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1. Resumo  
A atividade experimental consistiu em extrair compostos fenólicos da flor de 

carqueja, efetuando em primeiro lugar uma secagem das flores. Posteriormente efetuou-

se uma infusão da carqueja, colocou-se uma alíquota dessa infusão num eppendorf para 

secagem da mesma. Por fim após a secagem desta alíquota foi efetuada uma diluição do 

extrato seco obtido e posterior medição utilizando espetrofotometria.  

O principal objetivo desta atividade foi determinar os compostos fenólicos na 

carqueja com diferentes solventes, a diferentes temperaturas, e posterior comparação com 

a curva de calibração efetuada por padrões. 

2. Introdução 
 

O ser humano como ser aeróbio, obtém produtos dessa atividade que causam 

danos ao organismo, podendo posteriormente serem esses os produtos responsáveis por 

determinadas doenças, como é o caso de tumores malignos, inflamações, entre muitas 

outras. No entanto existem compostos dispostos na natureza que tem a capacidade de 

proteger o organismo humano dessas doenças (Silva, Costa, & Santana, 2010) 

A utilização de plantas com fins medicinais vem desde a Antiguidade e prolonga-

se até aos dias de hoje. Com o passar dos anos foram efetuados estudos sobre os efeitos, 

características, composições químicas das diversas plantas. Hoje utilizamos as plantas no 

nosso dia-a-dia nas mais diversas áreas, nomeadamente, na medicina, alimentação, 

farmacêutica, estética e cosmética (Seia, 2011). 

 

2.1 - Pterospartum tridentatum – Carqueja 
 

A Pterospartum tridentatum, mais conhecida como carqueja ou carqueija (fig.1), 

é uma planta que pertence à família das Fabaceae e da subfamília Papilionoidaea, 

pertencente à flora portuguesa, espanhola e norte-africana. É característica de um 

microclima particular, temperado a frio (Martins, 2011). 

Esta planta caracteriza-se por ser de pequeno porte, alcançando no máximo 1 

metro de altura, apresenta caules, eretos, lenhosos, com ramos alternados e flores de cor 

amarelo intenso (Martins, 2011). Os ramos são achatados com duas ou três expansões em 

forma de asa, as folhas são persistentes, alternadas e triangulares, aparentam ser 

tridentadas. A fase de floração dá-se entre o mês de abril e julho, dependendo assim da 

zona onde a planta se desenvolve (Pimenta, 2012). 
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Figura 1: Carqueja. (Alice Wegmann,2017) 

 

2.2 - Distribuição Geográfica  
 

Este arbusto encontra-se especialmente no norte e centro da Península Ibérica, 

incluindo todo o território continental de Portugal sendo também frequente no Norte de 

África (Pimenta, 2012). 

A espécie Pterospartum tridentatum é bastante comum em Portugal e cresce 

espontaneamente, podendo desenvolver-se em matos, terrenos incultos, bosques, desde 

os territórios mais baixos até à média-alta montanha, tendo preferência por zonas de 

elevada altitude (Seia, 2011). 

  

2.3 - Aplicações  
 

 A carqueja é usada predominantemente sob a forma de decocção, infusão e sob a 

forma de xarope, sendo também utilizada topicamente. As partes mais usadas são a raiz 

e as flores, sendo que as flores são geralmente colhidas pela altura da primavera.  

Esta planta é utilizada desde a Antiguidade para emagrecer, baixar a tensão 

arterial, o nível de colesterol no sangue, na diabetes e em problemas de bexiga. Também 

é utilizada para confeção de alimentos, como por exemplo arroz de carqueja e como 

tempero. Os caules da planta de carqueja também são usados nos fornos a lenha, uma vez 

que são bastante inflamáveis (Seia, 2011). 

Em termos de infusão são utilizadas as flores (30 g de flores, para um litro de água 

fervente), para uso no tratamento de gripes, bronquites, tosse, dores e inflamações da 

garganta (Pimenta, 2012). 

