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Resumo 
 

O trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de tecnologia dos 

processos alimentares II, cujo objetivo era a quantificação do teor fenólico a partir 

de extratos de flor de hibisco, obtidos através de uma extração convencional com 

diferentes misturas de etanol e água e através de diferentes tempos de extração. 

A extração sólido-líquido foi feita a uma temperatura de 60ºC para todos os 

ensaios.  A maior quantidade de compostos fenólicos observada foi 7,5±0,4 (%) 

(mg EAG/mg extrato * 100), que corresponde à extração com o solvente etanol 

25%, por sua vez os piores resultados em termos teor fenólico acontecem 

quando a extração é realizada com água ou etanol puro. O maior rendimento de 

extração verifica-se quando o solvente utilizado é a água, tendo sido obtido um 

rendimento de 68,1±2,7 %, este valor deve-se ao facto de o hibisco ser composto 

por várias substâncias hidrossolúveis. Relativamente ao tempo de extração, foi 

utilizado o solvente de etanol 25%, com tempos de 15, 30 e 45 minutos. 

Apurámos que para obter um maior teor de compostos fenólicos se deve 

proceder a uma extração de 30 minutos, no entanto para que a taxa de 

rendimento seja mais elevada deve usar-se um tempo de extração de 45 

minutos.  



Escola Superior Agrária de Coimbra 
Tecnologia dos processos alimentares II 

Junho 2018 

3 
 

 

 

Indice 
Resumo ................................................................................................ 2 

Indice .................................................................................................... 3 

Capítulo 1 Introdução............................................................................... 4 

Capítulo 2 Materiais e métodos ............................................................... 8 

Capítulo 3 Resultados e discussão ........................................................ 11 

Conclusão .......................................................................................... 13 

Capítulo 4 Referências .......................................................................... 14 

Anexos ............................................................................................... 16 

 



Escola Superior Agrária de Coimbra 
Tecnologia dos processos alimentares II 

Junho 2018 

4 
 

 

Hibiscus sabdariffa L, popularmente 

conhecida como Rosélia, pertence à familia 

Malvaceae, tendo um sabor semelhante ao do 

arando. É uma planta nativa da África, que cresce 

em regiões tropicais e subtropicais (Linares, 2015). 

Os maiores produtores são a China e a Tailândia, 

sendo que o produto mais valorizado é proveniente 

da Tailândia, devido não só ás condições 

climatéricas favoráveis, mas também ao 

investimento feito na área da tecnologia. Esta planta 

é um arbusto robusto, que atinge uma altura de cerca de 2,4 metros. As flores 

são de cor vermelha, têm entre 3 e 5 pétalas, normalmente, e são hermafroditas.  

A precipitação ou a humidade durante o tempo de colheita ou secagem podem 

diminuir a sua qualidade ou a produção, sendo que uma planta demora entre 4 

e 8 meses a crescer, e produz em média 1 kg/m2 de folhas. O cálice é a parte 

mais valorizada da planta devido à alta concentração de pigmentos naturais 

vermelhos (Rocha, 2014). 

Devido às suas propriedades naturais antioxidantes, antinflamatórias e 

antibacterianas, esta planta é amplamente utilizada nas áreas da medicina, 

farmacêutica, cosmética e alimentar. 

Nas áreas da medicina e farmacêutica é conhecida pelos seus efeitos 

antioxidantes e diuréticos, na prevenção do colesterol, obesidade, cancro, 

hipertenção, diabetes, envelhecimento e também entra na composição de 

fármacos (Patel, 2013). 

Em países como o Sudão, a planta fazia parte da dieta do Homem, as 

folhas eram cozinhadas e serviam de acompanhamento à refeição. Noutros 

países eram comidas cruas e as sementes eram tostadas ou moídas. As 

sementes também podem ser usadas como um substituto do café ou na 

produção de óleos essenciais.  

