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RESUMO 
 

         O presente relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular de Tecnologia dos Processos 

Alimentares II, da Licenciatura em Tecnologia Alimentar. Consiste no desenvolvimento de técnicas de 

determinação da humidade, do rendimento da extrações e do teor de fenólicos presentes no cravinho.  

O nome científico antigo do cravo-da-índia, Eugenia caryophyllata Thunb., deriva da palavra grega 

"karyophyllon" que significa "folha-noz". Da China é que veio a primeira indicação do uso do cravo-da-

índia como condimento, remédio e elemento básico para elaboração de perfumes especiais e incensos 

aromáticos.  

Destaca-se das restantes especiarias pelo seu poder antimicrobiano superior ao de muitas frutas, legumes 

e outras especiarias, pelo que é uma opção a considerar na formulação de novos produtos alimentares 

(Silvestri, 2010) 

Nesta experiência, foi utilizado cravinho em grão, que teve que ser triturado para realizar as extrações. 

Realizaram-se extrações dos compostos fenólicos em condições laboratoriais em que se variou o tipo de 

equipamento, a composição do solvente e a razão sólido/solvente. 
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INTRODUÇÃO 

1.1.CARACTERIZAÇÃO 
  

 O cravo-da-índia é uma planta de porte arbóreo, de ciclo perene e que atinge cerca de 12 metros 

de altura. A copa é bem verde, de formato piramidal. As folhas são semelhantes às do louro, ovais, 

opostas e de coloração verde brilhante, com numerosas glândulas de óleo visíveis contra a luz. As flores 

são pequenas, branco e amareladas, agrupadas em cachos terminais. O fruto é do tipo baga e de formato 

alongado, suculentos, vermelhos e comestíveis, aroma forte e penetrante. 

O seu cultivo é feito por sementes que caem das árvores e colocadas em caixotes com serragem 

húmida. A germinação tem início após o oitavo dia e as mudas devem ser colocadas em caixotes ou sacos 

plásticos com terra vegetal, permanecendo sob ripados por um ano. De preferência, o solo deve ser rico 

em matéria orgânica, húmido e bem drenado, em locais com temperaturas médias anuais acima de 20 C.   

   O cravo-da-índia caracteriza-se pelo odor fortemente aromático e sabor ardente. 

              Sua composição química é constituída principalmente por eugenol, acetato de eugenol, 

betacariofileno, ácido oleânico, e substâncias das classes: triterpeno, ceras vegetais, cetonas, resinas, 

taninos e esteróis. O eugenol apresenta efeito anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico e é eficaz no 

combate e diminuição de bactérias presentes na boca. Seus efeitos medicinais compreendem o tratamento 

de náuseas, flatulências, indigestão, diarreia. (Nascimento et al., 2000). 

       Na indústria alimentar, o cravo-da-índia é utilizado no combate ao desenvolvimento de bactérias (por 

exemplo a E.coli), na prevenção da oxidação e como conservante alimentar (Silvestri, 2010) 

1.2.ORIGEM GEOGRÁFICA 
 

 É uma espécie vegetal Syzygium aromaticum, pertence à família das Myrtaceae. Nativa das ilhas 

Molucas na Indonésia, é considerada uma das especiarias mais valiosas do mundo, sendo comercializada 

em duas formas distintas, em pó e em grão (Cortés-Rojas, de Souza, & Oliveira, 2014) 

1.3.PRINCIPAIS APLICAÇÕES 
 

 Apresenta um elevado potencial e é usualmente aplicado nas mais diversas áreas, desde a área 

alimentar, farmacêutica, cosmética e agrícola (Cortés-Rojas et al., 2014). Tem propriedades 

antibactericidas e é também usado como anestésico e anticépticos para o alívio de dores de dente 

(Nascimento et al., 2000). 
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Na culinária, o cravo-da-índia é um condimento versátil que pode ser usado tanto em pratos 

doces como em pratos salgados. É normalmente empregado no preparo de caldos, ensopados, doces, 

pudins, bolos, pães, vinhos quentes e licores. O eugenol, presente no óleo essencial, tem ação bactericida 

que o torna útil para preservar e prolongar a validade de compotas e conservas. Na Europa, é muito usado 

para condimentar carnes e salames. 

Na saúde e cosmética é usado em loções e vaporizações para limpeza da pele do rosto, em 

produtos de higiene bucal para fazer assepsia e promover um hálito agradável, em banhos de imersão 

aromáticos e águas perfumadas. É também eficaz no combate à acne. O óleo pode ser usado para massajar 

músculos doloridos, para suavizar estrias e é eficaz no tratamento de unhas quebradiças ou fracas. Usado 

na elaboração de pomadas para remoção de verrugas. Ainda na forma de pomadas e cremes, alivia a 

coceira e o inchaço das picadas de insecto e também utilizado em loções capilares que limpam e auxiliam 

o crescimento dos fios. 

