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Resumo 
 

A romã, de nome científico Punica granatum L. pertencente à família Punicaceae, 

mas atualmente é considerada como sendo da família Lytraceae (Couto, 2006). Como 

principais aplicações, a romã pode servir para consumo do fruto, para produção de sumo 

natural ou de bebidas. É também usada para fins terapêuticos e medicinais, como 

melhorar a função cardíaca, prevenindo a formação de placas de gorduras nas artérias, 

para redução da perda óssea e ação antitumoral (Agronegócios, 2015).  

Neste trabalho prático foram realizados quatro protocolos laboratoriais cedidos 

pela docente Inês Seabra para estudar o rendimento de extração, o teor de compostos 

fenólicos e a atividade antioxidante da casca de romã 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 romã tem bastantes compostos fenólicos e um 

enorme poder antioxidante, apresentando bastante atividade antioxidante, pois em todas 

as variáveis testadas, esta foi sempre superior a 91,7%. 
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1. Introdução 
 

A romã, de nome científico Punica granatum L. pertencente à família Punicaceae, 

mas atualmente é considerada como sendo da família Lytraceae (Couto, 2006). É 

originária do sul da Ásia, na Pérsia e foi levada para os países mediterrânicos e 

posteriormente para o Brasil, difundindo-se assim pelo continente americano 

(Agronegócios, 2015). 

A romãzeira cresce em regiões tipicamente áridas e a produção do fruto dá-se no 

período de setembro a fevereiro (Jardini & Filho, 2007). É um arbusto ramoso que pode 

atingir os 3 metros de altura. Apresenta folhas simples, flores solitárias com corola 

vermelho-alaranjada e cálice coreáceo (Couto, 2006). A romã é um tipo particular de 

cápsula (fruto seco, polispérmico), uma vez que as suas sementes têm a testa carnuda e 

os seus carpelos estão distribuídos por vários níveis e separados por membranas, sendo 

por isso designada a este tipo de cápsula balaústia. 

Os principais produtores a nível mundial são o Afeganistão, o Irão, Israel, Brasil, 

EUA, Itália e Espanha, sendo esta o maior exportador europeu (Agrotec, 2015). A nível 

nacional, a produção deste fruto concentra-se principalmente na região Algarvia. A área 

de cultura da romã tem vindo a decrescer, sendo que atualmente ronda os 180 hectares e 

a produção anual é cerca de 400 toneladas (Agronegócios, 2015). 

Como principais aplicações, a romã pode servir para consumo do fruto, da 

produção de sumo natural ou de bebidas. É também usada para fins terapêuticos e 

medicinais, como melhorar a função cardíaca, prevenindo a formação de placas de 

gorduras nas artérias, para redução da perda óssea e ação antitumoral (Agronegócios, 

2015). Além destas aplicações, tem ainda propriedades antioxidantes (Lansky & 

Newman, 2007), anti-inflamatória e antimicrobiana (Werkman et al, 2008) 

A romã é rica em alguns minerais como o cálcio, ferro, potássio, magnésio, sódio 

e fósforo (Severiano, 2014). Também contém quantidades significativas de vitaminas C, 

A, E e B6, assim como esteróis, compostos fenólicos como antocianinas e outros 

polifenóis (Vital, 2014).  

As plantas sintetizam uma grande quantidade de metabolitos secundários, sendo 

que se dividem em 3 grandes grupos: terpenos; compostos azotados/ alcalóides e 

compostos fenólicos, aos quais se irá dar mais ênfase. Estes possuem um ou mais grupos 



5 
 

hidroxilo ligados diretamente ao anel aromático (benzeno), sendo que o fenol é a estrutura 

base dos compostos fenólicos. Os fenóis são semelhantes aos álcoois de estrutura alifática 

onde o grupo hidroxilo está ligado a uma cadeia de carbonos. O anel aromático torna o 

hidrogénio do grupo hidroxilo instável, fazendo com que o fenol seja um ácido fraco. 

Quando o anel benzénico está ligado a mais do que um grupo hidroxilo fenólico, designa-

se por polifenóis (Vermerris & Nicholson, 2006). 

