
 
 

 

Licenciatura em Biotecnologia 2017/2018 

Operações Unitárias em Biotecnologia 

Inês Seabra 

Extração e quantificação de compostos 

fenólicos da Tilia cordata e da Aloysia 

citrodora 

  

  
20150347 Daniela Borges 

 20150242 Patrícia Ribeiro 

20150224 Sara Santos 



Página | 1  
 

Índice  

 
 

Resumo .......................................................................................................................................... 2 

Abstract ......................................................................................................................................... 2 

Introdução ..................................................................................................................................... 3 

Objetivo ......................................................................................................................................... 7 

Procedimento ................................................................................................................................ 8 

Resultados e discussão ................................................................................................................ 11 

Conclusão .................................................................................................................................... 15 

Bibliografia .................................................................................................................................. 16 

 

  



Página | 2  
 

Resumo  
Hoje em dia, a extração e quantificação de compostos fenólicos (distribuídos pela 

natureza) visa um papel importante na Biotecnologia uma vez que estes compostos podem 

atuar como inibidores em vários processos de desenvolvimento. Existem também fortes 

evidências dos benefícios para a saúde resultantes do consumo de alimentos contendo 

compostos fenólicos, contudo, não são ainda bem conhecidas as relações entre a sua 

bioatividade e as suas propriedades antioxidantes. Portanto, torna-se cada vez mais importante 

compreender a confiabilidade de tais estudos.  

Este trabalho apresenta uma análise em dois estudos; na execução de uma extração 

sólido-líquido dos compostos fenólicos nas plantas da tília (Tilia cordata) e da lúcia-lima (Aloysia 

citrodora) e o efeito de algumas condições de operação no teor de fenólicos e atividade 

antioxidante dos extratos obtidos. 

A pesquisa é baseada no efeito do solvente e do efeito da matéria prima para a 

profundidade do estudo da quantificação dos compostos fenólicos. 

No efeito do solvente (EtOH: H2O) verificou-se que tanto a tília como a lúcia-lima são 

adequadas para a execução para um ensaio de extração de fenólicos. Relativamente ao efeito 

da matéria prima, usando diferentes solventes, o rendimento de extração, teor de fenólicos e 

atividade antioxidante, foram superiores na tília.  

A partir destes resultados, podemos concluir que obtemos valores elevados de 

rendimento de extração assim como de teor de fenólicos mostrando que as matérias primas 

escolhidas podem ter atividade antioxidante. Tanto a tília como a lúcia-lima indicam ser 

benéficas para a saúde da população consumidora das mesmas. 

Abstract 
Nowadays, extraction and quantification of phenolic compounds (found in nature) is an 

important subject in Biotechnology since they can be operated as inhibitors in several 

development processes. There are also strong evidence of health benefits from food 

consumption with phenolic compounds, however, aren´t yet known the relations between their 

bioactivity and their antioxidant properties. Therefore, it is becoming more important to 

understand the reliability of such studies. 

This work presents an analysis in two studies; at the execution of a solid-liquid extraction 

of phenolic compounds in plants like liden (Tilia cordata) and lemon verbena (Aloysia citrodora) 

and the effect of some operating conditions on the phenolic content and antioxidant activity of 

extracts obtained. 

The research is based on the effect of solvent and the effect of raw material for the 

depth of the study of the quantification of the phenolic compounds. 

In the solvent effect (EtOH:H2O) both linden and lemon verbena were found to be 

suitable for the execution of a phenolic extraction assay. Regarding the effect of the raw 

material, using different solvents, the extraction yield, phenolic content and antioxidant activity 

were higher in linden. 
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From these results, we can conclude that we obtain high values of extraction yield as 

well as of phenolic content showing that the chosen raw materials can have antioxidant activity. 

Both linden and verbena indicate that they are beneficial to the health of the consuming 

population. 

