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Resumo 

A espécie Rosmarinus officinalis L., é conhecida popularmente como alecrim, 

proveniente da Região Mediterrânea e oeste da Ásia atualmente é cultivada em quase 

todos os países de clima temperado. 

Devido ao seu aroma característico os romanos designavam-no como Rosmarinus, que 

em latim significa orvalho do mar. 

O alecrim é uma planta que gera flores azul-violeta que ao estarem agrupadas apresentam 

a forma de cacho, emite um aroma forte e agradável. É utilizado para diversos fins que é 

possível verificar ao longo do trabalho. 

 O trabalho tem como objetivo a extração de compostos fenólicos provenientes da 

Rosmarinus officinalis L. 

A atividade experimental desenvolvida para a extração de compostos fenólicos teve como 

indicação três protocolos experimentais.  

No primeiro protocolo, “Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico”, onde 

verificamos a perda de água da nossa amostra depois da sua estadia na estufa.  

O segundo protocolo “Extração sólido-líquido” tem como objetivo a extração de 

compostos presentes no alecrim, de acordo com o solvente usado através de uma 

metodologia convencional de extração. 

O terceiro e último protocolo, “Determinação do teor de compostos fenólicos nos 

extratos”, onde se consegue determinar o teor de compostos fenólicos totais nas amostras 

através da equação determinada a partir da reta de calibração realizada com ácido gálico. 

Ao longo da atividade em prol de se verificar as melhores condições para se obter um 

bom rendimento e teor de fenólicos extraídos realizaram-se análises ao efeito do tempo 

de extração, ao efeito de solvente e ao efeito do sólido: solvente. 

Concluindo os resultados obtidos revelam-nos que em relação ao efeito do solvente a 

concentração mais adequada seria etanol 25 e etanol 75. Em relação ao efeito do tempo 

de extração, o tempo mais adequado seria 30 minutos. No efeito sólido: solvente, 

verificou-se que não é necessário aumentar o volume de solvente para se obter os 

melhores resultados pretendidos de teor de fenólicos, mas sim utilizar amostras que 

tivessem a uma temperatura mais elevada, visto que tanto o teor de fenólicos como o 

rendimento são mais elevados nesses casos.  
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Abstract 

The species Rosmarinus officinalis L., is popularly known as rosemary, coming from the 

Mediterranean Region and west Asia is currently cultivated in almost all temperate 

countries. 

Due to its characteristic aroma the Romans designated it as Rosmarinus, which in Latin 

means sea dew. 

Rosemary is a plant that generates blue-violet flowers that, when grouped, have the shape 

of a bunch, emit a strong and pleasant aroma. It is used for various purposes that it is 

possible to check throughout the work. 

 The objective of this work is the extraction of phenolic compounds from Rosmarinus 

officinalis L. 

The experimental activity developed for the extraction of phenolic compounds had as an 

indication three experimental protocols. 

In the first protocol, "Moisture of plant matrices - Gravimetric method", where we verify 

the loss of water of our sample after its stay in the greenhouse. 

The second protocol "Solid-liquid extraction" aims at the extraction of compounds 

present in rosemary, according to the solvent used through a conventional extraction 

methodology. 

The third and last protocol, "Determination of phenolic compounds content in extracts", 

where it is possible to determine the content of total phenolic compounds in the samples 

through the equation determined from the calibration line performed with gallic acid. 

During the activity in order to verify the best conditions to obtain a good yield and 

extracted phenolic content, the effect of the extraction time, the solvent effect and the 

effect of the solid: solvent were analyzed. 

In conclusion the results show that in relation to the effect of the solvent the most 

appropriate concentration would be ethanol 25 and ethanol 75. Regarding the effect of 

extraction time, the most adequate time would be 30 minutes. In the solid: solvent effect, 

it has been found that it is not necessary to increase the solvent volume to obtain the best 

desired phenolic content results, but to use samples having a higher temperature, since 

both phenolic content and the yield is higher in these cases. 
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1. Introdução 

1.1 Classificação Botânica 

A Rosmarinus officinalis L. é o nome científico dado ao alecrim que pertence à família 

Lamiacae (Ladeiras, 2015) 

Tabela 1 - Classificação científica da Rosmarinus officinalis L. 