Segundo Vermerris e Nicholson (2006), os compostos fenólicos, como grupo, são 

normalmente encontrados nas plantas sob a forma de ésteres ou glicosídeos em vez de 

compostos livres. Isto é um parâmetro a ter em conta quando se realizar a sua extração 

dos tecidos da planta. 

Os compostos fenólicos são divididos em dois grupos: flavonóides e não 

flavonóides. Nos flavonóides, que é a maior família dos compostos fenólicos, destacam-

se, na romã, as anticioninas, a quercetina e os taninos. Já nos não flavonóides encontram-

se os ácidos fenólicos (Vital, 2014). 

As antocianinas atuam como antioxidantes e fornecem uma cor avermelha e 

azulada aos frutos. Estas são glicosídeos de antocianidinas solúveis em água e podem ser 

acetiladas. A sua estrutura química está representada na Figura 1, no canto superior 

esquerdo. A quercetina atua como anti-inflamatória, antiviral e anti-cancerígena. Possui 

ainda propriedades antioxidantes e atividade cardiovascular, reduzindo o risco de morte 

por doenças das coronárias e diminuindo a incidência de enfarte do miocárdio. A sua 

estrutura química está representada na Figura 1, no canto superior direito. Os taninos, 

conferem uma sensação de adstringência, quando o fruto é ingerido, uma vez que este se 

liga às proteínas salivares. São também utilizados para a curtimenta de peles. Pode se 

observar a sua estrutura química no canto inferior esquerdo da Figura 1. Os ácidos 

fenólicos, compostos não flavonoides, podem-se apresentar sob forma natural ou formas 

mais complexas, ligados entre si ou a outros compostos. São responsáveis pela 

manutenção do bom funcionamento do organismo através das propriedades antioxidante 

(Seabra, 2017). A sua estrutura química está representada no canto inferior direito da 

Figura 1.  
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A extração sólido-líquido ou extração de fase sólida (SPE) consiste na separação 

dos analitos, que estão dissolvidos ou suspensos numa mistura líquida, de forma a isolá-

los de uma matriz de acordo com suas propriedades físicas e químicas. A substância a ser 

extraída denomina-se de eluir. (Hielscher, 2017) 

Para que a extração seja mais satisfatória, o sólido deve estar bastante triturado, 

assim o solvente terá um maior contacto com os seus constituintes.  

Segundo Grave (2011), a escolha do solvente é feita a partir da facilidade de 

dissolução da substância e da facilidade com que se pode isolar o produto extraído, isto 

é, do baixo ponto de fusão do solvente para a evaporação. 

As diferentes técnicas convencionais de extração sólido-líquido são a extração de 

Soxhlet, maceração, percolação e turbo-extração. A extração sólido-líquido é um 

procedimento comum para separar compostos como alimentos, indústria farmacêutica e 

cosmética.  

Relativamente à extração de Soxhlet, este é um método contínuo, sendo 

considerado um caso particular de lixiviação (Melecchi, 2005). É usada para extrair 

sólidos com solventes voláteis, exigindo a utilização do aparelho de Soxhlet. Em cada 

ciclo da operação, o material vegetal entra em contato com o solvente renovado, 

possibilitando assim uma extração altamente eficiente, aplicando uma quantidade 

reduzida de solvente. 

Antocianina 

Tanino 

Quercetina 

Ácido fenólico Figura 1- Composição química dos compostos fenólicos da romã 
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A maceração é uma operação na qual a extração da matéria-prima vegetal é 

realizada num recipiente fechado, à temperatura ambiente, num período prolongado 

(horas ou dias), sob agitação sem que haja renovação do líquido extrator. Pela sua 

natureza, não conduz ao esgotamento da matéria-prima vegetal, devido à saturação do 

líquido extrator ou ao estabelecimento de um equilíbrio difusional entre o meio extrator 

e o interior da célula.  

A percolação, ao contrário da maceração é um processo mais dinâmico, que 

consiste no arrastamento do princípio ativo, pela passagem contínua do líquido extrator, 

levando ao esgotamento da planta através do gotejamento lento do material.  

