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Resumo 
 

Para a realização deste trabalho experimental foi-nos proposto escolher um 

produto com o objetivo de se estudar a sua composição em compostos fenólicos entre 

outras propriedades. Achamos interessantes as folhas de oliveira uma vez que apresenta 

muitos benefícios para a saúde mas, no entanto, ainda é um tema pouco falado e 

debatido. As folhas da oliveira podem ser um importante subproduto gerado pela poda 

das árvores, pois apresentam quantidades significativas de compostos fenólicos e ácidos 

gordos que podem ser aliados de uma vida saudável. Tendo em conta a constituição 

química das folhas este trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre a humidade 

de matrizes vegetais presente nas folhas pelo método da gravimetria e extração de 

compostos fenólicos. Para determinar a humidade foram usadas 3 caixas de Petri sem 

tampa previamente secas e nas quais se colocou algumas gramas da matéria-prima e 

em seguida colocou se na estufa a 103ºC. Para extração de fenólicos a matéria-prima foi 

previamente triturada. Nas extrações para a folha fizemos 6 extrações e cada extração 

foi realizada em triplicado, ou seja, 18 extrações no total. Recorreu-se a EtOH:H2O numa 

razão de 0:100, 25:75, 75:25 e 100:0, numa razão sólido:solvente 1:20. Após todo esse 

processo observamos no espectrofotómetro o valor de absorvência a 765 nm e por fim 

construi-se a curva de calibração. A partir da curva de calibração foi possível determinar 

o teor de compostos fenólicos totais nas amostras através da equação determinada a 

partir da reta de calibração realizada com ácido gálico. O teor é expresso em 

equivalentes de ácido gálico e apresenta se a média e o respetivo desvio padrão de 

valores. Observamos que a humidade deu dentro dos valores esperados com um 

coeficiente de variação de 1,1 e um melhor rendimento quando utilizado uma proporção 

de EtOH:H2O de 25:75. 
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Introdução 
 

O Homem procura desde sempre na natureza recursos que permitam melhorar 

a sua qualidade de vida, com o objetivo de se tornar mais saudável e alcançar o sonho 

de viver mais e melhor (Pacetta, 2013). Do mesmo modo, o interesse em produtos 

naturais, capazes de melhorar a saúde dos consumidores, tem sido a pedra basilar da 

abundante investigação que tem sido feita no âmbito dos compostos antioxidantes 

provenientes de plantas (Afonso, 2014). 

A oliveira, Olea europaea L., pertence à família Oleaceae e é uma das mais 

antigas árvores cultivadas (Pacetta, 2013). Distingue-se das outras espécies frutíferas 

pela sua longevidade, existindo exemplares centenários e milenares, sendo considerada 

um símbolo de paz, de sabedoria e de glória. Em Portugal, a oliveira encontra-se 

distribuída por todo o país tendo um maior predomínio em Trás-os-Montes, Beira 

Interior, Alentejo, Ribatejo e Oeste (Afonso, 2014). 

Como está representado na figura 1, a oliveira pode ser descrita como uma 

árvore de porte médio, apresentando troncos contorcidos, folhas com aspeto 

lanceolado e frutos pequenos. Algumas árvores podem viver centenas de anos e isso 

está relacionado com o facto de a oliveira ser resistente às alterações de temperatura, 

conseguindo adaptar-se em regiões quentes, no verão, e frias, no inverno (Coppa, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Exemplar centenário de oliveira 

Fonte: Afonso, 2014 
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As folhas da oliveira são persistentes, com duração entre os 2 e 3 anos. São 

simples, com um pequeno bico terminal e com margem inteira. Têm entre 3 a 9 

centímetros de comprimento e a sua largura pode variar entre 1 a 1,8 centímetros. A 

face superior da folha possui uma cor verde acinzentada escura, onde as nervuras 

secundárias são aparentes, enquanto a face inferior, de cor cinza prateada, é marcada 

pela presença de pequenos pêlos que protegem a árvore da desidratação e, onde a 

nervura central é muito evidente. O pecíolo é muito curto, atingindo meio centímetro 

de comprimento. Cada cultivar possui as suas características relativamente às formas e 

dimensões das folhas, podendo ser lanceoladas, pequenas, médias, grandes, largas, 

curtas, estreitas e elípticas (Afonso, 2014).  