 

2.4 - Composição Química  
 

A carqueja apresenta uma diversidade de compostos químicos, tais como: óleos 

essenciais, terpenos, ésteres, alcaloides e compostos fenólicos. O extrato desta planta 

contém propriedades farmacotoxicológicas e medicinais (Martins, 2011). 
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O processo de obtenção de extratos de carqueja pode ser realizado seguindo 

diferentes metodologias, com diferentes solventes dependendo do objetivo do trabalho 

(quais os compostos que queremos obter) (Rocha, 2011). 

Os compostos fenólicos (genistina (fig.2), isoquercitrina (fig.3), sissotrina (fig.4), 

prunetina (fig.5) e a quercitrina (fig.6) são os compostos presentes em maior quantidade 

na carqueja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 - Compostos fenólicos 
 

 Os compostos fenólicos são estruturas químicas presentes em alimentos de origem 

vegetal, como frutas, chás e vegetais folhosos, que podem exercer efeitos preventivos 

Figura 2: Estrutura da genistina (Mauricio 
Casado, 2010). 

Figura 3: Estrutura química da isoquercitrina 
(Adolfo Sabina, 2012). 

Figura 5: Estrutura química da sissotrina (Maria Silva,2011). Figura 4: Estrutura química da prunetina 
(João Sousa, 2015). 

Figura 6: Estrutura química da 
quercitrina (Débora Maldau, 2006). 
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e/ou curativos em distúrbios fisiológicos no ser humano, devido à sua ação antioxidante 

não enzimática (Felipe, 2015). 

 

2.5.1 - Extração de compostos fenólicos 

 

Estes compostos podem assim ser extraídos desta planta por extrações sólido-

líquido. 

 

2.5.2 - Extração Sólido-líquido  
 

É uma operação unitária que consiste em extrair componentes (soluto) de uma 

fase sólida, utilizando um solvente, dando origem a uma solução enriquecida em soluto e 

uma fase sólida, designada por resíduo, geralmente o material solúvel (soluto) é o produto 

de interesse (Rodrigues, 2016). 

Quando se colocam em contacto um soluto e um solvente, ocorrem transferências 

de componentes de uma fase para a outra, a extração dá-se por concluída quando o soluto 

está esgotado, ou seja, quando os componentes já foram transferidos para o solvente. 

(Rodrigues, 2016) 

O rendimento de extração depende de diversos fatores, nomeadamente do material 

vegetal que se utiliza, do grau de trituração ou tratamento que é feito anteriormente à 

matriz sólida e do tipo de solvente. (Rodrigues, 2016) 

 

2.5.3 - Extração com etanol 
 

Segundo (Pinela,2011), foi efetuada uma extração de compostos fenólicos da flor 

de carqueja com etanol a 95%. O etanol foi misturado com o extrato previamente seco e 

deixado em repouso durante 15 minutos, seguidamente é medida a absorvência da mistura 

a 280, 320 e 360nm. Os compostos fenólicos que são os compostos do nosso interesse 

são medidos a 280nm devido ao seu valor de absorvência ser maior neste comprimento 

de onda.  

 

2.5.4 - Extração Aquosa 
 

Uma extração aquosa consiste em ferver uma determinada quantidade de amostra, 

neste caso foi de 50g de flores de carqueja com 1.50 litros de água, durante 10 min. De 

seguida, a mistura é filtrada sob vácuo originando 450g de extrato aquoso com uma 

concentração de aproximadamente 30% (m/m). Posteriormente é medida a absorvência a 

280, 320 e 360nm, isto para verificar em que comprimento de onda os compostos tem 

maior valor de absorvência.   
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Relativamente ás extrações acima descritas (com eltanol e aquosa) identificaram-se os 

seguintes compostos fenólicos: 

• Sissotrina 

• Prunetina 

• Genistina 

• Quercetina 

 

O objetivo desta atividade experimental é a extração de compostos fenólicos da 

carqueja e verificação dos rendimentos, que são dependentes dos diferentes solventes 

utilizados (água, etanol, mistura de ambos) e dos diferentes tempos de extração. 
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3. Procedimento – Humidade de matrizes vegetais 
 

3.1 - Material 

• Flor de carqueja triturada; 

• Placas de Petri sem tampa; 

• Espátula; 

• Exsicador; 

• Estufa (103ºC); 

• Balança analítica; 