Introdução 
Este trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Operações Unitárias em 

Biotecnologia, numa atividade laboratorial que visa a extração e quantificação de compostos 

fenólicos. Foi-nos pedido para escolher uma matéria-prima que contivesse estes compostos, 

com a qual iríamos trabalhar, tendo o nosso grupo selecionado para este fim, a lúcia-lima 

(Aloysia citrodora, figura 1) e a tília (Tilia cordata, figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação à planta tília, existem duas espécies: a Tilia cordata, nativa do continente 

europeu e a Tilia tomentosa que é encontrada desde o Sudeste da Ásia até à Turquia [1]. Neste 

trabalho vamos utilizar a Tilia cordata (tabela 1) uma vez que se encontra em Portugal, embora 

não seja uma planta autóctone do nosso território.  

Tabela 1 Classificação científica da planta Tilia cordata [13] 

Tilia cordata 

Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Malvales 

Família Malvaceae 

Género Tilia 

Espécie Tilia cordata 

 

Esta planta consiste numa árvore de folha caduca. Não há informação acerca da sua 

produção mundial e nacional. 

Por entre os seus benefícios encontram-se a capacidade de induzir a transpiração 

(propriedades diaforéticas), reduzir a congestão nasal e aliviar a irritação da garganta e os seus 

efeitos sedativos e calmantes. É também utilizada no tratamento de tensões arteriais elevadas.  

As suas inflorescências têm um número variável de flores brancas e são usadas para 

fazer infusões [10], uma vez que possuem constituintes como flavonoides, óleos voláteis 

(alcanos, ésteres, citral, eugenol e limoneno), numerosos taninos e outros componentes que 

Figura 2 - Folhas e flores da Tilia cordata Figura 1 - Folhas e flores de Aloysia citrodora 
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incluem os ácidos cafeico e clorogénico, bem como os aminoácidos alanina, cisteína, cistina e 

fenilalanina. [11] 

A tília tem sido objeto de estudo de múltiplos artigos científicos, devido as suas 

propriedades benéficas para a saúde. Como, a título de exemplo, para a realização de um artigo 

publicado em dezembro de 2015, de nome “Influence of different extraction methods on the 

quantification of selected flavonoids and phenolic acids from Tilia cordata inflorescence” [2]. Este 

estudo cientifico consistiu na otimização do rendimento da extração de polifenóis selecionados 

a partir da inflorescência da tília. Foram usadas 5 formas de extração diferentes, tendo sido estas 

extração assistida por ultra-sons, extração de solvente acelerado, extração assistida por 

microondas, extração de Soxhlet e extração de refluxo de calor (HRE) A análise foi realizada por 

cromatografia líquida de alta performance com detetor de matriz de díodos. A maior eficácia de 

extração foi obtida quando foi realizado o método de extração assistida por ultrassons. 

Quanto à planta Lippia citriodora (também conhecida como Aloysia Citriodora, tabela 2), 

nome científico da planta lúcia-lima (que é também conhecida como limonete), é nativa do 

continente sul americano tendo sido trazida para a Europa no século XVII [3]. Atualmente 

Marrocos é o principal produtor de lúcia-lima e quanto à sua produção nacional, não há 

informação, uma vez que esta não será significativa. 

Tabela 2 Classificação científica da planta Aloysia citrodora (Lippia citriodora) [3] 

Aloysia citriodora 
Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Lamiales 

Família Verbenaceae 

Género Aloysia 

Espécie Aloysia citriodora 

 

Esta é um arbusto lenhoso de folha caduca. Conhecida pelas suas propriedades 

calmantes, antidepressivas, digestivas, antiespasmódicas e antipiréticas, as suas folhas e flores 

são frequentemente utilizadas em infusões [4]. 

Possui ainda constituintes como: óleo essencial [citral (30 a 35%), hidrocarbonetos 

monoterpéricos (pinenos, limoneno), álcoois terpénicos (linalol, geraniol, nerol, terpineol), 

cineol, um aldeído sesquiterpénico e β-cariofileno], furanocumarinas, flavonoides, iridóides, 

taninos e sais minerais [12].  

 A lúcia-lima tem sido usada em inúmeros trabalhos de investigação, devido às suas 

propriedades medicinais. Como por exemplo, num artigo publicado em outubro de 2002 de 

título “Studies on the antioxidant activity of Lippia citriodora infusion: scavenging effect on 

superoxide radical, hydroxyl radical and hypochlorous acid” [5]. Neste estudo foram analisadas 

as atividades de eliminação do ácido hipocloroso da infusão de L. citriodora e também se 

analisou os radicais superóxido e hidroxilo. Os resultados mostraram que a infusão desta planta 

tem uma grande capacidade de eliminação de radicais de superóxido e uma atividade de 

eliminação moderada do radical hidroxilo e ácido hipocloroso. 