Na técnica turbo-extração, ocorre a redução do tamanho da partícula. Esta redução 

drástica do tamanho de partícula e o consequente rompimento das células favorece a 

rápida dissolução das substâncias (Miyake, 2005). 

Os principais parâmetros que influenciam o rendimento de uma extração sólido-

líquido são a libertação de calor que pode interferir com processos metabólitos, assim 

como a destruição dos extratos sensíveis à temperatura; possibilidade de contaminações 

quando se empregam solventes com grande quantidade de água (Melecchi, 2005); na 

extração de Soxhlet o material extraído permanece em contacto com o solvente em 

ebulição durante todo o procedimento e, em algumas ocasiões, pode provocar 

transformações químicas nos compostos extraídos (Melecchi, 2005); adição do extrato 

enzimático durante a etapa de maceração antes da prensagem proporciona uma pré-rutura 

do tecido celular, aumentando o rendimento da prensagem.  

 Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de compostos fenólicos na 

casca de romã, assim como, o rendimento da extração, o teor de compostos fenólicos e a 

atividade antioxidante em função da concentração do solvente, do tempo e da razão 

sólido:solvente. 
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2. Materiais e Métodos 
 

Este trabalho experimental teve como base quatro protocolos laboratoriais cedidos 

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 romã (Punica granatum L.), que foi 

fornecida pela empresa Pomegranate, Lda. 

Para a preparação da matéria-prima removeu-se os bagos das romãs e cortou-se 

as cascas em pequenos pedaços. Depois utilizou se uma estufa para desidratar as cascas. 

Após a secagem utilizou-se um moinho (Retsch®) com um filtro de 1mm para moer a 

amostra e armazenou-se em sacos de plástico. 

 

2.1.1. Materiais:  

 Materia prima triturada 

 Placas de Petri sem tampa (3) 

 Espátula 

 Excitador 

 Estufa (103 oC) 

 Balança analítica foi? Só temos pesagens com 2 casas decimais  

 Caneta de acetato 

 

2.1.2. Procedimento: 

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

minutos, para garantir a remoção da humidade que poderia existir nas placas.  

Posteriormente, as placas foram removidas da estufa e deixadas a arrefecer até à 

temperatura ambiente num excitador. Após isto, identificou-se as placas e registou-se a 

sua massa. A cada placa foi adicionada aproximadamente 1 grama de amostra.  
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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 excitador 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:  

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

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡ú𝐦𝐢𝐝𝐚 (𝐠)
× 𝟏𝟎𝟎 

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

seguinte fórmula: 

CV, % = 
𝐃𝐞𝐬𝐯𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐝𝐫ã𝐨

𝐌é𝐝𝐢𝐚
× 𝟏𝟎𝟎 

 

2.2. Extração sólido-liquido 
 

A extração sólido-líquido foi feita de maneira diferente relativamente à que está 

descrita 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) 

 Funil 

 Filtro 

 Balança semi-analítica  

 Tanque de Banho termoestatizado 

 Caneta de acetato 

 Proveta 

 Eppendorfs  

 Suporte para eppendorfs 

 Cronómetro  
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2.2.2. Procedimento: inicialmente, foi definido o plano de extração como se 

pode ver na tabela 2 abaixo. Após isto, preparou-se o banho termoestatizado num 

equipamento a 60 oC. De seguida identificaram-se os copos de 1 a 6 aos quais se 

adicionou 1 grama de matéria-prima e 20 mL ou 30 mL de solvente de acordo com a 

razão sólido:solvente, definida na tabela 2 abaixo. Colocaram se os copos no banho 

termoestatizado para iniciar a extração, sendo cada um deles retirado de acordo com o 

plano de extração. De seguida, armazenaram-se os extratos em frascos de plástico com 

o auxílio de um funil e papel de filtro.  

 

Tabela 2- Plano de extração de compostos fenólicos de casca de romã. 

 

2.2.3. Cálculo do rendimento da extração 

Primeiro mediu-se o volume do extrato em cada frasco colocando um frasco igual 

ao lado enchendo-o com água até ao mesmo nível, depois colocou-se a água numa proveta 

e registou-se o volume.  

