, para se confirmar se esta situação se mantinha. 

Em relação ao teor de fenólicos, mudando a relação EtOH:H2O, os extratos continuam 

a apresentar uma baixa percentagem destes. É possível observar que ao usar maior ou 

igual volume de etanol em relação à água (50:50, 75:25, 100:0), o teor de fenólicos é 

inferior a 0,6% e ao usar maior volume de água em relação ao etanol (25:75, 0:100), este 

teor é superior a 1,20%. Assim, pode-se concluir que o etanol faz com que exista uma 

redução no teor de fenólicos na casca da batata doce. Logo, o ideal para se fazer a 

extração seria com maior volume de água ou fazer estudos com um solvente diferente. 

Quanto à atividade antioxidante, esta varia significativamente consoante a proporção 

de EtOH:H2O. A maior percentagem é de 80% em 50EtOH:50H2O. Se apenas se usar 

etanol (100EtOH:0H2O), a atividade antioxidante decresce muito, obtendo-se uma 

percentagem inferior a 50%. O ideal para se fazer a extração com etanol e obter a maior 

percentagem de atividade antioxidante seria usando EtOH:H2O, 50/50. Usando outros 

solventes e outras proporções pode ser possível obter-se maiores percentagens; seria 

necessário mais estudos para se obterem resultados mais fiáveis. 

 

Resumidamente, usar EtOH:H2O numa razão 50:50, numa extração de 45minutos 

apresenta melhores resultados que na extração a 10 minutos. No entanto a diferença 

mais significativa é na percentagem da atividade antioxidante.  

Com o uso de diferentes razões de EtOH:H2O, a razão de 50:50 é a que apresenta os 

melhores resultados para a percentagem de rendimento da extração e atividade 

antioxidante. A razão 0:100 é a que demonstra maior percentagem de teor de fenólicos.  

Assim, no caso de se querer realizar uma extração da casca da batata doce a nível 

industrial, para se obter uma maior percentagem no rendimento da extração e da 

atividade antioxidante o ideal seria usar uma razão de EtOH:H2O de 50:50, durante 45 

minutos. No caso de se querer obter maior percentagem de teor de fenólicos seria 

indicado a razão 0:100, no entanto é preciso ter em consideração que com o uso deste 

solvente só se obtém uma percentagem máxima de 1,2%. 
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Conclusão 

Podemos considerar que a casca da batata doce é pobre em compostos fenólicos mas 

contém elevada percentagem de antioxidantes. 

Para resultados mais concretos e precisos, de modo a apurar se esta matéria-prima é de 

facto viável para um processo de extração de compostos antioxidantes, seria necessário 

estudar outras partes da planta e comparar os resultados obtidos nesta atividade 

experimental com os resultados obtidos para outras matérias vegetais de outras 

espécies, de modo a verificar quais as partes da planta que apresentam uma maior 

concentração de compostos fenólicos e antioxidantes e qual o tipo de matéria-prima (de 

planta) mais rentável para tal.  

Uma vez que apenas se recolheu amostras da folha de batata doce, podemos concluir 

que esta apresenta maior teor de compostos fenólicos quando se usa uma razão de 

EtOH:H2O de 25:75, onde o valor máximo é de 1,2159mg EAG/mg de extrato; a maior 

percentagem de compostos antioxidantes é na razão de 50:50, onde o valor máximo é 

de 80%. Ambos estes valores são obtidos quando o tempo em banho-maria é de 45 

minutos. 

O maior rendimento de extração foi de 25,0g de extrato seco/g matéria-prima em base 

seca, no entanto é de observar que nesta amostra a concentração de fenólicos foi de 

0,59mg EAG/mg de extrato, e a concentração de antioxidantes de 80%. Assim esta 

amostra, nestas condições, seria apropriada para extrair antioxidantes mas não 

compostos fenólicos. 

Estes valores da concentração de compostos de fenólicos obtidos são relativamente 

baixos comparativamente com outro tipo de planta ou matéria-prima. 

Os compostos fenólicos e os antioxidantes podem ser usados por várias indústrias, tais 

como indústrias alimentares, farmacêuticas e de cosmética. Por esta razão torna-se 

importante o recurso a certas análises de modo a perceber a composição de todo o 

extrato, de modo a eliminar quaisquer possibilidades de prejudicar o ser humano 

através do consumo direto ou indireto de produtos contendo estes compostos, caso se 

pretenda proceder à extração destes a partir de casca da batata doce.  

Com estas análises poderia proceder-se à caracterização detalhada de quais os 

compostos fenólicos e antioxidantes presentes nesta matéria-prima de forma a 

confirmar se de facto existem antocianinas, betacaroteno e ácido clorogénico. 
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