Os compostos fenólicos desempenham um importante papel no crescimento da planta 

e na sua reprodução dando proteção contra a radiação ultravioleta e organismos patogénicos. 
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Estes compostos contêm um anel aromático com um ou mais grupos hidroxilo, indo desde 

substâncias simples até compostos altamente polimerizados.  

 Os compostos fenólicos podem ser classificados em diferentes grupos de acordo com o 

número de anéis fenólicos que contêm e com os elementos estruturais que ligam estes anéis 

uns aos outros.  

 Estes compostos possuem propriedades biológicas e químicas, sendo a atividade 

antioxidante, atividade anti-inflamatória, anticancerígena, anti doenças cardiovasculares, anti 

envelhecimento, entre muitas outras. Podem ter um efeito anti nutriente, em particular devido 

à sua capacidade de reduzir a digestibilidade de proteínas, por precipitação direta ou por 

impedir a ação das enzimas.  

 A estrutura molecular dos flavonóides (Figura 3) é constituída por dois anéis aromáticos 

ligados por 3 átomos de carbono que formam um heterocíclo oxigenado.   

 

Figura 3- Estrutura geral dos flavonoides 

Na espécie com a qual estamos a trabalhar, Tilia cordata, podemos encontrar vários 

ácidos fenólicos desde o cafeico, clorogénico e p-cumárico.  

 O ácido cafeico (Figura 4), C9H8O4, é um composto fenólico que apresenta uma atividade 

antioxidante, neutralizando radicais livres que possam causar danos oxidativos na membrana 

celular e no ADN [6]. A este ácido tem-se atribuído uma vasta atividade biológica, incluindo a 

atividade anti-inflamatória, anti-hipertensiva, propriedades antivirais e como agente quelante 

de iões metálicos.  

 Este ácido tem efeito protetor contra o desenvolvimento de células cancerígenas, 

inibindo a formação de compostos N-nitrosos. É frequente a utilização deste ácido para melhor 

desempenho físico e para redução da fadiga associada ao exercício físico.  

 

Figura 4- Ácido cafeico 

 Nesta matéria-prima está presente o ácido clorogénico (Figura 5), C16H18O9. Este ácido é 

um ácido fenólico e desempenha um importante papel no metabolismo dos açúcares.  
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Figura 5- Ácido clorogénico 

 Temos também presente o ácido p-cumárico (Figura 6), C9H8O3. Este ácido é um ácido 

hidroxicinâmico, um derivado do ácido cinâmico com um grupo hidroxilo no carbono 4 do anel 

benzénico.  

 

Figura 6- Ácido p-cumárico 

 A matéria-prima Aloysia citrodora apresenta duas classes de compostos fenólicos, a 

classe de ácidos cinâmicos e derivados e a classe das flavonas. Na classe de ácidos cinâmicos 

temos presente o composto verbascósido e na classe das flavonas temos presentes 14 

compostos (apigenina, crysoeriol, cirsimaritina, diosmetina, eupafolina, eupatorina, 6-

hidroxiluteolina, hispidulina, luteolina, luteolina 7-0-diglucuronato, luteolina 7-0-

glucuronilglucósido, luteolina 7-O-glucósido (cinarósido), pectolinarigenina, salvigenina) [7].  

 O ácido cinâmico (C9H8O) (Figura 7) trata-se de um componente pouco solúvel em água 

e é muitas vezes aplicado em plantas e bebidas com efeito aromatizante.  

 

Figura 7- Ácido cinâmico  

Por fim, as flavonas (Figura 8) são metabolitos secundários da classe dos flavonóides. As 

flavonas são encontradas principalmente em frutas cítricas, mas também podemos encontrá-

las em cereais, frutas e vegetais. São responsáveis pelo pigmento amarelo das flores.  