Classificação Científica 

Reino Plantae 

Sub-reino Tracheobionta 

Superdivisão Spermatophyta 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Subclasse Asteridae 

Ordem Lamiales 

Família Lamiaceae 

Género Rosmarinus L. 

Espécie Officinalis 

Nomenclatura Binominal Rosmarinus officinalis L. 

Esta planta (Figura 1) é aromática e caracteriza-se por ser um arbusto denso, ramificado, 

podendo atingir 1,50 a 2 metros de altura. Predomina em terrenos secos e pobres, 

encontrando-se muito no litoral mediterrâneo. 

 

 

 

 

 

Figura 1- Rosmarinus officinalis L. 

As suas folhas, que se assemelham a agulhas apresentam dois tons de verde, um na página 

superior (verde-escuro) e outro na página inferior (verde acinzentado). As flores têm uma 

coloração azulada ou branca e a sua polinização ocorre com o auxílio de insetos em 

particular a abelha (Freitas e Mateus, 2013). 
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1.2 Origem geográfica e produção nacional e mundial 

A Rosmarinus officinalis L. é originária da zona do mediterrâneo e do oeste da Ásia, 

encontrando-se nos dias de hoje na bacia do Mediterrâneo. Em Portugal, é possível 

encontrar-se esta espécie no vale do rio Douro. Pode verificar-se que de acordo com a 

Figura 2 foram identificados 32 produtores de alecrim em Portugal sendo que se 

encontram espalhados por 11 distritos, dos quais Évora e Viseu possuem cada um 16% 

dos produtores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Distribuição por distritos dos produtores de alecrim, em MPB, em Portugal continental (Marujo, 2012) 

Os Estados Unidos da América, Japão e mais alguns países da União Europeia são os 

principais importadores desta planta. 

1.3. Principais aplicações 

O alecrim tem aplicações em várias áreas do nosso quotidiano como na indústria 

agroalimentar, indústria medicinal, cosmética, farmacêutica entre outras. 

Na indústria agroalimentar são usadas várias partes da planta para diferentes fins. Para 

aromatização de diversas receitas culinárias como é o caso do coelho, aves e carnes 

brancas. Usa-se a planta florida, como aromatizante ou inibidor da oxidação na manteiga 

utiliza-se o pó da folha juntamente com outras plantas aromáticas, já os extratos da planta 

são usados como antioxidante. 

Esta planta também é muito usada como planta ornamental ou plantada na horta funciona 

como inseticida natural e tem como função a proteção de outras plantas contra os piolhos-

das-plantas. Ramos frescos na roupa protegem do ataque das traças. 

Na indústria medicinal o alecrim tem utilizações em vários sectores, na balneoterapia, 

que é um método de hidroterapia na qual esta planta atua como ativador da circulação e 

antirreumatismal. Na fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais e as suas 

aplicações na cura das doenças. As folhas e partes aéreas floridas normalizam as 

desordens ligeiras digestivas relacionadas com as disfunções do fígado e das vias biliares 

e flatulência. Atuam também na circulação e provocam o aumento da tensão arterial, são 
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também coadjuvantes no tratamento do reumatismo muscular e articulações e funcionam 

como anti-inflamatório e analgésico nas inflamações osteoarticulares e nas mialgias. 

A atividade farmacológica que óleo essencial do alecrim tem apresenta uma ação 

antisséptica e ação estimulante no sistema nervoso e na circulação devida à cânfora 

(C10H16O), já os compostos amargos estimulam as secreções gástricas. 

Na cosmética os extratos glicólicos utilizados nos cremes para o tratamento de estrias e 

dermatites seborreicas. Para combater a caspa, calvície e escurecimento pela ação do calor 

são usadas loções hidro-alcoólicas de folhas, para estimular o couro cabeludo são usados 

os extratos do alecrim em champôs. 

Na aromaterapia, que é a utilização de óleos essenciais com o intuito de melhorar o bem-

estar de uma pessoa, os óleos essenciais combatem a tosse e outros problemas 

respiratórios. Se diluirmos o óleo essencial em óleo vegetal é útil nas dores reumáticas e 

em fricções. A canforácea é usada nas contraturas musculares, já a verbenona tem ação 

mucolítica. 

O óleo essencial do alecrim também é utilizado na perfumaria. 