Ao longo dos tempos, as folhas de oliveira tem sido usadas na medicina 

tradicional para tratar e prevenir diabetes, estando também aliadas ao combate de 

dores de cabeça, febres, arteriosclerose, reumatismo e hipertensão, devido ao fato de 

estas possuírem propriedades antissépticas, hipoglicémicas e diuréticas. Têm sido 

efetuados vários estudos científicos que comprovam as propriedades benéficas dos 

extratos das folhas de oliveira: tratamento da malária, efeitos hipoglicémicos e 

hipotensores, redução da pressão arterial, aumento do fluxo sanguíneo nas artérias 

coronárias diminuindo a incidência das arritmias e prevenindo espasmos musculares 

intestinais. Outros trabalhos demonstram que os extratos possuem várias propriedades 

biológicas: atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana ou antiviral com 

capacidade de inibir a infeção e transmissão entre células do HIV-1 (Afonso, 2014).  

As folhas de oliveira têm sido comercializadas na forma de pó, que pode ser 

incorporado na alimentação ou utilizado na preparação de chás. O chá das folhas de 

oliveira revelou-se um poderoso agente de saúde devido, principalmente, aos polifenóis 

que se acumulam nesta parte da árvore, podendo trazer benefícios maiores que o 

consumo do próprio azeite (Pacetta, 2013).  

Um dos subprodutos mais abundantes da olivicultura são as folhas da oliveira, 

tendo grande importância económica a valorização e utilização destes subprodutos 

(Afonso, 2014). Além do azeite e da azeitona, a oliveira também fornece as suas folhas, 

ricas em compostos fenólicos. As folhas de oliveira apresentam mais de 40 estruturas 

de compostos fenólicos que apresentam diversas atividades farmacológicas, tais como 
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antioxidantes, anti-inflamatórias, hipoglicemiante, anticancerígenas, antimicrobianas, 

antivirais, hipolipemiantes, entre outras (Pacetta, 2013). 

Como representado na figura 2, os compostos fenólicos presentes em maiores 

quantidades nas folhas de oliveira são a oleuropeína e o seu derivado, o hidroxitirosol. 

Em menores concentrações temos presentes substâncias como o tirosol, o ácido cafeico, 

luteolina, verbascosídeo, entre outras. Estas substâncias possuem uma alta capacidade 

de atuar como antioxidantes, sequestrando os radicais livres (Coppa, 2016). É nas folhas 

que existe uma maior concentração de compostos fenólicos, quando comparando com 

as restantes partes da árvore (Afonso, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura química dos polifenóis presentes na folha de oliveira 
Fonte: Coppa, 2016 
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Os compostos fenólicos são metabolitos secundários sintetizados pelas plantas 

face à agressão por microorganismos e radiações ultravioletas (Pacetta, 2013). 

Quimicamente, os compostos fenólicos definem-se como substâncias com um anel 

aromático (C6), com ligações a um ou mais grupos hidroxilos (-OH), incluindo os seus 

derivados funcionais (ésteres, glicósidos e metiléteres) (Afonso, 2014). 

A oleuropeína constitui 73% do total de constituintes presentes nas folhas de 

oliveira e é um composto fenólico não tóxico. Embora todas as partes da oliveira tenha 

oleuropeína, as folhas são a maior fonte deste composto fenólico (60-90 mg/g de folha 

seca). Quando a folha é seca a 37ºC, o seu conteúdo aumenta, devido ao 

desaparecimento quase total dos outros polifenóis por oxidação (Pacetta, 2013). 

