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Resumo 
O estudo dos alimentos, e todos os benefícios que estes podem trazer são cada 

vez mais importantes, e daí todos os estudos para compreender ao máximo todos os 

compostos e o que estes poderão fazer nos Humanos e animais. 
Este trabalho apresenta vários estudos, com o principal foco a recair sobre a 

análise fenólica e antioxidante da casca da beterraba (Beta vulgaris L.) onde pretendemos 

quantificar os compostos fenólicos e antioxidantes presentes nesta. 

Usou-se para o estudo uma extração sólido-líquido convencional onde variámos 

condições de modo a verificar quais as ideais para obter os melhores resultados. Fizemos 

depois uma solução padrão de ácido gálico e uma solução de carbonato de sódio, e com 

o estudo das curvas de calibração perceber os resultados. 

Verificou-se que o teor dos compostos fenólicos diminui quanto maior for o teor 

de etanol, já com o rendimento e teor de antioxidantes podemos verificar que era o 

oposto. Em relação ao tempo, só o teor dos antioxidantes é que aumenta mais 

significativamente com valores de 45 min. Por fim, em relação à razão solido/solvente 

vimos que diminuem em todos os parâmetros, com maior relevo nos antioxidantes, 

quando mudamos de relações 1:20 para 1:30. 

A partir dos resultados, observamos que para otimizar a extração dos 

antioxidantes devemos usar extrações de 45 min, com uma razão do solido/solvente 

1:20, e quantidades iguais de água e etanol. 
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A Beterraba 
A unidade curricular de 

Operações Unitárias em Biotecnologia 

tem como planificação a realização de 

uma atividade laboratorial com o 

intuito de realizar uma extração sólido-

líquido convencional. Para tal, é 

proposto pela professora escolhermos 

um resíduo natural (casca de uma 

fruta/vegetal, folhas de árvores, entre 

outros) para posterior extração e 

quantificação de compostos fenólicos. O resíduo escolhido foi a casca da beterraba. 

 Beta vulgaris L., nome científico da beterraba, provém da família 

Chenopodiaceae, conhecida pela sua cor vermelha intensa e é considerada neste 

momento como um superalimento devido às suas características benéficas (Jardim 

Botânico – UTAD,) (ABE, et al., 2007) 

Esta planta teve origem no norte de África no século II a.C., tendo sido a sua 

adaptação muito boa por todo o planeta. Esta foi ficando esquecida no tempo tendo sido 

mais tarde recuperada pelos ingleses e alemães, fazendo com que alguns pensem que 

esta seja a sua origem primordial (Bonduelle, 2017). 

 

Aplicações e benefícios 

A beterraba tem várias aplicações na indústria, nomeadamente na indústria 

alimentar com a produção de corantes naturais, açúcar, forragem e álcool; a indústria 

farmacêutica, na qual a folha da beterraba é incluída devido as suas qualidades 

terapêuticas; produção de biocombustíveis, entre outras.  

De entre os seus benefícios, o mais reconhecido é o alto teor em ferro e vitamina 

C, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudando ao bom funcionamento do 

sistema cardiovascular e nutricional (Celeiro, 2014). 

Figura 1 - Beta vulgaris L.  

Fonte: www.buscasaude.com.br. 
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 Contém ainda fibras solúveis que vão ajudar a baixar o colesterol total e LDL (mau 

colesterol). Para além destes aspetos, os flavonóides existentes na beterraba não 

permitem nem a oxidação, nem danos nas paredes das artérias por parte dos radicais 

livres, diminuindo a probabilidade de ataques cardíacos. 

Outro fator é a elevada fonte de ácido fólico, sendo que a ingestão deste é muito 

importante para evitar anemia. No caso de grávidas diminui o risco de desenvolver uma 

mal formação da medula - a espinha bífida no feto.  

Tabela 1: Valor nutricional de 100g de beterraba crua, 

Fonte:https://www.centrovegetariano.org/Article-199-Beterraba.html. 