 

Figura 8- Flavona 

A extração sólido-líquido é uma operação unitária que utiliza solventes orgânicos, como 

por exemplo, etanol, metanol, clorofórmio e água [9]. Tem como objetivo o processo de 
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separação de um ou mais componentes de uma mistura sólida através de um solvente, 

produzindo um extrato. Este tipo de extração é aplicado, por exemplo, na indústria de óleo de 

soja, sendo o hexano o solvente utilizado. 

Para que a extração seja mais satisfatória o sólido deve estar bem triturado para que o 

solvente tenha um maior contato com seus constituintes. A escolha do solvente é feita através 

da facilidade de dissolução da substância e da facilidade com que se pode isolar o produto 

extraído, ou seja, do baixo ponto de fusão do solvente para sua posterior evaporação. 

É um método onde há transferência de massa num sistema multicomponente e 

multifásico e é mais utilizado na obtenção de substâncias não voláteis. 

Objetivo 
 O objetivo desta atividade laboratorial consiste na realização de uma extração sólido-

líquido dos compostos fenólicos presentes nas plantas de Tília e Lúcia-Lima. Pretendemos 

também estudar o efeito de algumas condições de operação (tais como a composição do 

solvente e razão sólido:solvente) no teor de fenólicos e atividade antioxidante dos extratos 

obtidos. 
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Procedimento 
1. Preparação da matéria prima  

Nesta primeira parte do trabalho experimental, tínhamos como objetivo determinar a 

humidade das matrizes vegetais pelo método gravimétrico.  

Seguimos o procedimento fornecido pela docente (Anexo 1).  

Para calcularmos a humidade em percentagem das nossas matérias primas, lúcia-lima e 

tília, usámos a seguinte equação: 

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

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
× 100 

 Através da equação 𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜/𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝐿)
, foi-nos possível 

verificar que a razão mais adequada para as nossas matérias primas foi 1:20.  

 

2. Extração sólido-líquido 

Tínhamos também como objetivo a extração de compostos fenólicos presentes na 

matéria prima, de acordo com o solvente utilizado, por uma metodologia convencional de 

extração.  

O procedimento seguido encontra-se em anexo (Anexo 2). 

Inicialmente tínhamos 6 tubos de ensaios classificados da seguinte forma, 1-1, 2-1, 3-1, 

4-1, 5-1 e 6-1. Em cada tubo de ensaio colocámos 1580 µL de água destilada, 20 µL de 

extrato, 100 µL Folin e 300 µL de carbonato, em que cada um dos tubos foi feito em 

triplicado e tínhamos 1 tubo de ensaio denominado como branco (tabela 3).  

Tabela 3- Solventes a acrescentar para a extração 

Solvente Extração Acrescentar em 1º lugar 

H2O H2O 

EtOH 25% H2O 

EtOH 50% H2O 

EtOH 75% EtOH 

EtOH EtOH 

 

Depois de termos os 19 tubos de ensaio, foi necessário dissolver os extratos no 

eppendorf e realizar uma reação que permite extrair os compostos.  

O reagente de Folin reage com os compostos que estão nos extratos, obtendo-se uma 

cor azul. Se esta cor azul não for obtida, significa que não há compostos fenólicos.  
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Passados 30 min após a adição do solvente, medimos as respetivas absorvâncias.  

Se o coeficiente de variação (até 15%)  for muito elevado é porque os volumes não foram 

medidos com exatidão.  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝐶𝑉 (%) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 − 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
× 100 

Depois em cinco tubos de ensaio, adicionou-se a solução mãe e o EtOH. 

                                                                                      

 

 

 

 Por fim, nos tubos de ensaio 2-1 e 4-1 adicionou-se 250 µL de H2O e cada e 250 µL de 

etanol em cada um dos tubos. 

 Como a tília se encontrava muito concentrada, houve a necessidade de a diluir usando 
1

3
 da concentração. Passámos 500 µL do extrato para outro eppendorf para depois colocarmos 

mais 500 µL de H2O.  

 Na lúcia-lima acrescentou-se 750 µL de água e etanol.  

3. Compostos fenólicos nos extratos e atividade antioxidante 

Seguimos o protocolo que se encontra em anexo (Anexo 3 e 4). 