• Caneta de acetato; 

• Pinça de madeira; 

 

3.2 - Procedimento 
1. Colocaram-se as caixas de Petri sem tampa (3) na estufa a 103ºC, durante meia 

hora; 

2. Retiraram-se as caixas de Petri da estufa e colocaram-se num exsicador até que 

atingissem a temperatura ambiente; 

3. Marcaram-se as placas com uma caneta de acetato e pesaram-se numa balança 

analítica. Anotaram-se as massas; 

4. Colocaram-se aproximadamente 2,7g de carqueja flor para cada placa. 

Anotaram-se a massa húmida; 

5. Colocaram-se as placas de Petri com a matéria-prima na estufa a 103ºC durante 

aproximadamente 4 horas; 

6. Retiraram-se as caixas da estufa e colocaram-se no exsicador de modo a que 

estas arrefecessem; 

7. Pesaram-se as caixas novamente após estas atingirem a temperatura ambiente; 

8. Calculou-se a humidade de cada uma delas; 

 

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

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
× 100 

 

4. Procedimento- Extração sólido-líquido 
 

4.1 Material 
1. Carqueja triturada 

2. Balança analítica  

3. Copo de precipitação 

4. Espátula 

5. Caneta de acetato 

6. Banho-maria (60°C) 
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7. Cronómetro 

8. Funil 

9. Papel de filtro 

10. Vareta 

11. Provetas 

12. Caixa de Petri 

13. Eppendorfs 

14. Estufa a 40°C 

15. Frasco de armazenamento do extrato previamente pesado com e devidamente 

identificado 

16. Solventes 

17. Solvente de extração na proporção 1:20 (ETOH a 25%,75%,100%; H 2O) 

 

4.2 - Procedimento 
 

1. Ligar o equipamento banho-maria, regular a temperatura do banho para 60°C. 

2. Pesar 1g de carqueja para o copo de precipitação. 

3. Medir o volume de solvente, de acordo com a proporção sólido-solvente, com o 

auxílio de uma proveta e coloca-lo no copo de precipitação. 

4. Levar ao banho-maria durante 30 minutos os copos de precipitação e cobri-los 

com as caixas de Petri. 

5. Terminado o tempo, retira-se os copos e deixa-se arrefecer. 

6. Filtra-se o extrato obtido para o frasco, este frasco deverá estar devidamente 

rotulado. O rótulo deverá conter informação sobre:  a matéria-prima, solvente, 

razão sólido-solvente, temperatura de extração, data, nome dos alunos, nome da 

professora e nome de unidade curricular. 

7. Mede-se o seu volume, utilizando uma proveta de volume adequado. 

8. Reserva-se o extrato. 

 

 

5 - Determinação rendimento de extração 
 

1. Pesar 3 eppendorfs limpos e secos para cada extrato obtido. 

2. Retirar uma alíquota de 1ml de extrato para cada um dos 3 eppendorfs, depois de 

garantir a homogeneidade do extrato. Repetir este procedimento para a 

totalidade dos extratos. 

3. Colocar os eppendorfs na estufa a 40°C. 

4. Após a saída da estufa, pesar os eppendorfs e registar a sua massa. 

5. Calcular a massa de extrato correspondente a 1ml de extrato. 

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

7. Calcular o rendimento da extração, em base seca, ou seja, apresentar os dados 

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

8. Rendimento de extração 
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9. Massa MP em base seca 

6. Procedimento – Determinação do teor de compostos 

fenólicos nos extratos 
 

6.1 - Material 

• Espátula; 

• Copos de precipitação; 

• Tubos de ensaio; 

• Suporte para tubos de ensaio; 

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

• Vortex; 

• Cronómetro; 

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico; 

 

6.2 - Solventes e Padrão 

• Água destilada; 

• Reagente de Folin-Ciocalteu; 

• Na2CO 99,9% 

• Etanol 99,5% p.a 

• Padrão de composto fenólico 

 

6.3 - Procedimento 
 

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

Pesou-se 17g de Na2CO3 e dissolveu-se em 100mL de água, mantendo-se sob agitação 

até à diluição completa do carbonato. 