Calorias 48,9 kcal 

Hidratos de carbono 9 g 

Proteínas 3 g 

Lípidos (Gorduras) 0,1 g 

Cálcio 32 mg 

Fósforo 40 mg 

Ferro 2,5 mg 

Potássio 351 mg 

Ácido fólico 150 µg 

Vitamina C 5 mg 

Fibras 2 g 

 

Cultivo  

A cultura de beterraba exige uma boa preparação do solo. Esta tem um melhor 

desenvolvimento em clima ameno, entre os 10 e 24ºC. Necessita de boa luminosidade e 

adapta - se a qualquer tipo de solo, mas prefere solos ricos em matéria orgânica e 

permeáveis. Pode-se semear de fevereiro a outubro dependendo da espécie, podendo 

ser encontrada todo o ano.  

A colheita faz - se entre os 60 e 90 dias com máquinas que combinam as 

operações de arranque, de descoroamento e desfolhamento (Hortas.info, s.d). 

https://www.centrovegetariano.org/Article-199-Beterraba.html
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Pragas e doenças 

Apesar da boa adaptação a diversos solos e clima a beterraba é suscetível a várias 

pragas e doenças. As principais pragas são larvas que se alimentam das folhas da planta, 

os afídios, também chamados de pulgões, que se alimentam da seiva. Infestação de 

pulgões são tratados com inseticidas. Existe outros insetos e lagartas que causam danos 

na planta como a mosca e a traça. 

As principais doenças são a podridão cinzenta, o míldio que altera as folhas e o 

oídio que provoca um revestimento branco sobre as folhas, fazendo com que elas 

morram. Ambas são controladas com fungicidas. A rizoctonia é um fungo que afeta as 

raizes. Podem ainda ocorrer outras viroses (SANTOS, 2014). 

 

Produção mundial e em Portugal 
Atualmente, a União Europeia é responsável por 80% da produção de beterraba. 

Os países que têm a maior produção são a Rússia, Alemanha e França (Enciclopédia 

Larrouse). 

Em Portugal Continental a produção industrial esteve interrompida durante vários 

anos, permanecendo os cultivos familiares. Porém esta cultura mantém-se até hoje nos 

Açores, sendo que em 2014 ocupava uma área de 354 hectares e uma produção de 13320 

toneladas (INE, 2014). 

 

Compostos fenólicos 
Os compostos fenólicos são muito importantes na dieta humana pois são 

antioxidantes. Na sua estrutura apresentam um anel aromático e, no mínimo, um grupo 

hidroxilo. Estes subdividem-se em ácidos fenólicos e flavonóides.  

Os ácidos fenólicos estão divididos em dois grandes grupos, os ácidos 

hidroxibenzóicos e os ácidos hidroxicinâmicos (Fig. 1) sendo estes muito importantes 

devido à sua capacidade de eliminar radicais livres protegendo as células de danos 

oxidativos.  



Análise Fenólica e Antioxidante da casca de Beta vulgaris L. 

7 
 

 

Figura 2: Ácidos hidroxibenzóicos e ácidos hidroxicinâmicos 

Os flavonóides têm uma estrutura complexa constituída por 15 átomos de 

carbono dispostos numa configuração C6-C3-C6 e é representada por dois anéis 

aromáticos unidos por uma ponte de hidrogénio que de forma geral se encontram 

dispostos sob a forma de um anel heterocíclico (Fig. 2).  

 

Figura 3 - Estrutura dos flavonóides sob forma de um anel heterocíclico 

Os flavonóides dividem-se em seis subclasses: as flavonas, os flavonois, as 

flavanonas, os flavanois ou família das catequinas, as antocianidinas e as isoflavonas, 

sendo que cada uma apresenta diferentes estruturas (Fig. 3).  

 

Figura 4 - Seis subclasses dos flavonóides 

É nesta classe dos flavonóides que se verifica as propriedades anti-inflamatórias, 

antialérgicas, antivirais e antimutagénicas/anticancerígenas, nomeadamente as 

catequinas que têm sido estudadas como potenciais propriedades anticancerígenas 

(COELHO, 2013). 
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De acordo com um estudo feito no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, através do Departamento de Alimentação e Nutrição, podemos concluir que a 

beterraba tem um teor de compostos fenólicos totais, determinado através de métodos 

espectrofotométricos, de aproximadamente 1 mg EAG/mL e um valor de flavonóides 

totais de 110 µg EAG/ mL, representado nos gráficos abaixo (SANTOS,et al, 2014).