1.4 Composição química 

Os principais componentes do óleo essencial do alecrim são o alcanfor (figura 3), 1-8 

cineol, alfa-pineno, borneol (figura 4) e canfeno que dependendo do estado vegetativo e 

da origem se encontra em diferentes proporções. Podemos também ter a presença de 

diterpenos tricíclicos como é o caso do ácido carnosólico, carnosol, rosmanol, 

epirorosmanol, isorosmanol, rosmarinidifenol, rosmariniquinona, rosmadiol entre outros. 

Também tem triterpenos como o ácido ursólico e oleanóico, e por fim tem a presença de 

amirinas (Penteado & Cecy, 2006). 

Existem outras substâncias presentes no alecrim que se encontram em menor quantidade, 

mas não deixam de ser importante como é o caso dos taninos, saponinas, alcaloides e 

flavonoides. 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura química do alcanfor    Figura 4 - Estrutura química do borneol 
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1.5 Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos são um grupo de antioxidantes que combatem o envelhecimento 

celular (radicais livres). 

As propriedades antioxidantes do extrato de alecrim têm recebido muita atenção nos 

últimos anos, sendo reconhecidas desde a Antiguidade. Mais recentemente, várias 

tentativas têm sido realizadas para determinar a estrutura química dos constituintes ativos 

do vegetal, sendo que, nas folhas e nas partes aéreas floridas encontra-se: óleo essencial 

(1.0 a 2.5%), taninos, flavonoides (figura 5) (luteolina, apigenina, diosmetina, etc), 

constituintes amargos do tipo lactonas diterpénicas (carnosol, rosmanol), diterpenos 

rosmaridifenol e rosmariquinona, ácidos triterpénicos (ácido ursólico e betulínico), 

álcoois triterpénicos (α-amirina, β-amirina e betulina) e por fim, ácidos polifenólicos e 

derivados do ácido cafeico (ácido rosmarínico). O óleo essencial tem α-pineno (até 30%), 

β-pineno, canfeno, limoneno, mirceno, β-cariofileno, cineol (15 a 30%), cânfora (15 a 

25%), α-terpinol, borneol livre e esterifiado pelo ácido acético, verbenol e verbenona. 

Esta composição varia de região para região, sendo que as variedades mais clássicas são: 

a cineólica (predomina o cineol), canforácea (altos teores de cânfora) e também com altos 

teores de verbenona. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estrutura química dos flavonoides 

 

1.6 Extração sólido-líquido 

Na extração sólido-líquido os componentes solúveis de um sólido são separados por 

contato com um solvente adequado (líquido). Geralmente o material solúvel (soluto) é o 

produto de interesse e o sólido residual (inerte) é um subproduto ou resíduo.  

 

O processo de extração sólido-líquido, segue as seguintes etapas (Rodrigues, Operações, 

Ii, & Rodrigues, 2016): 
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Existem diversos fatores que podem influenciar o rendimento de uma extração, como por 

exemplo, o tamanho das partículas e as características do solvente. Também é importante 

que a amostra seja moída/triturada para aumentar a área de superfície e promover uma 

boa mistura com o solvente, aumentando assim a velocidade de extração. 

  



Curso de Licenciatura em Tecnologia Alimentar 

Tecnologia dos processos alimentares II 

 
7 

2. Material e Métodos 

Esta atividade experimental foi realizada com os protocolos fornecidos nas aulas práticas 

e encontram-se em Anexo (Anexo I, II e III). 

2.1 Preparação da matéria prima 

A amostra da matéria prima foi recolhida e levada para o laboratório onde se procedeu à 

sua trituração, a qual foi utilizada posteriormente para a extração sólido-líquido. 

2.2 Humidade da matéria prima 

Para esta análise foi seguido o procedimento experimental descrito no protocolo nº 1 

(Anexo I). 

Pesou-se aproximadamente 50g de alecrim para uma caixa de Petri (em triplicado) e 

colocaram-se na estufa a 103˚C, sem tampa, durante aproximadamente duas horas. Após 

o tempo indicado as caixas de Petri foram retiradas da estufa e colocando no excicador 

para arrefecerem. As placas depois de arrefecidas foram novamente pesadas e procedeu-

se ao cálculo da humidade. 

2.3 Extração sólido-líquido 

Para esta análise foi seguido o procedimento experimental descrito no protocolo nº 2 

(Anexo II). 