Este composto apresenta importantes propriedades, tais como antimicrobiana 

(contra viroses, bactérias, fungos e outros parasitas), antioxidante e anti-inflamatória, 

surgindo daí o interesse de se realizar estudos de métodos para a sua extração e 

aplicação em produtos na área alimentar, cosmética e farmacêutica (Coppa, 2016). 

Outras pesquisas realizadas também apontam a oleuropeína como inibidora do LDL 

(Low Density Lipoprotein), além de possuir uma atividade de proteção vascular (Pacetta, 

2013). A oleuropeína pode prevenir doenças cardíacas pois consegue proteger as 

membranas lipídicas da atividade antioxidante, além de melhorar o metabolismo 

lipídico, reduzindo os problemas relacionados com a obesidade, protegendo também as 

enzimas e as células (Coppa, 2016).  

A oleuropeína é um glicosídeo, responsável pelo sabor amargo presente nas 

azeitonas recém-colhidas, e que se decompõe facilmente durante o processo de 

maturação do fruto, através da hidrólise ácida ou enzimática (Pacetta, 2013). É um 

sólido fino de coloração verde, com ponto de fusão igual a 89ºC e o ponto de ebulição 

não determinado. É um composto presente nas azeitonas, mas praticamente ausente 

no azeite devido à elevada solubilidade em água e a baixa solubilidade no óleo. O 

conteúdo de oleuropeína varia de acordo com a variedade, clima, maturação das 

azeitonas no momento da colheita e o sistema de processamento empregue (Coppa, 

2016).  

Com base na realização de um estudo em que foi feita a adição de oleuropeína 

no leite e iogurte para produzir novas preparações alimentícias, verificou-se que este 

composto apresenta resistência durante o aquecimento do leite e que, na coagulação, 
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não foi hidrolisado, não foi metabolizado pelas bactérias do ácido lático e não inibiu o 

seu crescimento. Este composto não adicionou qualquer gosto aos produtos e do ponto 

de vista tecnológico, a presença de oleuropeína não interferiu no processo do leite e do 

iogurte. Considerando o valor biológico do composto, o mesmo pode ser adicionado 

como um ingrediente ativo nestes produtos para a produção de novos alimentos 

funcionais com benefícios para a saúde (Coppa, 2016). 

Assim, tendo em vista a necessidade de aproveitamento das folhas de oliveira, 

torna-se importante estudar os métodos adequados de extração de compostos 

fenólicos que permitam efetuar o processo de maneira rápida, com bom rendimento e 

que evite a degradação dos compostos ativos (Afonso, 2014). 

Além dos compostos fenólicos, existem outras substâncias de interesse 

presentes nas folhas de oliveira, tais como elementos minerais, proteínas, hidratos de 

carbono e lípidos (Cavalheiro, 2013).  

Entende-se por extração de produtos naturais retirar, seletivamente e de forma 

mais completa possível, os compostos ou a fração de interesse presente no material 

vegetal. A eficiência deste processo vai depender de alguns parâmetros, como o tipo de 

amostra, tipo de substâncias a serem extraídas, localização das mesmas no material 

vegetal, tipo de solvente utilizado, o método e a temperatura de extração utilizados. O 

objetivo do método de extração é sempre a obtenção de um bom rendimento e as 

menores perdas dos seus compostos (Coppa, 2016). 

Para amostras sólidas (como é o caso das folhas de oliveira) uma das primeiras 

etapas a serem realizadas é a transferência dos analitos (substância ou componente 

químico que é alvo de análise numa amostra) em estudo para a fase líquida, composta 

pelo solvente extrator adequado. Este processo, designa-se por extração sólido-líquido 

ou lixiviação e é uma das metodologias mais antigas utilizadas na preparação das 

amostras. A maceração é um exemplo deste tipo de extração que é muito utilizada para 

a obtenção de compostos fenólicos de fontes vegetais. Este procedimento necessita de 

calor e/ou agitação, para acelerar a dissolução dos analitos no meio extrator. Contudo, 