De seguida, marcaram-se e pesaram-se 18 eppendorfs (3 para cada extrato), numa 

balança semi-analítica, registando todos os valores, que estão disponíveis na tabela 3 em 

anexo.  
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Após isto, foi adicionado 1 mL do respetivo extrato a cada um dos eppendorfs, e 

foram colocados abertos numa estufa a 40 oC, durante uma semana para a matéria prima 

ficar agarrada ao fundo dos eppendorfs.  

Finalmente, pesou-se os eppendorfs com o extrato seco no seu interior 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 observar na tabela 3 em anexo. 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 

 

2.3. Teor de compostos fenólicos nos extratos 
 

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 

 Vortex 

 Cronómetro 

Solventes e Padrão utilizados: 

 Água destilada 

 Reagente de Folin-Ciocalteu  

 Na2CO3 

 Etanol 

 Padrão de composto fenólico (ácido gálico)  
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2.3.2. Preparação das soluções  

Primeiro foram preparadas as soluções, 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 

Depois prepararam-se os 6 extratos, (1 eppendorf de cada extração, reservados na 

atividade anterior) para análise, 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 

ultra-som. Depois retirarou-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 

De seguida, fez-se a análise da solução padrão para a posterior construção da reta 

de calibração, de forma a determinar o teor de compostos fenólicos totais. Para isto, 

preparou-se um suporte com 6 tubos de ensaio, um dos quais foi o branco. Nos 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, o primeiro tubo foi o de controlo. A todos 

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

A seguir, iniciou-se a contagem do tempo, no momento que se adicionou 100 μL de 

reagente de Folin-Ciocalteu 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 colocaram-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 registou-se os valores obtidos, como se pode ver 

na tabela 4, e através desta, procedeu-se à construção da reta de calibração, ambos em 

anexo.   
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2.3.5. Análise das amostras de extrato 

A análise foi feita em triplicado, ou seja, utilizaram-se 18 (3 por cada extrato) 

tubos de ensaio aos quais foi adicionados 20 µL das amostras a analisar e mais um tubo 

ao qual foi adicionado a mesma quantidade em água, este foi o “branco”. De seguida, 

repetiu-se os mesmos passos utilizados na construção da reta de calibração, ou seja 

adicionou-se as mesmas substâncias de igual modo e leu-se as absorvências. Estes 

resultados podem ser observados na tabela 5 em anexo. 

Por fim, determinou-se o teor de compostos fenólicos de cada amostra, obtendo-

se o teor de fenólicos expresso mg EAG/mL solução. Para isto, utilizou-se a equação da 

reta de calibração. Por fim, calculou-se também o teor de fenólicos expresso em % EAG 

(m/m). Os resultados estão em anexo na tabela 6.  

 

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  

 Vortex 

 Cronómetro 

Solventes e Reagente: 

 Radical DPPH  

 Etanol 

 Água destilada 
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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. 

Depois 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, 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%, estes foram o controlo. Foi ligado o cronómetro e 

adicionado 1 mL da solução DPPH de 30 em 30 segundos. Após isto, os tubos foram 

guardados no escuro. Fez se 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 absorvências num espectrofotómetro Lange Spectrophotometry XION 500. Com as 

absorvâncias lidas foi possível calcular a percentagem de atividade antioxidante (%AA) através 

da seguinte equação: 

 %𝑨𝑨 = 𝟏 − ( 
𝑨𝒃𝒔 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂−𝑨𝒃𝒔 𝒃𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑨𝒃𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒐
 ) × 𝟏𝟎𝟎 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 6 e tabela 7 em anexo. 
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3. Resultados e Discussão 
 

A amostra utilizada, casca de romã, tinha em média 7,3 ± 1,15 % de humidade, mas 

não se pode considerar estes resultados satisfatórios, uma vez que o coeficiente de 

variação é maior que 10%. Isto é possível ser observado na tabela 1, em anexo.  

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.  

Inicialmente, avaliou-se o fator tempo no rendimento da extração, no teor de 

compostos fenólicos e na atividade antioxidante, através do gráfico seguinte: 

 

 

 

Figura 2- Efeito do tempo de extração no rendimento de extração, no teor de compostos fenólicos e na atividade 
antioxidante. 