Foram realizadas oito extrações fazendo-se variar as concentrações do solvente (etanol; 

água), o tempo, a temperatura e a razão sólido: solvente.  O plano de extrações sólido-

líquido é apresentado na Tabela 2.  

De seguida, retirou-se uma alíquota de 1 mL (extração 7 e 8) e 0,5 mL (extrações de 1 a 

6) de extrato para os eppendorfs (em triplicado para cada extração) previamente 

preparados e pesados.  

Colocou-se os eppendorfs numa estufa a 40ºC com a tampa aberta para evaporar o 

solvente da extração.  

Depois de secos, foram novamente pesados e procedeu-se à realização dos cálculos. 

2.4 Compostos fenólicos 

Para esta análise foi seguido o procedimento experimental descrito no protocolo nº 3 

(Anexo III). 

Na preparação dos extratos para análise, procedeu-se à sua diluição com 0,75 mL de 

etanol e 0,75 mL de água. Utilizou-se o vortex e ultrassons para ajudar à solubilização 

completa do extrato.  
 

Para a curva de calibração utilizou-se 11 tubos de ensaio onde foi colocado 20 μL 

retirados dos eppendorfs selecionados e adicionou-se etanol. Um dos tubos de ensaio será 

o “branco” para posteriormente servir de branco nas leituras efetuadas no 

espectrofotómetro. 
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As amostras após adição da água destilada, do reagente de Folin e carbonato de sódio 

foram submetidas a um banho de 40ºC durante 30 minutos.  

Após os 30 minutos retirou-se os tubos do banho e mediu-se a absorvência de cada 

amostra no espectrofotómetro.  

Procedeu-se aos cálculos e à construção da curva de calibração. 

 

Tabela 2 - Plano de extrações sólido: líquido 

 

 

1 H2O 30 60 01:20

2 Etanol 25% 30 60 01:20

3 Etanol 75% 30 60 01:20

4 Etanol puro 30 60 01:20

5 Etanol 25% 15 60 01:20

6 Etanol 25% 45 60 01:20

7 H2O 30 25 01:20

8 Etanol 75% 30 25 01:20

Razão sólido-solvente (m/V)

Folha de Alecrim

Matéria-prima Extração Solvente Tempo (min) Temperatura ˚C
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3. Resultados e Discussão 

3.1 Humidade 

Na Tabela 3 estão representados os resultados obtidos da análise realizada à humidade 

do alecrim. A percentagem de humidade do alecrim é de 68,9% Para que qualquer 

coeficiente de variação seja aceitável deve ser igual ou inferior a 15% o valor do 

coeficiente obtido é 2,9%. O resultado obtido é muito bom uma vez que quanto menor 

for o valor do coeficiente mais fidedignos são os resultados. 

 

3.2 Efeito do solvente 
 

Tabela 4 - Teor de fenólicos relativamente ao efeito do solvente no alecrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rendimento e Teor de fenólicos relativamente ao efeito do solvente 

  

Ensaio Média DP CV

49,000                                      46,829 3,111 0,94 69,8

50,003                                      47,447 3,630 1,074 70,4

55,006                                      52,16 4,272 1,426 66,6

Humidade
Caixa + Amostra húmida (g) Caixa + Amostra seca (g) Amostra Húmida (g) Amostra seca (g)

68,9 2 2,9

Tabela 3 - Determinação da humidade no alecrim 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

H20 etanol 25 etanol 25 etanol 75 etanol puro

Rendimento Teor de fenólicos

Média DP Média DP

H2O 19,3 9,1 10,2 0,8 30 60

Etanol 25 19,3 9,1 21,7 0,3 30 60

Etanol 25 25,8 0,0 12,9 0,9 45 60

Etanol 75 10,7 7,4 9,6 0,9 30 30

Etanol puro 12,9 7,4 24,3 1,2 30 60

Rendimento
Solvente

Teor fenólicos
Tempo Temperatura
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Na figura 6 é relacionado o rendimento e o teor de fenólicos com diversas concentrações 

de etanol.  