Atualmente, na indústria alimentar é essencialmente usada para a 

produção de infusões, vinho, geleias, gelados, aromatizantes, chocolates, pudins 

e alimentação animal (Rocha, 2014). Os provadores atribuem à Rosélia um 

sabor floral, um pouco amargo, ácido e provoca sensação de adstringência na 

boca, o cheiro é doce e remete para o cheiro das cerejas ou do chá preto frio. 

(Monteiro, 2017) 

Os Estados Unidos são os maiores importadores dos calices de hibisco e 

desde 2005 que são usados na produção de bebidas prontas a beber.  

A cor é um atributo bastante importante na comida, a Rosélia é uma 

excelente fonte de antocianinas que devido à sua cor vermelha podem servir 

como um bom corante alimentar natural (Selim, 2008) para dar ou realçar a cor 

de certos alimentos.  Adicionado corante a uma geleia de morango e, feita, 

posteriormente, uma análise sensorial de preferências do sabor, cor e odor em 

Figura 1 Flôr de hibisco. 
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comparação com uma geleia à qual não tinha sido adicionado corante, os 

provadores mostraram preferência pela que tinha o corante de hibisco, pois a cor 

era muito mais intensa. Quando se adicionou o corante a um rebuçado e se 

compararam as propriedades da cor, sabor e aceitação pelo provador conclui-se 

que estes preferiram o rebuçado com corante sintético, apesar desta diferença 

ser pouco significativa (Selim, 2008). Devido aos maleficios associados ao 

consumo de corantes sintéticos a industria alimentar procura cada vez mais a 

utilização de corantes naturais como substitutos.   

Os frutos e os vegetais frescos têm associados vários riscos de 

contaminações patogénicas que podem ocorrer nas etapas de colheita, lavagem, 

corte, desidratação, e assim por diante. No México, foram reportados casos de 

contaminação do morango com Salmonela e Staphylococcus aureus. Os cálices 

secos de Rosélia foram usados para fazer extrato, esse extrato foi usado como 

desinfetante nos morangos e os resultados foram positivos, o efeito 

antimicrobiano da Rosélia provocou uma redução da carga microbiana no 

morango (Aldapa, 2017). Outro estudo realizado na área da tecnologia alimentar 

foi a elaboração de uma película comestível, feita à base de puré de cálices de 

hibisco, para revestir produtos como o fiambre e a mortandela. Conforme o 

observado, o hibisco, apesar de oferecer uma boa proteção antimicrobiana não 

se mostra tão eficaz quando comprado com a película protetora de maçã. 

(Ravishankar, 2012).  

 Vários estudos mostraram que o extrato de hibisco tem um potente 

efeito antioxidante. A atividade antioxidante é devido ao forte poder de 

eliminação do oxigénio reativo e de radicais livres, inibição da atividade oxidase 

da xantina, ação protetiva contra tert-butyl hidroperóxido e protecção de danos 

celulares pela peroxidação lipídica (Rocha, 2014). 

A eficácia da acção antoxidante dos componentes bioativos depende da 

sua estrutura química e da concentração desses fito constituintes. Por sua vez, 

o teor desses fitoquímicos em vegetais é amplamente influenciado por fatores 

genéticos, adubação, condições ambientais, além do grau de maturação, entre 

outros. A maior atividade antioxidante, verificada nas diferentes partes de 

Rosélia extraída em água, foi observada em calices enquanto que os caules 

apresentam menor atividade. Esses resultados são consistentes dado ao fato 

que os cálices são ricos em vitamina C, antocianinas, B-caroteno, licopeno, 

polifenóis e outros antioxidantes solúveis em água. Diferentes partes da Rosélia 

extraídas por diferentes solventes têm diferentes graus de atividade antioxidante 

(Norhaizan, 2010). 

 Numa pesquisa feita numa grande superficie comercial em 

Coimbra encontramos um suplemento alimentar Figura 2 e um refrigerante Figura 

3 feitos à base de hibisco, bem como um chá de frutos vermelhos do qual 44% 

da sua composição é hibisco. 
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A planta é também utilizada na produção de roupa, linhas, fio de pesca, 

forragem para animais, entre outras. 