 

Como se pode ver através da figura 2, apresentada acima, houve diminuição do 

rendimento de extração ao longo do tempo, o que significa que 15 minutos era suficiente 

para se obter o rendimento máximo de extração. Isto pode ser devido a um erro 

experimental, como por exemplo erros durante a pesagem.  

No que diz respeito ao teor de compostos fenólicos, 30 minutos era o tempo 

necessário para se obter uma máxima extração de compostos fenólicos (corresponde a 

30%), o que se conclui que a casca da Romã tenho um elevado teor de compostos 

fenólicos. 
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Todos os extratos apresentam elevada atividade antioxidante, sendo que o teve 

maior tempo de extração apresenta a maior atividade. 

A partir da figura 3, 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 3- Efeito da solvente concentração do solvente no rendimento de extração, no teor de compostos fenólicos e 
na atividade antioxidante. 

 

Pela observação do gráfico, conclui-se que o rendimento de extração é maior no 

extrato menos diluído, ou seja, a concentração de etanol é superior à de água.  

No que diz respeito ao teor de compostos fenólicos, é possível concluir que no 

extrato mais diluído apresenta maior quantidade de compostos fenólicos. 

Por fim, a atividade antioxidante tem um comportamento, em função do solvente 

utilizado, muito similar ao rendimento de extração, sendo que o solvente mais 

concentrado originou extratos com maior atividade antioxidante, cerca de 99%. No 

entanto, o solvente com razão (EtOH:H2O) 50:50 originou menos atividade antioxidante 

que o solvente menos concentrado. 
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Por fim, foi também estudado o efeito da razão sólido:solvente, como se pode ver 

na figura 4 a baixo: 

 

Figura 4- Efeito da razão sólido:solvente no rendimento de extração, no teor de compostos fenólicos e na atividade 
antioxidante. 

É possível ver através da figura 4, que uma maior quantidade de solvente 

apresenta vantagens a nível do rendimento de extração e da atividade antioxidante, no 

entanto, menor quantidade de solvente é mais vantajosa se o objetivo for aumentar o teor 

de compostos fenólicos.   
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4. Conclusão 
 

Após a elaboração dos quatro protocolos laboratoriais e do tratamento dos dados 

é possível tirar algumas conclusões importantes.  

A matéria-prima estudada, casca de romã, teve um maior rendimento de extração 

com maior razão sólido:solvente (1:30) e com um solvente mais concentrado. Seria de 

esperar que, no que diz respeito ao fator tempo, quanto mais tempo, maior seria o 

rendimento de extração o que não se verificou, provavelmente devido a um erro 

experimental.  

O teor de compostos fenólicos foi maior com menor razão sólido:solvente (1:20), 

com tempo de extração de 30 minutos e com o solvente menos concentrado, com razão 

(EtOH:H2O) 25:75. 

No que diz respeito à atividade antioxidante, as condições em que foi mais elevada 

foram com maior razão sólido:solvente (1:30), com maior tempo de extração (45 minutos) 

e com solvente na razão (EtOH:H2O) 75:25. 

Por fim, podemos concluir que a casca de romã tem bastantes compostos fenólicos 

e um enorme poder antioxidante, uma vez que  apresenta bastante atividade antioxidante, 

pois em todas as variáveis testadas, esta foi sempre superior a 91,7%. 
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6. Anexos 
 

Tabela 1- Determinação da humidade da matéria-prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 3-Determinação do rendimento das extrações. 
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Tabela 4-Curva padrão de ácido gálico.  

 

 

 

Figura 2-Curva de calibração. 

  

y = 1,1087x + 0,0263

R² = 0,9866

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
o

n
ce

n
tr

a
çã

o
 á

c.
 g

á
li

co
 2

0
µ

L

Absorvância 765nm

Razão entre a absorvância e concentração de 
ácido gálico



23 
 

Tabela 6-Atividade antioxidante dos extratos (ensaio DPPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7-Controlo ensaio DPPH 

 

Tabela 5- Teor de fenólicos nos extratos 