Podemos verificar que o rendimento em relação à concentração de etanol teve diversas 

oscilações. No início do gráfico, o rendimento teve um crescimento nas duas primeiras 

concentrações H2O e etanol 25, com o crescimento proporcional do teor de fenólicos 

extraídos. Na segunda utilização de etanol 25 podemos verificar o decréscimo do 

rendimento e proporcionalmente do teor de fenólicos. Em relação à última concentração 

usada o etanol puro podemos verificar uma discrepância significativa entre o rendimento 

e o teor de fenólicos, onde o último apresenta o valor mais elevado no gráfico 4. 

O solvente mais apropriado será o etanol 25 ou o etanol 75, pois são os que apresentam 

uma menor diferença em relação ao rendimento e teor de fenólicos.  

A nível industrial é vantajoso usar o etanol que apresenta a concentração mais baixa uma 

vez que o etanol é mais caro que a água.  

3.3 Efeito do tempo 

Na tabela 5 são apresentados os resultados obtidos relativamente ao efeito que o tempo. 

 

Tabela 5 - Teor de fenólicos relativamente ao tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Rendimento e Teor de fenólicos relativamente ao efeito do tempo 

Média DP Média DP

0 0 0 0 0 0

2 19,3 9,1 21,7 0,3 30

6 25,8 0 12,9 0,9 45

Extração
Rendimento Teor de fenólicos

Tempo
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Foram utilizadas as extrações 2 e 6 para se verificar que efeito é que o tempo tem no 

rendimento e teor de fenólicos do alecrim. 

Na figura 7 é possível observar que o teor de fenólicos extraídos vai aumentado até aos 

30 minutos e ao atingir esse tempo começa a haver um decréscimo do teor até aos 45 

minutos. Através da mesma figura verifica-se que existe sempre um aumento do 

rendimento até aos 45 minutos. 

 

Aos 30 minutos é quando o teor de fenólicos extraídos tem o valor mais elevado assim 

concluir-se que este é o tempo mais indicado. 
 

3.4 Efeito da temperatura 

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos do alecrim, em água destilada a diferentes 

temperaturas 

 

Tabela 6 - Determinação do efeito da temperatura no alecrim, em água destilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Gráfico do efeito da temperatura no alecrim, em água destilada 

Através da Figura 8 verifica-se que utilizando a mesma razão, 1:20, para ambas as 

amostras é preferível utilizar a amostra onde a extração é feita à temperatura mais elevada, 

extração 7. Essa preferência deve-se ao facto da extração 7 apresentar valores de 

rendimento e teor de fenólicos mais elevados relativamente aos valores obtidos para a 

extração 1. 

 

Para a extração 1 não existiu valor para o desvio padrão no rendimento.  

 

Média DP Média DP

1 12,9 6,0 0,7 25

7 19,3 9,1 10,2 0,8 60

Extração
Rendimento Teor de fenólicos

Temperatura

1 7 
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A Tabela 7 mostra os resultados obtidos do efeito da temperatura no alecrim, em etanol 

75% a diferentes temperaturas. 

 

Tabela 7 - Determinação do efeito da temperatura no alecrim, em etanol 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Gráfico do efeito da temperatura no alecrim, em etanol 75% 

 

Para a extração 8 não existiu valor para o desvio padrão no rendimento. 

Utilizando a mesma razão para ambas as amostras, 1:20, podemos observar que mais uma 

vez é preferível utilizar extrações a temperaturas mais elevadas, como por exemplo a 

60ºC. Sendo que, apesar de não haver valores para o desvio padrão no rendimento da 

extração 8, o valor do teor de fenólicos, é mais elevado nesta do que na extração 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média DP Média DP

3 10,7 7,4 9,6 0,9 25

8 12,9 31,4 0,6 60

Extração
Rendimento Teor de Fenólicos

Temperatura

3 8 



Curso de Licenciatura em Tecnologia Alimentar 

Tecnologia dos processos alimentares II 

 
13 

4. Conclusão 
 

Durante este trabalho laboratorial, foram realizadas análises como, a determinação da 

humidade, a extração sólido: líquido e a determinação de compostos fenólicos presentes 

nas folhas de alecrim.  

Com as extrações que foram preparadas, conseguimos encontrar as melhores condições 

para se obter os melhores valores tanto de rendimento como de percentagem do teor de 

fenólicos. Em relação ao efeito do solvente, para se conseguir atingir um bom rendimento 

e uma boa percentagem de teor de fenólicos podemos concluir que as extrações a 60ºC, 

são as mais vantajosas visto que utilizamos a mesma razão (1:20) em todas as extrações. 