O fruto da Rosélia é rico em antocianinas, as duas antocianinas presentes 

em maior concentração são a delfinina-3-sambubiosídeo e cianidina-3-

sambubiosídeo. O seu grande teor em ácido oxálico, vitaminas naturais e 

antioxidantes são importantes devido às tendências alimentares atuais. Ácido 

sucínico e ácido oxálico são ácidos orgânicos presentes no fruto da Rosélia. A 

elevada acidez titulável e a baixa quantidade de sacarose, frutose e glucose 

fazem com que o produto seja considerado muito ácido. O fruto é também 

bastante rico em vitamina A, vitamina C e ácido ascórbico. 

. Os compostos fenólicos são substâncias químicas que desempenham 

um papel fundamental no crescimento da planta e protengem-na contra a 

radiação ultravioleta e contra organismos patogénicos. Os fenóis são 

estruturalmente formados por um anel aromático ligado, pelo carbono, a um 

grupo hidroxila (OH) e são classificados de acordo com o número de anéis 

fenólicos que contêm. Os flavonoides são o maior grupo dos fenóis, este grupo 

é constituido por dois aneis aromáticos ligados por 3 carbonos, essa ligação dá 

origem a um heterociclo oxigenado. As antocianidinas, por sua vez, são 

flavonoides que quando glicolisadas originam as antocianinas. As antocianinas 

são pigmentos hidrossolúveis responsáveis pelas cores vermelha, azul, rosa, 

magenta, violeta existentes em elementos da natureza, os cálices de Hibiscus 

sabdariffa L. são bastante ricos neste composto. 

 Na extração de compostos fenólicos feita com água destilada a 

partir de sementes de hibisco, determinou-se um teor total de fenóis de 2,97 mg 

de GAE/g (equivalentes de ácido gálico por grama de cálices secos de hibisco), 

no cálice 1,85mg de GAE/g, nas folhas 171 mg GAE/g. Os cálices são ricos 

em vitamina C, antocianinas, β-caroteno e licopeno, tendo cerca de (141 

Figura 2 Suplemento alimentar Figura 3 Refrigerante 
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mg/100g), (2,52 mg/100g), (1,88 mg/100g) e (1,64 µg/100g) respetivamente. São 

também uma boa fonte de proteína, lípidos, hidratos de carbono, fibras, cinzas e 

acido ascórbico (Norhaizan, 2010). 

Neste trabalho vamos fazer a extração convencional de compostos 

fenólicos a partir da flor de hibisco Figura 1 originária do Senegal. O objetivo do 

trabalho é a quantificação dos compostos fenólicos em função do efeito do 

solvente e em função do tempo de extração. Para tal, a experiencia laboratorial 

foi dividida em três etapas. A primeira etapa corresponde à determinação da 

percentagem de humidade das flores de hibisco. A segunda etapa consiste na 

preparação dos extratos. A extração é feita com seis solventes diferentes, 

solventes esses que consistem na mistura de água: etanol em diferentes 

quantidades, a fim de apurar qual o solvente com melhor capacidade de 

extração. O solvente tem como função dissolver os compostos presentes na flor 

de hibisco. Nesta etapa é também estudado o efeito do tempo de extração a 

partir de um solvente constituído por 25% de etanol.  Na terceira etapa é feita a 

preparação da amostra para a determinação da absorvância.  
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1- Preparação da matéria prima e determinação da humidade 
 

Material 

 3 caixas de Petri 

 Balança analítica 

 Espátula 

 Matéria prima triturada 

 Caneta de acetato 

 Estufa 

 Pinça  

 Exsicador 
Métodos 

I. Retiraram-se 3 caixas de Petri do exsicador e identificaram-se (1;2 e 3) 
II. Pesaram-se as caixas e registou-se a sua massa. 

III.  Adicionaram-se cerca de duas gramas de amostra de hibisco a cada 
caixa de Petri e anotou-se o valor. 

IV. Colocaram-se as amostras na estufa a 60ºC durante cerca de 2 horas. 
V. Elaborou-se o plano de extração. Error! Reference source not 

found.Error! Reference source not found. 
VI. Retiraram-se da estufa e colocou-se no exsicador durante 30 min. 