Figura 4 - Teor de compostos fenólicos totais 

(mg de equivalentes de ácido gálico/mL de 

extrato) nas amostras. 

 

Figura 5 - Teor de flavonóides totais (µg de 

equivalentes de epicatequina/mL de extrato) 

nas amostras. 

 

Extração sólido – líquido convencional 

A extração de compostos fenólicos é realizada através de solventes orgânicos 

voláteis tais como metanol, etanol, acetona, entre outros, podendo incluir diferentes 

proporções de água (Dai e Mumper, 2010). Estes solventes convencionais apresentam 

diversas desvantagens entre as quais toxicidade, inflamabilidade e volatilidade, podendo 

influenciar o rendimento da extração. (DIAS, 2015). 
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Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo a utilização da extração sólido-líquido 

convencional, tendo como sólido a casca da beterraba e como líquido o solvente. Este 

método é utilizado para obter compostos solúveis que se encontram no sólido que são 

extraídos com a ajuda do solvente e passam a fazer parte da fração líquida do mesmo, no 

nosso caso pretendemos quantificar os compostos fenólicos e antioxidantes presentes 

na casca da beterraba.  

Pretendeu-se também estudar o efeito da composição do solvente, EtOH e H2O, 

no teor de compostos fenólicos dos extratos obtidos, e o efeito do tempo e razão 

sólido/solvente no teor de antioxidantes, com a finalidade de determinar quais as 

condições experimentais das testadas eram mais favoráveis à obtenção dos mesmos 

nesta matéria-prima. 

 

Materiais e Métodos  
A realização da parte experimental deste trabalho foi baseada em quatro 

protocolos laboratoriais cedidos pela docente (Anexo 1). 

Preparação da matéria-prima 
 A beterraba foi colhida na zona de Viseu, e posteriormente trituramos a casca da 

mesma com a ajuda de uma trituradora. 

Humidade das matrizes vegetais – método gravimétrico  
Os materiais, equipamento e procedimento utilizados podem ser consultados no 

Anexo 1 – Protocolo nº1.  

As placas de petri foram pesadas na balança analítica com uma precisão de quatro 

casas decimais. Em seguida, colocou-se um grama de matéria-prima húmida em cada 

placa, sendo registado o seu peso total, placa de petri e amostra. Posteriormente, 

colocaram-se as placas com a matéria-prima na estufa até que a água fosse totalmente 

removida das amostras. Por fim pesaram-se novamente as placas, desta vez com a 

matéria-prima seca.  

Procedeu-se então ao cálculo da humidade de cada uma das amostras, da média, 

desvio padrão e coeficiente de variação dos valores de humidade obtidos. Todos os 

valores registados podem ser consultados no Excel – Tabela 1. 
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Extração sólido-líquido: plano de extração 

De modo a avaliar diferentes condições experimentais, elaborou-se o seguinte 

plano para a extração para o mesmo equipamento, gobelé em banho termoestatizado: 

Tabela 1 - Plano de extração de compostos fenólicos de casca de Beta vulgaris L. 

Matéria-prima Solvente  Tempo extração (min) Razão sólido:solvente (m/v) 

Casca da beterraba 

EtOH:H2O (25:75) 30 1:20 

EtOH:H2O (50:50) 30 1:20 

EtOH:H2O (75:25) 30 1:20 

EtOH:H2O (50:50) 15 1:20 

EtOH:H2O (50:50) 45 1:20 

EtOH:H2O (50:50) 30 1:30 

 

 Extração 
Materiais e equipamento: Do material mencionado no Anexo 1 – Protocolo nº2 só 

foi utilizado 1 g de matéria-prima para cada ensaio, cronómetro, gobelé para pesagem, 

espátula, proveta para medição do solvente, frasco para armazenamento do extrato 

previamente etiquetado, eppendorfs e suporte para eppendorfs, caneta de acetato e 
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balança analítica. Adicionalmente foi necessário micropipeta, tanque para banho 

termoestatizado. Como solvente, foi utilizado etanol 99,5% e água destilada.  