Em relação ao efeito do tempo de extração verificou-se que o tempo mais indicado é de 

30 minutos, ou seja, há um aumento proporcional do rendimento e percentagem de teor 

de fenólicos extraídos até aos 30 minutos, o teor de fenólicos decresce drasticamente 

enquanto que o rendimento se mantem igual. 

Na realização da extração a diferentes temperaturas é melhor um aumento da temperatura 

para se obter os resultados pretendidos. 

Concluindo, os objetivos desta atividade foram alcançados com sucesso, conseguimos 

ainda adquirir um conhecimento na aplicação das técnicas de extração e no uso de certos 

equipamentos, como as pipetas automáticas. 
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6. Anexos 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

Humidade da matéria-prima  
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Protocolo nº 1 

 

 

Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico 

 

Objectivo: Determinação da humidade de matrizes vegetais, pelo método gravimétrico. 

 

Materiais 

• Matéria-prima triturada  

• Placas de Petri sem tampa!(3) 

• Espátula 

• Excicador 

• Estufa (103 ºC) 

• Balança analítica 

• Caneta de acetato 

 

Procedimento 

1. Colocar as placas de Petri sem tampa (3) na estufa a ~103 ºC, durante meia hora, no 

mínimo. 

2. Retirar as placas da estufa e colocar num excicador até que atinjam a temperatura 

ambiente. 

3. Marcar cada placa com uma caneta de acetato e pesar numa balança analítica. Anotar a 

sua massa.  

4. Colocar aproximadamente 0,3 g da matéria-prima dentro de cada placa. Anotar a sua 

massa (massa amostra húmida).  

5. Colocar as placas de Petri com a matéria-prima dentro de uma estufa a 103 ºC. 

6. Após algum tempo (depende da matriz vegetal em causa), retirar as placas para 

arrefecerem no excicador. Pesá-las quando atingirem a temperatura ambiente.  

7. Colocar de novo as placas na estufa e repetir o procedimento descrito em 6, até que a 

massa das amostras se mantenha constante (massa amostra seca). 

8. Calcular a humidade, de acordo com a seguinte equação: 

 100
(g) húmida amostra Massa

 (g) seca amostra Massa - (g) húmida amostra Massa
  % ,Humidade   

9. Apresentar os resultados como média ± desvio padrão. 

10. Aceitar os resultados como satisfatórios se coeficiente de variação, CV < 10 %. 

100
Média

Padrão Desvio
  (%) CV  variação,de eCoeficient   

 

Observações 

• Quando as amostras são colocadas na estufa, no início há um decréscimo do seu peso, 

devido à perda de água, e depois há um aumento, devido a reacções de oxidação que 

ocorrem a temperaturas elevadas. 

 

 

 

Escrito por: Inês Seabra     Data: 29 de Abril de 2012 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

 

 Extração sólido-líquido  

 

  



                                                               
Departamento de Ciência e Tecnologia Alimentar      
Escola Superior Agrária de Coimbra, IPC 
Bencanta, 3040-316 Coimbra 

 
 

 1 

Protocolo nº 2 

 

 

Extracção sólido-líquido 

 

Objectivo: extracção de compostos presentes na matéria-prima, de acordo com o solvente 

utilizado, por uma metodologia convencional de extracção. 

 

Materiais 

• Matéria-prima (quantidade a definir) 

• Balão (volume a definir, de acordo com a razão sólido/solvente) 

• Condensador 

• Mangueiras para circulação da água 

• Manta de aquecimento 

• Cronómetro 

• Copo vidro para pesagem 

• Espátula 

• Proveta para medição do solvente  

• Frasco de armazenamento do extracto previamente pesado com etiquetas adequadas 

 

Solventes 

• Solvente de extracção (volume a definir de acordo com a razão sólido/solvente) 

• Água 

 

Procedimento 

Extracção 

1 Montar do equipamento de extracção. Usar um condensador para evitar perdas de 

compostos extraídos e também de solvente, durante a extracção. 

2. Pesar a matéria-prima e introduzi-la no balão com muito cuidado para que fique toda no 

fundo do balão. Use um funil de papel. 

4. Medir o volume de solvente (de acordo com a razão de sólido-solvente) e colocá-lo no 

balão. Conectar o condensador. 