apesar da simplicidade e baixo custo, este método apresenta uma baixa eficiência uma 

vez que o processo de extração é demorado, podendo variar de horas a dias para ser 

efetuado (Cavalheiro, 2013).  
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Segundo Coppa (2016), foram realizados alguns estudos onde foram estudados 

os processos de extração de compostos fenólicos a partir das folhas de oliveira. Foi 

realizado um escaldão às folhas de oliveira a 95ªC durante 4,5 minutos, foram de seguida 

arrefecidas com jatos de água fria, para que as mesmas fossem secas a uma temperatura 

de 45ºC durante 18 horas. Cerca de 760 gramas das folhas secas foram moídas e 

maceradas em etanol e água (1:1), durante 24 horas e à temperatura ambiente. O 

resultado encontrado foi que existia a presença de cerca de 29% de oleuropeína e alguns 

dos seus derivados nesta experiência.  

Foi ainda realizado outro estudo por Pacetta (2013), onde foi estudado a 

extração de oleuropeína de folhas de oliveira com etanol mais água (70:30), em altas 

temperaturas (140ºC) e altas pressões (6 Bar). Obteve-se com esta experiência um valor 

máximo de 2,3% do composto no extrato.  

O objetivo deste trabalho experimental foi determinar a humidade de matrizes 

vegetais (neste caso, das folhas de oliveira) pelo método de gravimetria e fazer a 

extração de compostos presentes nessas folhas, de acordo com o solvente utilizado, por 

uma metodologia convencional de extração (extração sólido-líquido). Depois de feita 

essa extração, o teor de compostos fenólicos nos extratos foi determinado.  
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Material e Métodos  
 

1. Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico  
 

O objetivo desta etapa foi determinar a humidade presente nas folhas de oliveira 

utilizando o método de gravimetria. 

 

 Materiais: 

 Folhas de oliveira; 

 Placas de Petri sem tampa (3); 

 Espátula; 

 Excitador; 

 Estufa (30ºC); 

 Balança analítica; 

 Caneta de acetato.  
 
 

 Procedimento:  

1. Colocar aproximadamente 0,3 g de folhas de oliveira dentro de cada placa 

de Petri; 

2. Pesar cada uma das placas de Petri e anotar a massa; 

3. Deixar na estufa a aproximadamente 30ºc, durante cerca de 3 horas; 

4. Retirar as placas para arrefecer no excitador. Pesá-las quando atingirem 

a temperatura ambiente; 

5. Calcular a humidade relativa usando a expressão:  

 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, %: 

 

=
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐻ú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔) − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
∗ 100 

 

Nota: quando as amostras são colocadas na estufa de início há um decréscimo 

do seu peso, devido à sua perda de água, e depois há um aumento, devido a reações de 

oxidação que ocorrem a temperaturas elevadas.  
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2. Extração sólido-líquido 

 

O objetivo desta etapa foi fazer a extração de compostos fenólicos na matéria-

prima (folhas de oliveira), de acordo com o solvente utilizado, através de uma extração 

sólido-líquido (método convencional).  

 

 Material: 

 Folhas de oliveira; 

 Balão; 

 Banho de água quente (40ºC); 

 Cronómetro; 

 Copo de vidro para pesagem; 

 Espátula; 

 Proveta para medição de solventes; 

 Frasco de armazenamento de extrato previamente pesado com etiquetas 
adequadas. 

 

 

 Solventes: 

 

 Solvente de extração (etanol); 

 Água. 

 

 

 Procedimento: 

 

1. Colocar num copo de vidro 1g de folhas de oliveira trituradas. 
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2. Colocar 20 ml de solução em cada copo, consoante indicado na tabela abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Levar a um banho quente. O tempo indicado na tabela abaixo.  

4. Deixar arrefecer.  

5. Filtrar para um frasco devidamente rotulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fechar os frascos.  
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7. Para cada extrato obtido pesar 3 eppendorfs limpos e secos. (neste caso 18 

pois foram obtidos 6 extratos). 