 

Procedimento: Em primeiro lugar, foi ligado o equipamento de extração, tanque 

para banho termoestatizado para aquecer até 40ºC. Em seguida, identificaram-se os 

gobelés segundo o plano de extração (Tabela 2) e colocou-se em cada um                                                                                                                                               

1 g de matéria-prima e 20 mL de solvente, exceto no último que foi 1 g de matéria – prima 

para 30 mL de solvente. 

Iniciou-se as seis extrações, colocando o copo respetivo a cada extração no 

tanque para banho termoestatizado a 40 ºC e iniciou-se a contagem do tempo. Ao fim de 

30 minutos, retirou-se os seis gobelés. Dos extratos obtidos, realizamos uma decantação 

e armazenamos em frascos devidamente rotulados. 

 

Determinação do rendimento da extração  

Determinou-se, em primeiro lugar, o volume de extrato obtido na extração. Em 

seguida, pesaram-se 18 eppendorfs na balança analítica e pipetaram-se para os mesmos, 

amostras de 1 mL de cada extrato, em triplicado. As amostras nos eppendorfs foram 

colocadas na estufa com a tampa aberta, a 40ºC, durante uma semana, até que o 

solvente evaporasse por completo. Por fim, foram pesados os eppendorfs com o extrato. 

Calcularam-se então as massas de extrato correspondentes ao volume de extrato 

do eppendorfs e ao volume total de extrato obtido, utilizando as equações (3) e (4), 

respectivamente do Anexo 1. Com estes valores, foi possível, através da equação (5) do 

Anexo 1, calcular o rendimento das extrações em base seca. Todos os valores podem ser 

consultados no Excel – Tabela 2. 

 

Determinação do teor de compostos fenólicos  

Materiais e equipamento: para além do material mencionado no Anexo 1 – 

Protocolo nº3, foi necessário um tanque para banho termoestatizado, ultrassons e uma 

micropipeta de 20µL. 
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Preparação das soluções  

Foram preparadas previamente, uma solução de carbonato de sódio a 17% (m/v) 

e uma solução padrão de ácido gálico (3,07 mg de ácido gálico/3 ml de etanol), sendo 

esta a solução-mãe. 

 

Preparação dos extratos para análise espectrofotométrica  

Era de esperar que das 18 amostras secas preparadas no protocolo anterior, 

fossem utilizadas 6 para fazer o ensaio. Porém, como não obtivemos os valores 

esperados, recorremos aos tubos iniciais, definimos a mesma concentração para todos e 

realizamos o ensaio. As amostras selecionadas foram diluídas em etanol, recorrendo ao 

vortex e ultrassons para garantir a solubilização total dos extratos. 

 

Análise da solução padrão – Curva de calibração  
Foram utilizados 6 tubos de ensaio, sendo um deles o "branco", e os restantes 

tubos de ensaio são referentes à curva de calibração. De seguida foram colocadas, nos 

tubos de ensaio, entre 0 a 20 μL (0,4,8,12,16,20) alíquotas de solução mãe e adicionou-

se etanol até perfazer um volume de 20 μL. O tubo de ensaio sem solução-mãe é o 

"branco". De seguida, adicionaram-se 1580 μL de água destilada a todos os tubos de 

ensaio e mais 20 μL de água no "branco" para o volume final ser igual aos restantes tubos 

de ensaio.  

Iniciou-se a contagem do tempo no momento que se adicionou 100 μL de 

reagente de Folin-Ciocalteu ao primeiro tubo, o "branco". De 30 em 30 segundos, 

adicionaram-se 300 μL da solução de carbonato de sódio e, após agitação, colocou-se o 

tubo em banho termoestatizado a 40ºC, onde permaneceu durante 30 minutos. Este 

procedimento foi repetido, sequencialmente para os restantes tubos.  