Preparação dos extratos para análise 

1. Diluiu-se os extratos em diferentes solventes e utilizou-se o vortex e o ultra-sons 

para garantir a solubilização completa do extrato; A razão de solido-solvente 

utilizada foi de 1/20. 

 

 

Tabela 1– Solvente utilizado para cada amostra e o respetivo tempo de extração. 

Extração Solvente Tempo (min) 

1.1 Água 30 

2.1 Etanol 25% 30 

3.1 Etanol 75% 30 

4.1 Etanol 100% 30 

5.1 Etanol 25% 15 

6.1 Etanol 25 % 45 
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Análise das amostras de extrato 

1. Num suporte de tubos de ensaio colocou-se 1+ nº de extratos x 3 tubos de ensaio 

limpos e secos (repetição de 3x cada amostra mais um tubo para efetuar o 

branco); 

2. No primeiro tubo de ensaio colocou-se 20µL de água, este é o “branco” que 

servirá para fazer as leituras de absorvência no espectrofotómetro; 

3. Nos restantes tubos de ensaio, colocou-se 20µL das amostras a analisar, 

utilizando uma micropipeta de 200µL; 

4. Adicionou-se 1580 µL de água destilada a todos os tubos de ensaio, utilizou-se 

uma micropipeta de 5000µL; 

5. Iniciou-se a contagem do tempo com um cronómetro, ao mesmo tempo que se 

adicionou 100µL de reagente de Folin ao primeiro tubo, colocando em todos os 

outros com o intervalo de 30 segundos entre os tubos; 

6. Adicionou-se 300µL da solução de carbonato de sódio também por ordem a 

todos os tubos, com um intervalo de 30 segundos. Começou-se a adicionar o 

carbonato no 1º tubo quando se adicionou o reagente de Folin no 2º tubo; 

7. Agitaram-se bem as soluções; 

8. Ao fim de 30 minutos, mediu-se a absorvência da cada amostra no 

espetrofotómetro, a 765nm, contra o branco em cuvetes de plástico. 

9. Verificou-se se os valores de absorvência se encontravam dentro dos valores da 

curva de calibração; 

 

7. Resultados e discussão 

 

7.1 - Humidade  
Os resultados obtidos relativamente à humidade presente na carqueja flor foram 

em média aproximadamente 7,54%, como podemos verificar na tabela 2.  Esta média de 

resultados é satisfatória uma vez que o valor do coeficiente de variação é inferior a 10%.  

 

Tabela 2: resultados dos cálculos da humidade da carqueja flor. 

Humidade (%) 

Ensaio Média DP CV 

7,192254495 

7,53771721 0,306129542 4,061303091 7,64558771 

7,775309426 
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 7.2 - Rendimento das extrações 
   
Após a determinação do rendimento das extrações, obtivemos a tabela seguinte 

(tabela 3). A maior percentagem está presente na mistura três com um valor de 33,8% 

com um desvio padrão e coeficiente de 1,5% e 4,6%, respetivamente. Em geral os 

resultados obtidos são bastante bons, pois o coeficiente de variação é inferior a 10%.  

Contudo, na mistura quatro o valor obtido foi de 12,4% com um desvio padrão e 

coeficiente de variação de 3,1% e 24,7%, respetivamente.  Nesta mistura, podemos 

verificar que a % de compostos fenólicos é mais baixa, comparativamente aos outros 

extratos. Este facto pode ser devido à falta de experiência por parte dos alunos, levando 

a erros de extração, o próprio solvente utilizado ou a medição do mesmo erradamente, ou 

qualquer outro problema de laboratório. 

 
Tabela 3: resultados da determinação do rendimento das extrações (%) 

Rendimento de extração (%) 

Ensaio Média DP CV 

18,7 17,8 1,5 8,7 

18,7 

16,0 

29,3 31,1 1,5 4,9 

32,0 

32,0 

32,0 33,8 1,5 4,6 

34,7 

34,7 

10,7 12,4 3,1 24,7 

16,0 

10,7 

32,0 30,2 1,5 5,1 

29,3 

29,3 

34,7 32,0 2,7 8,3 

29,3 

32,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

7.3 - Efeito do solvente (extrações 1,2,3,4) 
 

Observando os dados obtidos na figura 7., concluímos que o rendimento é superior 

para a mistura com 75% de ETOH (33,80%), apesar do teor de fenólicos ser superior na 

mistura o solvente é 100% de água. 