VII. Pesaram-se as caixas de petri com as amostras secas. 
VIII. De seguida, calculou-se a humidade dos três ensaios 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
(𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 − 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)

𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎
× 100 

IX. Por fim calcula-se a média dos 3 ensaios, o desvio padrão e o coeficiente 
de variação. 
 

2- Extrações 
 

Materiais 

 Matéria prima triturada 

 Copos de precipitação 

 Espátula 

 Balança analítica 

 Pipetas 

 Etanol puro 

 Etanol 25% 

 Etanol 75% 

 H2O 

 Cronómetro 

 Papel de filtro 

 Funil de vidro 

 Vareta de vidro 

 Recipientes de plástico com rolha 

 suporte para eppendorfs 
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 18 Eppendorfs 

 Caneta de acetato 

 Micropipetas 

 estufa 
 

Métodos 

I. Pesaram-se cerca de 1g de matéria prima (previamente triturada) para 
cada copo de precipitação. 

II. Adicionaram-se 20 mL dos solventes aos copos de precipitação e 
colocaram-se em banho maria a 40ºC, deixou-se no banho durante o 
tempo previsto no planeamento de extração. 

III. Retiraram-se os copos de precipitação do banho e filtrou-se o conteúdo 
para o interior de recipientes de plástico com rolha. 

IV. Passaram-se e rotularam-se os eppendorfs   (, onde se colocaram 0,5 mL 
(500 µL) do filtrado e deixou-se na estufa a 40ºC. 

V. Os restantes recipientes de plástico foram rotulados e foram guardados 
para, que num eventual engano experimental, haver filtrado de 
salvaguarda. 
 

VI. E por último, calculou-se o rendimento  

00 

3- Compostos fenólicos nos extratos 
Material 

 Balança analítica 

 Micropipetas 

 Agitador vórtex 

 Ultrassons 

 H2O 

 Etanol puro 

 Tubos de ensaio 

 Suporte para tubos de ensaio 

 NO2C03 

 Reagente de Folin 

 Banho-maria 

 Célula de plástico 

 Espectrofotómetro 

  
Métodos 

I. Retiraram-se os eppendorfs da estufa e pesaram-se, para posteriormente 
se calcular o extrato seco total, e por fim o rendimento das extrações. 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔) =
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑔)×𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑚𝐿)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝐿
  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
(100 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

100
⁄  ) × 100 

 
II. De seguida, adicionou-se ao eppendorf 2A 400 µL de água levando-se ao 

agitador vórtex e aos ultrassons, até ficar bem homogeneizado. 
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Adicionou-se 400 µL de etanol puro, e levou-se novamente ao agitador 
vórtex e ultrassons. 

III. Colocaram-se 20 µL deste extrato num tubo de ensaio, ao qual se 
adicionaram também 1580 µL H20, 300 µL NO2C03 e 100 µL reagente de 
Folin.1 

IV. Verificou-se a cor da solução no tubo de ensaio de forma a apurar se era 
necessário mais alguma diluição. 

V. Uma vez que não foi necessário efetuar mais diluições, repetiu-se o ponto 
II para os eppendorfs 1A, 3A, 4A, 5A, 6A. 

VI. Fizeram-se 3 ensaios para cada eppendorf, primeiro adicionou-se 1580 
µL H20, 20 µL do extrato e depois com 30 segundos de diferença adicionar 
o NO2C03 e 100 µL reagente de Folin, procedendo-se da mesma forma 
para os restantes tubos de ensaio 

VII. Colocou-se os tubos de ensaio em banho maria 30 minutos a 40ºC. 
VIII.  Usou-se um espectrofotómetro, colocou-se a solução numa célula de 

plástico e depois mediu-se a absorvância da solução contida em cada um 
dos tubos de ensaio. Procedendo-se da mesma forma para os restantes 
tubos de ensaio.  

IX. Cálculo da percentagem de teor de fenólicos, após se calcular a partir da 
curva padrão o teor de fenólicos (mg EAG/mL sol.) 

𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜 (%) =
𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠(mg EAG/mL sol. ) 

𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟𝑓 (𝑚𝑔/𝑚𝐿)
× 100 

 

 

  

                                            
1 O reagente de Folin reage com os compostos fenólicos do extrato e forma cor. 
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O valor da humidade da nossa matéria prima é de 13,8%. Sendo aceitável 

a utilização da matéria prima quando a sua humidade for inferior a 15%, então o 

valor da humidade está dentro deste limite de aceitabilidade. A humidade é muito 

importante na determinação do valor do rendimento  

Tabela 2. 

 

Os valores do 

rendimento da extração variam 

de 31 a 74.3 e nota-se que o 

rendimento da extração na 

água é muito maior que no 

etanol enquanto que o teor de 

fenólicos é maior no etanol 

a 25% do que nos outros 

solventes. Os valores obtidos 

possuem desvio padrão 

aceitáveis e por isso pode se 

dizer que são valores 

precisos. 

De acordo com o gráfico podemos dizer que o hibisco tem mais 

substâncias hidrossolúveis, ou seja, contem substâncias que são mais 

facilmente permeáveis em membranas celulares. Se em vez de usar água e 

etanol separadamente, tivéssemos utilizado uma mistura desses dois compostos 

obteríamos mais compostos fenólicos. Estes resultados também se devem ao 

fato de termos usado flores de hibisco em vez de cálices que é aonde se encontra 

maior atividade antioxidante 

     Gráfico 1 Efeito do solvente no rendimento e no teor de fenólicos 
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  Neste gráfico o expectado era um aumento continuo do teor de fenólicos em função do tempo, 
mas verifica-se, no entanto, que de 30 a 45 minutos há uma diminuição do teor de fenólicos e isto pode ser 
devido a erros experimentais, como por exemplo mau uso da pipeta, má contagem do tempo, entre outros. 

Gráfico 2 Efeito do tempo no rendimento e no teor de fenólicos 
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Conclusão 
De acordo com as pesquisas realizadas para a realização do trabalho 

estávamos à espera de ter maiores concentrações de fenólicos, entretanto os 

baixos valores de teores de fenólicos pode ser causa das diluições feitas ou por 

erros cometidos durante a experiência laboratorial 
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Tabela 2 Planeamento de extração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Solven
te 

Tempo 
de extração 
(min) 

1H Água 30 

2H Etanol 
25% 

30 

3H Etanol 
75% 

30 

4H Etanol 
puro 

30 

5H Etanol 
25% 

15 

6H Etanol 
25% 

45 

1 49,261 51,275 50,991 2,014 1,73

2 49,22 51,458 51,126 2,238 1,906

3 50,918 53,052 52,783 2,134 1,865

Flor

Amostra seca (g)Matéria-prima Ensaio Caixa (g) Caixa + Amostra Húmida (g) Caixa + Amostra Seca (g) Amostra Húmida (g)

Ensaio Média DP CV

14,1

14,8

12,6

Humidade (%)

13,8 1,1 8,2

1 49,261 51,275 50,991 2,014 1,73

2 49,22 51,458 51,126 2,238 1,906

3 50,918 53,052 52,783 2,134 1,865

Flor

Amostra seca (g)Matéria-prima Ensaio Caixa (g) Caixa + Amostra Húmida (g) Caixa + Amostra Seca (g) Amostra Húmida (g)

Tabela 1: Valor da humidade (%) e dados utilizados para o seu cálculo. 

Extracção Solvente Tempo (min)

Média DP Média DP

1 H2O 30 68,1 2,7 3,6 0,6

2 EtOH 25% 30 54,2 2,7 7,5 0,4

3 EtOH 75% 30 37,1 8,0 6,1 0,5

4 EtOH 30 31,0 2,7 3,6 0,4

5 EtOH 25% 15 61,9 5,4 5,1 0,4

6 EtOH 25% 45 74,3 4,6 4,7 0,2

Redimento Fenólicos

Tabela 3 Dados obtidos do rendimento e do teor fenólico correspondente a cada ensaio 