 Tília  

 

 
Controlo  

             

0 seg :Folin 

30 seg: carbonato 

30 seg :Folin 

1 min: carbonato 

1:00 seg :Folin 

1:30 min: carbonato 

1:30 seg :Folin 

2 min: carbonato 

30s 

Sol. Mãe: 4 µL 

EtOH: 16 µL 

Sol. Mãe: 8 µL 

EtOH: 12 µL 

Sol. Mãe: 12 µL 

EtOH: 8 µL 

Sol. Mãe: 16 µL 

EtOH: 4 µL 

Sol. Mãe: 20 µL 

EtOH: 0 µL 

1 mL 

0,1 mL + 14,9 mL EtOH 75% 

(4,310 mg de extrato) 

 

2,5 mL EtOH 75% 

1 mL DPPH 
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Branco 

 

Controlo 

 

Para o branco, tínhamos 6 tubos de ensaio e para os restantes apenas 3 tubos para cada.  

Foi necessário calcular o volume de cada extrato através da equação 𝑉 =
𝑚

𝐶
 (mL). 

Por fim, passados 30 minutos mediu-se e registou-se a respetiva absorvância de cada 

amostra. 

Para a determinação da atividade antioxidante usando o radical DPPH, utilizámos 6 tubos 

de ensaio em que a cada tubo adicionámos 1580 µL de H2O e 3,45 mg de solução mãe (ácido 

gálico) em 2 mL de etanol (tabela 4).  

Tabela 4- Solventes a adicionar para a quantificação da atividade antioxidante 

Tubo de ensaio Água (µL) Sol. Mãe (µL) Vol. Etanol (µL) 

1 1580 0 20 

2 1580 4 16 

3 1580 8 12 

4 1580 12 8 

5 1580 16 4 

6 1580 20 0 

 

De seguida, juntou-se 100 µL de Folin e 300 µL de carbonato de sódio de 30 em 30 segundos.  

Por fim, mediram-se e registaram-se as respetivas absorvâncias.  

  

2,5 mL sol. Extrato 

1 mL EtOH 

2,5 mL sol. Extrato 

1 mL DPPH 
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Resultados e discussão 
Primeiramente, através dos resultados registados na tabela 4, foi nos possível obter a reta 

de calibração apresentada na figura 9.  

 

Figura 9 Curva padrão de ácido gálico 

Os resultados obtidos para avaliar o efeito do solvente e o efeito da matéria prima na 

extração foram registados e organizados em gráficos (Figura 10 a 14).  

 Efeito do solvente 

Tendo em conta os resultados obtidos quanto ao efeito do solvente no rendimento da 

extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante foi possível elaborar os seguintes gráficos 

(Figura 10 e 11). 
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Figura 10 - Efeito dos diferentes solventes no estudo do rendimento, teor de fenólicos e atividade antioxidante na 
tília 

 

Figura 11- Efeito dos diferentes solventes no estudo do rendimento, teor de fenólicos e atividade antioxidante na 
lúcia-lima 

Relativamente aos resultados obtidos com diferentes concentrações de solventes para 

a tília presentes na figura 10, a uma concentração de etanol de 25%, verifica-se que o 

rendimento de extração é mais elevado. Quanto à concentração de etanol a 50% e a 75%, 

podemos afirmar que o teor de fenólicos é semelhante nas duas e é mais elevado em relação ao 

teor presente na solução com concentração de 25%. No que respeita à atividade antioxidante, 

os resultados obtidos indicam que o extrato parece ter este tipo de atividade, no entanto, seria 
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necessário repetir este ensaio para diferentes concentrações e determinar o IC50 1 para 

confirmar a mesma. O solvente mais indicado para este tipo de ensaio pode ser tanto o 25:75 

como o 50:50 (EtOH: H2O), uma vez que ambos registaram resultados favoráveis em ambos, em 

relação a ao rendimento e ao teor de fenólicos. Podemos concluir que na tília, a maioria dos 

seus compostos fenólicos são compostos hidrossolúveis, logo quanto maior a percentagem de 

água, maior rendimento de extração é obtido. Considera-se assim que, como existe uma 

percentagem de compostos fenólicos bastante elevada (entre 10% e 16%), esta matéria prima 

é adequada para este tipo de ensaio. 