Foram, então, medidos os valores de absorvância de cada amostra no 

espectrofotómetro a 765 nm em cuvetes de plástico. Para tal, calibrou-se o 

espectrofotómetro com a leitura do "branco", fazendo-se em seguida a leitura das 

restantes amostras. Os valores obtidos podem ser consultados no Excel – Tabela 4. Com 

estes resultados, procedeu-se à construção da curva de calibração também representada 

no Excel, página 3. 
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Análise das amostras de extrato  

A análise das amostras foi feita em triplicado, pelo que foram transferidas três 

alíquotas (20 μL) de cada amostra previamente diluídas para tubos de ensaio, perfazendo 

um total de 18 tubos. De seguida, adicionaram-se 1580 μL de água destilada a todos os 

tubos de ensaio. Procedeu-se então da maneira referida anteriormente.  

Por fim, foi determinado o teor de compostos fenólicos de cada amostra. Para tal 

recorreu-se à equação da reta de calibração e à equação (7) do Anexo 1, o que permitiu 

obter o teor de fenólicos expresso em mg EAG/mL de solução. Pelas equações (8) e (9) 

do Anexo 2 foi possível calcular o teor de fenólicos expresso em % EAG (m/m).  

 

Determinação da atividade antioxidante 
Materiais e equipamento: material mencionado no Anexo 1 – Protocolo nº4. 

Preparação das soluções 
Foi preparada, uma solução de DPPH de acordo com o protocolo. 

Análise do teor de antioxidantes 

Foram utilizados 21 tubos de ensaio, 3 destes com 2,5 mL de solvente que foi 

utilizado para dissolver os extratos, etanol:água 75:25, como controlo; nos 18 tubos 

restantes colocou-se 2,5 mL da solução de extrato em triplicado.   

Iniciou-se a contagem do tempo no momento que se adicionou 1 mL da solução 

de DPPH, repetindo-se para os restantes tubos de 30 em 30 segundos. No final esperou-

se 30 minutos para se dar a reação.  

Foram, então, medidos os valores de absorvância de cada amostra no 

espectrofotómetro a 517 nm em cuvetes de plástico. Para tal, calibrou-se o 

espectrofotómetro com a leitura do "branco", fazendo-se em seguida a leitura das 

restantes amostras. Os valores obtidos podem ser consultados no Excel – Tabela 5.  
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Resultados e Discussão 
Para avaliar e quantificar os compostos fenólicos presentes na casca de beterraba, 

foram considerados o rendimento da extração e  o  teor de compostos fenólicos dos 

extratos, também foram quantificados os antioxidantes presentes. Em seguida são 

apresentados os resultados obtidos, sendo que os gráficos e tabelas auxiliares para a 

obtenção dos resultados, incluindo a percentagem de humidade das matérias-primas, 

encontram-se no Excel – Tabelas 4, 5 e 6. 

Nos gráficos das figuras 5, 6 e 7 observa-se os valores de rendimento das 

extrações, o teor de fenólicos e de antioxidantes, obtidos consoante a composição de 

solvente, o tempo exposto ao mesmo e a razão sólido/solvente, para a casca de 

beterraba. 

 

Estudo do efeito da composição do solvente de extração 

 

Figura 5 – Efeito da composição do solvente (25:75, 50:50, 75:25) na extração de compostos fenólicos e 
antioxidantes 1, 2 e 3. 

Quanto a extração de fenólicos de casca de beterraba, verifica-se que com o 

aumento do teor de etanol no solvente de extração, isto é, com a diminuição da 

polaridade do solvente, aumenta o rendimento de extração. Visto que este 

parâmetro está associado a solubilidade dos extratos no solvente de extração, pode 

afirmar-se que, a matéria-prima em questão, possivelmente apresenta maior teor de 

compostos solúveis em etanol do que em água.  
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Quanto ao teor de compostos fenólicos, visto que este diminui à medida que 

se aumenta o teor de etanol no solvente, pode afirmar-se que os compostos fenólicos 

presentes possuem maior afinidade para a água. Além disso, um solvente com 

maior teor de etanol induz a extração de outros compostos que não os desejados. 