1.4.COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 

               Sua composição química é constituída principalmente por eugenol, acetato de eugenol, 

betacariofileno, ácido oleânico, e substâncias das classes: triterpeno, ceras vegetais, cetonas, resinas, 

taninos e esteróis. O eugenol apresenta efeito anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico e é eficaz no 

combate e diminuição de bactérias presentes na boca. Seus efeitos medicinais compreendem o tratamento 

de náuseas, flatulências, indigestão, diarreia. (Nascimento et al., 2000). 

1.5.COMPOSTOS FENÓLICOS  
 

 A influência dos compostos fenólicos na qualidade dos alimentos tem-se verificado bastante 

importante, por consequência estes cada vez mais têm sido muito estudados. Englobam uma gama 

enorme de substâncias, entre elas os ácidos fenólicos, os quais, por sua constituição química, possuem 

propriedades antioxidantes. Alguns cientistas identificaram o cravo-da-índia como o melhor tempero 

antioxidante, devido ao fato de que ele contém altos níveis de compostos fenólicos, além de ter outras 

propriedades benéficas à saúde. 

 Estes compostos estão divididos em dois grandes grupos: os flavonóides e derivados e os ácidos 

fenólicos (ácidos benzóico, cinâmico e seus derivados e cumarinas. 

Os flavonóides são compostos bioativos que possuem uma estrutura básica formada por C6-C3-

C6, têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatório e são encontrados em grandes quantidades em 

alguns alimentos. São encontrados em quantidades variáveis em frutas, legumes, verduras e também no 

café e no chá. A sua estrutura é constituída por dois anéis aromáticos (A e B) ligados por 3 átomos de 

carbono que formam um heterociclo oxigenado (anel C). 
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. 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA GENÉRICA DAS MOLÉCULAS DOS FLAVONÓIDES (BALASUNDRAM, SUNDRAM E SAMMAN, 2006). 

 

1.6.EXTRACÇÃO SÓLIDO – LÍQUIDO  
 

 O processo de extracção sólido-líquido, muito utilizada para a obtenção de compostos fenólicos 

de fontes vegetais, emprega calor e/ou agitação, para acelerar a dissolução dos analitos no meio extractor 

(Cortés-Rojas, de Souza, & Oliveira, 2014). 

Para que essa extracção seja mais satisfatória o sólido deve estar bastante triturado, assim o 

solvente terá um maior contato com os seus constituintes. 

Normalmente o componente que se deseja extrair é solúvel no líquido e o restante da fase sólida 

é insolúvel. 

Independente da técnica a ser usada na extração, o processo comum para a obtenção de produtos 

naturais a partir de fontes naturais envolve a escolha da fonte (material biológico, geralmente vegetais), a 

secagem do material, a trituração, a extração e a purificação do produto extraído. 

1.7.OBJETIVOS 
 

Esta actividade experimental tem como objetivo extrair e determinar os compostos fenólicos do 

cravinho através duma extração sólido – líquido. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  
 

2.1.PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA: 
 

A nossa matéria-prima o cravinho foi comprada em grão, está a venda em qualquer tipo de 

supermercado uma vez que é utilizada para a culinária. Tendo a matéria-prima que já vem seca e em 

pequenas dimensões, só tivemos de triturar mais um pouco, este processo foi feito com uma máquina 

picadora 1,2,3. No final de termos a matéria-prima triturada, esta já estava pronta para a sua utilização. 

2.2.DETERMINAÇÃO DA HUMIDADE: 
 

No protocolo de humidade de matrizes vegetais, em que o objetivo era a determinação da 

humidade das mesmas pelo método gravítico, não seguimos o protocolo uma vez que nenhuma das alunas 

do grupo se encontrava presente na aula laboratorial designada a esta etapa. Dado que não foi possível 

determinar a humidade das matrizes vegetais, tomamos a iniciativa de utilizar valores fictícios. 

 

2.3.DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DAS EXTRAÇÕES: 
 

Na extração sólido-liquido não fizemos de acordo com o protocolo, em vez de usarmos o balão, 

o condensador e a manta de aquecimento usámos o banho termostatizado.  

Procedimento da extração: 

1. Pesamos 1g de matéria-prima para cada copo de vidro, usamos 4 copos de vidro;  

 

2. Medimos 20 ml de solvente (razão de sólido:solvente (m/v) de 1:20) e colocamos em cada copo 

de vidro já com 1g de matéria-prima de acordo com as percentagens do solvente EtOH:H2O; 

 

3. Colocamos os 4 copos de vidro com tampa no banho termostatizado, deixamos por 30 minutos a 

uma temperatura de 60ºC. 
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4. Após retirarmos os copos de vidro do banho termostatizado, medimos o volume do extrato 

usando uma proveta de volume 5 ml; 

 

5. Guardamos o extrato em 4 frascos rotulados como (Crav. 1), (Crav.2), (Crav.3), (Crav.4).  

 

 Teor de fenólicos nos extractos: 

a. Preparação dos extratos para análise: 

 

i. Para cada extrato obtido, usamos apenas um dos eppendorfs que secou.  

ii. Diluímos o extrato 1.1 em 3000 microlitros de água destilada e de seguida 

usamos o vortex e o ultra-sons para garantir a solubilização completa do 

extrato;  

iii.  Diluímos os extratos 2.1 e 3.1 em 2000 microlitros de etanol, usando o 

vortex e o ultra-sons e de seguida acrescentámos mais 2000 microlitros de 

água destilada e voltámos a utilizar o vortex e o ultra-sons; 

iv. O extrato 4.1 foi diluído em 2000 microlitros de etanol e de seguimos 

usamos o vortex e o ultra-sons. 