Em relação ao rendimento de extração com diferentes concentrações de solventes para 

a lúcia-lima, cujos resultados se encontram na figura 11, podemos afirmar que este é maior na 

solução que continha uma concentração de etanol a 50% (cerca de 12,8%). O teor de fenólicos 

é superior quando a concentração de etanol é mais elevada (75%), atingindo quase 12%. Os 

resultados obtidos para a atividade antioxidante demonstram que o extrato parece ter esta 

atividade e que esta seria maior para a solução que continha etanol a 75%.  Pode-se assim 

afirmar, que o extrato com maior teor de fenólicos foi também o extrato que indicou ter maior 

atividade antioxidante. Conclui-se assim que a lúcia-lima é adequada para a realização do ensaio 

de extração de fenólicos.  

 Efeito da matéria prima  

De acordo com os resultados de extração, teor de fenólicos e atividade antioxidante obtidos 

para cada matéria prima a diferentes concentrações obtidas, foi possível elaborar os seguintes 

gráficos (Figura 12, 13 e 14). 

 

Figura 12- Efeito na utilização dos diferentes solventes, etanol e água (25:75) respetivamente 

                                                           
1 IC50 é definido como a concentração de inibidor que diminui a biotransformação do substrato em 50%. 
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Figura 13- Efeito na utilização dos diferentes solventes, etanol e água (50:50) respetivamente 

 

Figura 14- Efeito na utilização dos diferentes solventes, etanol e água (75:25) respetivamente 
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primas, é visível na figura 12, que todos os parâmetros avaliados neste ensaio, nomeadamente 
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Perante os resultados presentes na figura 13, é possível verificar que há um maior 

rendimento de extração na lúcia-lima, contrariamente aos restantes resultados, uma vez que, 

tanto no teor de fenólicos, como na atividade antioxidante, os resultados obtidos são superiores 

na tília.  

Por fim, comparando os resultados obtidos nas duas matérias primas, a uma 

concentração de 75 EtOH:25 H2O (figura 14), verifica-se um maior rendimento e um maior teor 

de fenólicos quando a matéria prima testada é a tília, em relação à lúcia-lima. Quanto à atividade 

antioxidante, ambas apresentam resultados que indicam que esta parece existir.  

 É possível assim, concluir que a tília mostrou melhores resultados, uma vez que 

apresenta um maior rendimento de extração, teor de fenólicos e indicação de uma possível 

atividade antioxidante elevada. Através destas afirmações, conclui-se esta matéria prima 

contêm uma maior quantidade de compostos benéficos para a saúde, logo é a mais indicada 

para ser utilizada na industria alimentar, na agricultura ou mesmo na industria nutracêutica.  

Conclusão 
 Após a realização deste trabalho, podemos afirmar que os resultados obtidos vão de 

encontro ao esperado, uma vez que conseguimos obter elevados valores de rendimento de 

extração, tal como de teor de fenólicos. Foi ainda possível obter indícios de que as respetivas 

matérias primas utilizadas poderiam ter atividade antioxidante, embora não podendo esta ser 

confirmada pois seria necessário repetir o ensaio realizado para diferentes concentrações e 

determinar o IC50 para ter certezas.  

Relacionado assim as matérias primas vegetais utilizadas, é possível concluir que 

possuem um elevado teor de fenólicos, tendo assim uma utilização apropriada na realização 

deste tipo de ensaios. No entanto, de ambas as matérias primas podemos reconhecer que a tília 

é aquela que obteve resultados mais favoráveis tanto em rendimento de extração como em teor 

de fenólicos e atividade antioxidante. Este resultado foi igualmente de encontro ao esperado, 

uma vez que esta planta contém vários ácidos fenólicos tais como o cafeico, o clorogénico e o 

p-cumárico. Estes ácidos compreendem propriedades antivirais e de neutralização de radicais 

livres, bem como atividades anti-inflamatória, anticancerígena e anti-hipertensiva.  

Por fim, pode-se assim concluir que ambas as matérias primas podem e devem ser 

consumidas nas dietas, uma vez que englobam uma panóplia de propriedades de carácter 

benéfico para a saúde. Porém, de ambas, a tília é aquela que apresenta melhores características. 
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