É possível verificar também que o solvente 100% de ETOH é onde se obteve menor 

rendimento (12,40%). 

Assim, através da figura 7, podemos concluir que a água é o solvente mais 

apropriado para extrair compostos fenólicos da carqueja flor. Embora apresente um baixo 

rendimento, apresenta uma grande percentagem de compostos fenólicos, quase 50% dos 

compostos que lá estão.  
 

 

Figura 7: Efeito do solvente (extração 1 à 4). 

 

7.4  - Curva padrão 
 

Através desta curva padrão, representada na figura 8 e fornecida pela professora 

verificámos os valores da ordenada na origem e do declive, fazendo de uma média 

entre as duas retas. Os valores obtidos foram, -0,03395 para o desvio padrão e 1,42545 

para o declive. 
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Figura 8: Curva padrão. 

  

7.5  - Teor de fenólicos nos extratos 
 

 Com os valores retirados da reta de calibração (declive e ordenada na origem) 

foi-nos possível calcular o teor de fenólicos de cada mistura.  

 Após a análise da tabela 4, verificámos que a maior percentagem de teor de 

fenólicos pertence à mistura um, com um desvio padrão e coeficiente de variação de 

7,1% e 0,2%, respetivamente, sendo estes valores bastante aceitáveis. 

 

Tabela 4: resultados do teor de fenólicos (%) 

Teor de fenólicos (%) (mg EAG/mg extrato * 100) 

Ensaio Média DP CV 

47,98687143 44,8 7,1 0,2 

51,44574286 

34,86701429 

29,5504 25,9 6,1 0,2 

30,9166 

17,3052 

46,77759167 38,0 6,2 0,2 

33,21046667 

33,97579167 

26,508075 32,8 4,5 0,1 

35,274525 

36,7356 

19,17950833 21,1 1,3 0,1 

22,194425 

21,84655 

28,68630769 29,8 2,6 0,1 

27,33762308 

33,37459231 
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7.6  -  Efeito do tempo de extração (extrações 2, 5,6) 
 

 Através da análise de figura 9, concluímos que 15 minutos são suficientes para 

obtermos um rendimento aceitável. É possível verificar que com o aumento do tempo 

para o dobro e para o triplo, o rendimento aumenta ligeiramente, sendo esta uma diferença 

pouco significativa. O rendimento tem sempre tendência a subir com o tempo, se baixar 

essa causa está relacionada com erros experimentais, o que não acontece no gráfico 

“efeito do tempo de extração”. 

 

 

Figura 9: Efeito do tempo de extração (extrações 2,5,6). 
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8. Conclusão 
 

Com esta atividade podemos verificar que a carqueja flor é uma planta rica em 

compostos fenólicos. Tais compostos poderão ser extraídos elaborando uma extração 

sólido-líquido, utilizando vários solventes, como água e etanol a diferentes 

concentrações. Uma vez analisados os resultados podemos ainda verificar que o solvente 

mais adequado para extrair os compostos fenólicos desta planta é a água e que o tempo 

de extração não tem uma influência muito significativa neste processo. No entanto, se o 

nosso objetivo fosse obter um rendimento maior seria mais adequado a utilização do 

solvente 75% etanol. 

Logo à partida foi possível verificar uma grande diferença entre os extratos, obtidos 

a partir de diferentes solventes, apenas pelas diferentes tonalidades que estes 

apresentavam após o termino do tempo de extração, concluindo que cada solvente extrai 

da planta diferentes componentes, sendo estes mais ou menos solúveis nos solventes 

utilizados. 

Apesar de todo o procedimento ser relativamente simples, podem ter ocorrido alguns 

erros na medição de compostos, no processo de pesagem, ou simplesmente distrações 

durante a execução do mesmo. No entanto a nossa atividade foi bem-sucedida no geral, a 

escolha da nossa matéria prima ajudou, visto ser uma planta com teor de fenólicos 

elevado. 
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