 

 

b. Análise da solução padrão: 

 

1. Num suporte de tubos de ensaio colocámos (1 + nº de extratos *3) ou seja, 13 tubos limpos e 

secos; 

2. No primeiro tubo de ensaio colocámos 3000 microlitros de água. Este tubo de ensaio, designado 

“branco” serviu para fazer as leituras de absorvância no espectrofotómetro;   

3. Nos restantes tubos de ensaio, colocámos 20 microlitros das amostras a analisar. Analisámos 3 

amostras de cada extrato; 

4. De seguida adicionámos 1580 microlitros de água destilada em todos os tubos de ensaio; 

5. Iniciámos a contagem do tempo ao mesmo tempo que adicionávamos 100 microlitros de 

reagente de Folin ao primeiro tubo. De 30 em 30 segundos, adicionámos o reagente de Folin a 

todos os outros tubos; 

6. Adicionámos 300 microlitros da solução de carbonato de sódio por ordem a todos os tubos, com 

um intervalo também de 30 segundos. Começámos a adicionar o carbonato de sódio no primeiro 

tubo quando adicionamos o reagente de Folin no segundo tubo; 

7. Colocámos os tubos de ensaio no banho durante 30 minutos; 
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8. Ao fim de 30 minutos, medimos a absorvância de cada amostra no espectrofotómetro, a 765nm, 

contra o branco em cuvetes de plástico. 

9. Verificámos os valores de absorvância e em seguida determinámos o teor de compostos 

fenólicos totais nas amostras, através da equação determinada a partir da reta de calibração 

realizada com ácido gálico.     
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O teor de humidade nos alimentos é considerado um indicador do tempo de vida útil, independentemente, das suas propriedades físicas e químicas, sendo de extrema 

importância a sua determinação. 

Sulieman, Boshra, & Khalifa (2007), referem que o teor de humidade para o cravinho é de 10 ±(0,006%). A amostra analisada apresentou um teor de humidade de 

9.82%.  

 

 

 

TABELA 1 - DETERMINAÇÃO DA HUMIDADE DO CRAVINHO 
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3.1.EFEITO DO SOLVENTE 
 

 Na determinação do rendimento das extrações podemos verificar que, houve um maior 

rendimento em que o solvente Etanol 50%; Água, tinha uma proporção de (50:50) e um menor com 

Etanol 100%, o que nos leva a perceber que com maior quantidade de etanol o rendimento é menor e que 

com a igual proporção de Etanol e água o rendimento é maior. 

No caso da percentagem de teor de compostos fenólicos, podemos verificar que quando a 

proporção de Etanol é de (100%) e H2O também é de (100%), a sua percentagem é bastante pequena em 

relação à proporção com maior percentagem que é (50:50). O que podemos concluir é que tanto para o 

rendimento de extração como para o teor de fenólicos a melhor proporção de solvente é Etanol; água 

(50:50), porque é onde há maior percentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.EFEITO DO EQUIPAMENTO  
 

 No gráfico podemos verificar que quanto maior a concentração de ácido gálico utilizado maior é 

a sua absorvância.  

Os resultados da determinação do teor de compostos fenólicos totais obtidos foram calculados através da 

equação determinada a partir da reta de calibração que relaciona a concentração do ácido gálico em 

função da absorvância. 

TABELA 2 - RENDIMENTO DE EXTRAÇÃO E TEOR DE FENÓLICOS EM FUNÇÃO DO EFEITO DO SOLVENTE. 
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FIGURA 2 - RETA DE CALIBRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS. 
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CONCLUSÃO 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre o teor de compostos 

fenólicos nos extratos do cravinho. Além disso, também permitiu uma pesquisa para obter dados mais 

consistentes sobre as etapas do processo. 

Em relação aos resultados obtidos conclui-se que o cravinho é uma boa fonte de compostos 

antioxidantes, nomeadamente fenólicos e flavonóides, uma vez que os valores de absorvância foram mais 

elevados que o esperado.  

Concluímos que deveríamos ter feito mais diluições para obter os valores de absorvância dentro da curva 

(0,2 - 1,0). 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – EQUAÇÔES NECESSÁRIAS PARA PREENCHER AS TABELAS 
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ANEXO 2 – TABELAS  
 

  

Tabela 4 - Determinação do rendimento das Extrações 

Tabela 3 - Determinação da humidade do cravo-da-índia 
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Tabela 5 – Curva padrão do ácido gálico  

Figura 3 – Gráfico da curva padrão do ácido gálico  
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Tabela 6 – Teor de fenólicos no cravinho 