 

8. Pesar os eppendorfs. 

 

 

9. Depois de garantir que o extrato está homogéneo, retirar uma alíquota de 1 

ml de extrato para cada um dos 3 eppendorfs. Repetir para todos os extratos 

obtidos. 

 

 

 

 

 

 

10. Colocar os eppendorfs numa estufa a 40ºC. 

 

 

Tabela 1: Delineamento experimental - relação EtOH:H20 usada e o tempo em minutos para as 
diferentes extrações (de 1 a 6) 

Extração EtOH:H2O T (ºC) MP/solvente Tempo (min) 

1 0:100 60 1:20 30 

2 25:75 60 1:20 30 

3 75:25 60 1:20 30 

4 100:0 60 1:20 30 

5 75:25 60 1:20 15 

6 75:25 60 1:20 45 
 

Massa MP=1g 
Volume solvente= 20 ml 
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3. Determinação do teor de compostos fenólicos nos extratos  
 

 Material: 

 Espátula; 

 Copo de precipitação de 500 ml; 

 Tubos de ensaio; 

 Suporte para tubos de ensaio; 

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

 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: 

 

1. Pesar os eppendorfs que foram colocados na estufa na semana anterior; 

2. Fazer uma preparação teste, escolher o eppendorf que contém 25 % de 

Etanol (2.2 neste caso) e colocar 300 µL água, levar ao vortex e de seguida 

aos ultra-sons. Adicionar 300 µL de etanol e voltar a levar ao vortex e de 

seguida ao ultrassons até ficar homogéneo; 

3. Repetir o processo anterior para todos os eppendorfs indicados 

seguidamente: 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2 e 6.2; 

4. Colocar em cada eppendorf 300 µl de água destilada e levar ao vortex e de 

seguida ao ultra-sons, ate homogeneizar, colocar 300 µl de etanol vortex, 

ultra-sons e homogeneizar; 

5. Colocar 18 tubos de ensaio num suporte adequado (18 pois vamos repetir 3 

vezes para cada um dos eppendorfs indicados no ponto anterior); 

6. Adicionar 20 µL de extrato em cada tubo de ensaio; 

7. Adicionar 1580 µL de água destilada em todos os tubos; 
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8. Inicia-se a contagem do tempo e adiciona-se 100 µL de Folin ao primeiro 

tubo. Agitar bem. De 30 em 30 segundos, adiciona-se reagente de Folin a 

todos os outros tubos, por ordem;  

9. Adicionar 300 µL de solução de carbonato de sódio também por ordem a 

todos os tubos, com um intervalo de 30 segundos. (começar a adicionar o 

carbonato de sódio no primeiro tubo quando se adiciona Folin no segundo 

tubo); 

10. Agitar bem as soluções; 

11. Ao fim de 30 minutos medir a absorvância de cada amostra no 

espectrofotómetro, a 765 nm; 

12. Faça a leitura de 30 em 30 segundos, para que a reação decorra exatamente 

30 minutos em cada tubo; 

13. Verifique se os valores de absorvância se encontram dentro da curva (0,2 – 

1,0). 
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Resultados e Discussão 
 

1. Determinação da Humidade 
 
 

 A humidade presente nas folhas de oliveira foi determinada pelo método de 

gravimetria. O método gravimétrico baseia-se na submissão de uma amostra 

previamente recolhida a um processo de pesagem, secagem em estufa ventilada e nova 

pesagem da amostra “seca” (depois de esta ter sido sujeita ao processo de secagem). É 

um método destrutivo, normalmente aplicado em laboratório. A perda de massa 

resultante da evaporação é comprovada pela diferença das pesagens da massa da 

amostra nas condições inicias e da amostra submetida a secagem (Domingues, 2016).  

Os resultados obtidos, para as folhas de oliveira, para os diferentes ensaios estão 

presentes na tabela 2. 

 
 

Tabela 2: Humidade (%) presente nos diferentes ensaios realizados; Média, desvio padrão e 
coeficiente de variação. 