5. Abrir a torneira para iniciar o fluxo de água através do condensador. 

6. Ligar a manta de aquecimento. 

7. Assim que se iniciar a ebulição, diminuir a temperatura da manta e iniciar a contagem do 

tempo. 

8. Controlar todo o sistema durante o tempo de extracção (a definir). 

9. No final, desligar a manta e deixar arrefecer o sistema, mantendo aberta a torneira de 

alimentação de água para o condensador. 

10. Medir o volume de extracto, usando uma proveta de volume adequado. 

11. Guardar o extracto num frasco devidamente rotulado. O rótulo deve conter a seguinte 

informação: matéria-prima, solvente, extractor, razão sólido-solvente, temperatura de 

extracção, tempo de extracção, data, nome dos alunos, nome da professora, nome da UC). 

 

Determinação do rendimento da extracção 

1. Por cada extracto obtido, pesar 3 eppendorfs limpos e secos. 
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2. Depois de garantir que o extracto está homogéneo, retirar uma alíquota (pequeno volume) 

de 1 mL de extracto para cada um dos 3 eppendorfs. Repetir este procedimento para todos os 

extractos obtidos. 

3. Colocar os eppendorfs numa estufa a 40ºC (para evaporar o solvente de extracção sem 

danificar o extracto). 

4. Depois de secos, pesar os eppendorfs (vai demorar vários dias). 

5. Calcular a massa de extracto correspondente a 1 mL de extracto. 

6. Calcular a massa de extracto correspondente ao volume total de extracto obtido. 

7. Calcular o rendimento da extracção, em base seca, ou seja, apresentar os dados em x % 

(m/m, base seca) ou (m/m, b.s.) usando a seguinte equação: 

 

100
(g) seca base em MP Massa

(g) extracto Massa
  % extracção, de Rendimento   

 

onde: 

 











100

(%) Humidade-100
  (g) húmida base em MP Massa  (g) seca base em MP Massa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito por: Inês Seabra                  Data: 29 de Abril de 2012 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

 

Compostos fenólicos 
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Protocolo nº 3 

 
Determinação do teor de compostos fenólicos nos extractos 

 

 

Materiais 

• Espátula 

• Copo de precipitação de 500 mL 

• Tubos de ensaio 

• Suporte para tubos de ensaio 

• Pipetas automáticas (100 µL; 1 mL; 5 mL) 

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico 

• Vortex 

• Cronómetro 

 

Solventes e Padrão 

• Água destilada 

• Reagente de Folin-Ciocalteu 

• Na2CO3 99,9 %  

• Etanol 99,5 % p.a.  

• Padrão de composto fenólico (ácido gálico)  

 

Procedimento 

Preparação da solução de carbonato de sódio a 17%  (m/v) 

1. Pesam-se 17 g de Na2CO3 e dissolvem-se em 100 mL de água, mantendo-se sob 

agitação até à diluição completa do carbonato. 

 

Preparação da solução padrão de ácido gálico (1,6 mg/mL) 

1. Pesar 3,2 mg de ácido gálico e diluir em 2 mL de etanol. Esta é a solução-mãe de 

ácido gálico. 

 

Preparação dos extractos para análise 

• Diluir os extractos em etanol puro (ou água), consoante o solvente de extracção. Usar 

o vortex e ultra-sons (se necessário) para garantir a solubilização completa do extracto. 

A concentração da solução de extracto deve ser tal que a absorvância do ensaio dê 

entre 0,2 e 1,0 e depende do teor de fenólicos: quanto maior o teor, menor deve ser a 

concentração. 

• Adicionar água (ou etanol) para obter o extracto diluído em etanol 50% (v/v).  

• Para cada extracto obtido, usar apenas um dos eppendorfs que secou a 40ºC. Reservar 

os outros dois para o caso de ter de repetir este ensaio. 

• Peça ajuda à professora para definir a concentração da solução de extracto e definir 

qual o solvente que deve adicionar primeiro: se é o etanol, se é a água. 

 

Análise da solução padrão – construção da curva de calibração 

1. Num suporte de tubos de ensaio coloque 11 tubos limpos e secos. Um será para o 

“branco”, os outros 10 para a curva de calibração. 
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2. Nos tubos de ensaio colocar entre 0 e 20 µL (0, 4, 8, 12, 16 e 20) aliquotas de solução-

mãe e adicionar etanol para perfazer um volume de 20 µL. O primeiro tubo de ensaio 

será o “branco” que servirá para fazer as leituras de absorvância no espectrofotómetro. 