 Portanto, o melhor solvente para extrair compostos fenólicos da casca de 

beterraba é o solvente com razão de EtOH:H2O 25:75 (v/v), uma vez que garante, 

maior teor de compostos fenólicos. Embora seja mais vantajoso a utilização do 

solvente com razão de EtOH:H2O 50:50 (v/v), visto que a água é menos dispendiosa 

que o etanol, um solvente com maior teor de água pode causar mais problemas 

relativamente a purificação quando se pretende um extrato no estado sólido.  

 

Estudo do efeito do tempo 

 

Figura 6  – Efeito do tempo na extração de compostos fenólicos e antioxidantes 4, 2 e 5, com a mesma composição 
de solvente (50:50). 

No gráfico da Figura 6 observam-se os valores referentes a diferentes tempos de 

extração com a mesma composição do solvente 50:50 para o teor de fenólicos e 

antioxidantes obtidos utilizando a casca de beterraba como matéria-prima. 

Podemos verificar que o rendimento e o teor de fenólicos se mantém muito 

próximo entre as três amostras uma vez que a composição do solvente foi o mesmo para 

todas. Quanto ao teor de antioxidantes observa-se que, no tempo de 15 e 30 minutos, a 

diferença entre ambos não é muito significativa, cerca de 66 e 69%, respetivamente. Já 

para a extração de 45 minutos, o teor de antioxidantes é de 84%.  
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Portanto, para fazer uma extração de antioxidantes para uma composição de 

solvente 50:50, o mais rentável é realiza-la durante 45 minutos. 

 

Estudo do efeito da razão sólido/solvente 
 

 

Figura 7 – Efeito da razão sólido/solvente (1:20 e 1:30) na extração de compostos fenólicos e antioxidantes 2 e 6. 

 
No gráfico da figura 7 observam-se os valores referentes a diferentes razões 

sólido/solvente para o teor de fenólicos e antioxidantes obtidos utilizando da casca de 

beterraba. 

Podemos verificar que o rendimento e o teor de fenólicos se mantém muito 

próximo tanto na razão 1:20 como na 1:30, quando utilizando uma composição de 

solvente 50:50, durante 30 minutos. Quanto ao teor de antioxidantes observa-se que, 

quando utilizamos uma razão de 1:20 (sólido/solvente) obtemos cerca de 69% de teor de 

antioxidantes quando comparado com uma razão de 1:30, onde se obtém cerca de 61% 

de teor de antioxidantes. Verifica-se que para fazer uma extração de antioxidantes, o 

mais rentável é realizar uma extração com uma razão sólido/solvente de 1:20, com uma 

composição de solvente 50:50, durante 30 minutos. 

 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1:20 1:30

Rendimento AA Fenólicos



Análise Fenólica e Antioxidante da casca de Beta vulgaris L. 

17 
 

Conclusão 
Após a realização de todo o protocolo experimental e da análise dos resultados, 

é possível tirar algumas conclusões importantes. 

Com a análise conjunta dos gráficos das figuras 5, 6 e 7 conclui-se que as 

condições laboratoriais mais próximas das condições ótimas para a extração de 

compostos fenólicos são o recurso a um solvente com composição de EtOH:H2O, 50:50 

(v/v) (devido aos custos) e durante um tempo de extração de 30 minutos. Nestas 

condições, o teor de compostos fenólicos é de 3,5 ± 0,3. Para a extração de antioxidantes, 

e rentabilizando os custos envolvidos, as condições a utilizar seria a composição de 

solvente de EtOH:H2O, 50:50 (v/v) e uma razão de sólido/solvente de 1:20, durante 45 

min. Nestas condições o teor de antioxidantes é de 83,5 ± 0,7. 

Assim sendo, podemos concluir que a casca da beterraba apresenta bons teores 

de antioxidantes.  

O rendimento e o teor de compostos fenólicos obtidos estão diretamente 

correlacionados com as condições de extração (temperatura, solvente utilizado, 

equipamento, tempo de extração), bem como da matéria-prima utilizada que sofre 

oscilações em termos de composição dependendo do ambiente onde se encontra, não 

sendo possível uma comparação direta entre estudos.  

Além disso, seria necessário realizar estudos mais pormenorizados para 

determinar a natureza dos compostos fenólicos da casca de beterraba e poder-se-ia 

testar outras condições laboratoriais, como por exemplo o efeito do equipamento de 

extração e a temperatura de extração, e assim encontrar formas de aumentar o teor de 

compostos fenólicos nos extratos. 