 
 

 

 

 

  

Através da análise da tabela 2, podemos verificar que as folhas de oliveira 

apresentam uma humidade de aproximadamente 61,1 ± 0,7 e apresentam um 

coeficiente de variação satisfatório (< 10%).  

O resultado obtido está dentro do que era esperado, pois tratam-se de folhas de 

oliveira verdes e a sua humidade é superior quando comparada com as folhas secas.  

 

 

 

 
 

Humidade (%) 

Ensaio Média DP CV 

61,7 

61,1 0,7 1,1 61,2 

60,4 
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2. Determinação do rendimento de extração e do teor de fenólicos 
 

Para se determinar o rendimento de extração e o teor de fenólicos nas folhas de 

oliveira, recorremos a diferentes proporções de etanol:água e ainda a tempos diferentes 

de extração. É importante salientar que este rendimento de extração e o teor de 

fenólicos vão variar de acordo com estes fatores (tempo e proporção de etanol:água 

utilizado), como é possível verificar nas figuras 3 e 4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a análise da figura 3, podemos concluir que o rendimento de extração é 

maior na mistura com EtOH 25% e apresenta um valor de 65%. O menor rendimento de 

extração é verificado na mistura que apresenta só água e está situado nos 31%.  

Em relação ao teor de compostos fenólicos (%), podemos verificar que é na 

extração com um solvente EtOH 75% que este valor é maior, estando muito perto 12%. 

De seguida temos a mistura de EtOH 100% com um valo de 9%. A mistura que mais se 

encontra distanciada é a de EtOH 25%.  
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Figura 3: Efeito do solvente no rendimento de extração e no teor de fenólicos (%) usando 
EtOH:H2O (0:100), EtOH:H2O (25:75), EtOH:H2O (75:25), EtOH:H2O (100:0) 
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Após esta análise podemos verificar que as diferentes relações etanol:água 

utilizadas influenciam o rendimento da extração e a quantidade de fenólicos extraídos. 

Para se obter um maior teor de compostos fenólicos nas folhas de oliveira deve ser 

usada uma mistura etanol:água numa razão de 75:25 com uma razão de sólido solvente 

de 1:20.  

 

 

 

 

 

Com a observação do gráfico 4, podemos concluir que existe um melhor 

rendimento de extração quando é utilizada uma proporção de EtOH:H2O (25:75) e para 

um tempo de 15 minutos (ou seja, com o menor tempo estudado).  

No que diz respeito aos teores de fenólicos (%), é com um tempo de 30 minutos 

que se obtém um maior valor, seguido dos 45 minutos e dos 15 minutos.  
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Figura 4: Efeito do tempo de extração (15, 30 e 45 minutos) no rendimento da extração, 
usando as extrações com igual proporção de etanol:água 
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Conclusão 

 

 Com a realização deste trabalho experimental, podemos concluir que o 

aproveitamento das folhas de oliveira é muito importante pois estas apresentam 

compostos fenólicos e outras substâncias de interesse para a saúde.   

 Neste trabalho foi usado um método de extração convencional (sólido-líquido) 

que permitiu extrair das folhas de oliveira os compostos de interesse e de estudo 

(compostos fenólicos). É importante referir que este método teve influência do tipo da 

amostra usada, do tipo de solvente e da temperatura de extração utilizada.  

 Depois de analisados os dados podemos concluir que as folhas de oliveira 

apresentaram uma humidade de aproximadamente 61,1 ± 0,7 (resultado elevado, mas 

o que seria de esperar, porque as folhas verdes têm muito mais água do que as folhas 

secas).  

 As diferentes relações etanol:água e o tempo utilizado influenciaram o 

rendimento de extração e o teor de fenólicos extraídos. Assim, de forma a existir um 

maior rendimento possível deve ser usada uma mistura etanol:água de 75:25 (75% de 

etanol e 25% de água), com uma razão de sólido-solvente de 1:20.  
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