Fazer a curva em duplicado. 

3. Adicionar de seguida 1580 µL de água destilada a todos os tubos de ensaio. Use uma 

micropipeta de 5000 µL. 

4. Iniciar a contagem do tempo (com o cronómetro) ao mesmo tempo que adiciona 100 

µL de reagente de Folin ao primeiro tubo, o “branco” (com uma micropipeta de 200 

µL). Agitar bem. De 30 em 30 segundos, adicionar reagente de Folin a todos os outros 

tubos, por ordem. 

5. Adicionar 300 µL da solução de carbonato de sódio também por ordem a todos os 

tubos, com um intervalo de 30 segundos. Começar a adicionar o carbonato no 1º tubo 

quando se adiciona o reagente de Folin no 2º tubo. 

6. Agitar bem as soluções. 

7. Colocar os tubos de ensaio num banho a 40ºC, durante 30 minutos. 

8. Ao fim de 30 minutos, medir a absorvância de cada amostra no espectrofotómetro, a 

765 nm, contra o branco em cuvetes de plástico. Faça a leitura de 30 em 30 segundos, 

para que a reacção decorra durante exactamente 30 minutos em cada tubo. 

9. Verifique que os valores de absorvância se encontram dentro da curva (0,2 – 1,0). 

10. Construa a curva de calibração, de acordo com o exemplo da Figura 1. 

 

Recta Calibração
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Figura 1 – Exemplo de recta de calibração para determinação do teor de compostos fenólicos totais. 

 

 

Análise das amostras de extracto 

1. Num suporte de tubos de ensaio coloque 1 + nº de extractos × 3 tubos limpos e secos. 

2. No primeiro tubo de ensaio colocar 20 µL de água. Este tubo de ensaio será o 

“branco” que servirá para fazer as leituras de absorvância no espectrofotómetro. 

3. Nos restantes tubos de ensaio, colocar 20 µL das amostras a analisar. Analise 3 

amostras de cada extracto (isto é, se obteve 5 extractos por exemplo, terá que analisar 

5 × 3 = 15 amostras). Use uma micropipeta de 200 µL. 

4. Repita os passos 3 – 8 explicados atrás para a construção da curva de calibração.  

 

NOTA: Quando se adiciona o reagente Folin o branco fica amarelo enquanto que as amostras 

com o extracto começam a ficar azuladas. Após a adição do carbonato de sódio o branco fica 
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incolor e as amostras ficam azuis (a tonalidade do azul depende da concentração em 

polifenois 

5. Verifique que os valores de absorvância se encontram dentro da curva (0,2 – 1,0). Em 

caso negativo, repita o ensaio para uma solução de extracto de concentração diferente. 

6. Determinar teor de compostos fenólicos totais nas amostras através da equação 

determinada a partir da recta de calibração realizada com ácido gálico. O teor é 

expresso em equivalentes de ácido gálico (massa ácido gálico/massa extracto, em base 

seca). Apresentar os resultados com média ± desvio padrão. 

 

Observações 

• Seja muito cuidadoso/a para não perder extracto neste ensaio, especialmente se a 

quantidade de extracto que tem é pequena. 

• Não insira pipetas nos frascos originais de solventes! Transfira os solventes para um 

recipiente (por exemplo, um erlenmeyer com tampa) e insira as pipetas neste 

recipiente.  

• Em caso de usar pipetas automáticas, verifique se foram calibradas recentemente. 

• O reagente de Folin-Ciocalteu não contém compostos fenólicos. Este reagente vai 

reagir com os compostos fenólicos e também alguns compostos não fenólicos, 

formando cromogénios que são detectados por espectrofotometria. 

• Um vez que o reagente vai reagir com todos os compostos fenólicos, o resultado da 

análise deve ser expresso em % de equivalente de ácido gálico (massa de equivalente 

de ácido gálico / massa extracto × 100, base seca) 

 

Referência bibliográfica: 

Cheung, L.M.; Cheung, P.C.K.; Ooi, V.E.C. Antioxidant activity and total phenolic of edible 

mushroom extracts. Food Chemistry, 81, 249-255, 2003. 
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