Podemos concluir que os objetivos foram cumpridos com êxito, pois foi possível 

extrair e quantificar os compostos fenólicos e antioxidantes da casca da beterraba, com 

valores dos mesmos bastante satisfatórios. 

 

 
 

 

https://www.priberam.pt/dlpo/pormenor


Análise Fenólica e Antioxidante da casca de Beta vulgaris L. 

18 
 

Referências Bibliográficas 
 

ABE, Lucile Tiemi; DA MOTA, Renata Vieira; LAJOLO, Franco Maria; GENOVESE, Maria 

Inés (2007) - Compostos fenólicos e capacidade antioxidante de cultivares de uvas Vitis 

labrusca L. e Vitis vinifera L. Ciências Tecnologia Alimentar, Campinas. 27(2): 394-400. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.scielo.br/pdf/cta/v27n2/31.pdf>.  

 

Bonduelle  (2017)  –  Beterraba.  Bonduelle.  Disponível  em 

 WWW:<URL: http://www.bonduelle.pt/beterraba>.  

Celeiro  (2014)  –  Beterraba.  Celeiro.  Disponível  em 

WWW:<URL: https://www.celeiro.pt/conteudo/detalhe/beterraba>.  

COELHO, Andreia (2013) - Otimização da extração sólido-líquido de antioxidantes de 
subprodutos florestais pelo método de superfície de resposta. Mestrado em Engenharia 
Química – Ramo de Tecnologias de Proteção Ambiental, Instituto Superior de Engenharia do 
Porto. Disponível em 
WWW:<URL:http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/6020/1/DM_AndreiaCoelho_2013_MEQ.
pdf>.  
 
DIAS, Juliana (2015) - Novos métodos de extração de compostos bioativos de verduras. 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Instituto Politécnico de Bragança. Disponível em 

WWW:<URL:https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12402/1/Juliana%20da%

20Concei%C3%A7%C3 %A3o%20Correia%20Dias.pdf>.  

Nova Enciclopédia Larousse (1997). Círculo de Leitores. Vol. 4. Pp 1034  
 
Flora Digital de Portugal (2017) – Beta vulgaris L. UTAD Jardim Botânico. Disponível em 

WWW:<URL: https://jb.utad.pt/especie/beta_vulgaris >.  

Hortas.info (s.d) – Como plantar beterraba. Hortas.info. Disponível em WWW:<URL: 
https://hortas.info/como-plantar-beterraba>.  
 
INE – Estatísticas agrícolas de 2014. Instituto Nacional de Estatística 

RODRIGUES, Rodolfo (2016) – Extração sólido-líquido. Curso de Engenharia Química, 
Universidade Federal  do  Pampa.  Disponível  em  WWW:<URL: 
http://rodolfo.chengineer.com/data/uploads/ba310_aula10_20161101.pdf>.  

 

SANTOS, Inês; SILVA, Mafalda; ALBUQUERQUE, Tânia; COSTA, Helena (2016) - Frutas e 

hortícolas: análise comparativa dos seus teores em compostos fenólicos e flavonóides 

totais. Unidade de Investigação e Desenvolvimento. Departamento de Alimentação e 

Nutrição, Instituto Nacional de Saúde  Doutor  Ricardo  Jorge,  Lisboa, 

 Portugal.  Disponível  em 

 WWW:<URL:http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/4771/1/Boletim_Epidemiol

ogico_Observacoes_N Especia8-2017_artigo13.pdf>.  

 

SANTOS, Pedro (2014) - Calendário agrícola, Pragas e doenças, Plantas companheiras e 

antagónicas -  Beterraba.  Agricultura  Biológica.  Disponível  em 

 WWW:<URL:http://agriculturabiologica.pmvs.pt/blog/2014/08/28/calendario-agricola-

pragas-e-plantascompanheiras/>.  



Análise Fenólica e Antioxidante da casca de Beta vulgaris L. 

19 
 

Anexos 

Anexo 1 – Protocolos  
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