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Resumo  

O presente trabalho realizou-se no âmbito da unidade curricular de Tecnologia 

dos Processos Alimentares II. O trabalho desenvolvido consiste na extração de 

compostos fenólicos da folha de rosa e está divido em três partes. 

 Na primeira parte será abordada a descrição da planta (classificação botânica, 

origem, etc.), assim como as suas principais aplicações.  Na segunda parte serão 

descritos os procedimentos realizados para a determinação da humidade e do teor de 

compostos fenólicos. E por último, os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. 

 Das análises realizadas à rosa, verificou-se quais as melhores condições para 

se obter um bom rendimento de extração bem como a percentagem do teor de fenólicos. 

Para isso realizaram- se análises onde se estudou o efeito do tempo de extração e o 

efeito do solvente.  

Em relação ao efeito do solvente, verificou-se que a concentração mais 

adequada seria a 25:75 e 75:25, sendo mais vantajoso utilizar o solvente de menor 

concentração de etanol. No efeito do tempo, para se obter um melhor rendimento e 

percentagem de teor de fenólicos, o tempo mais indicado é de 30 minutos. 
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1.Introdução  

1.1Classificação botânica  

 

No reino Plantae, a rosa vermelha, de seu nome científico Rosa Gallica (Sigrist, 

2018), pertence à família Rosaceae. Igualmente pode ser conhecida por rosa-francesa 

e rosa-rubra. 

A roseira é um arbusto pequeno podendo, no entanto, alcançar os 2 metros de 

altura. os seus caules apresentam-se de forma vertical com uma cor verde, e aculeados 

devido a acumulação de substâncias inorgânicas. 

As folhas da roseira são desprovidas de acúleos, possuem folíolos 

suborbiculares, ovados (ou ovalados) expondo, por norma, as suas margens 

serrilhadas. A cor das folhas pode variar entre o verde-médio e o verde-escuro. 

As suas flores (Figura 1) são relativamente grandes (até 7cm), fortemente 

aromáticas e com uma cor, por norma, muito intensa. As suas pétalas são o constituinte 

mais utilizado para a extração do óleo essencial da planta. 

Atualmente existem mais de 100 espécies nativas. Durante todo o ano é possível 

encontrar, este tipo de planta, em estufas. No entanto, a sua época de floração é, por 

norma, entre os meses de abril e julho. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Rosa Gallica vermelha (Robson Merieverton, 2018) 
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1.2 Origem e produção mundial e nacional 

 

A rosa vermelha surgiu no continente asiático, em arbustos vivazes, mais 

propriamente, é originária do Irão. A sua origem remonta há cerca de 5 mil anos por 

terras asiáticas.  

A rosa é das plantas mais semeada e plantada em todo o mundo, brotando da 

roseira, apresentado assim uma vasta distribuição pelo nosso planeta. 

Um pouco por toda a Europa, essencialmente a sul, e na Ásia, as culturas de 

roseiras são fundamentais para a extração do óleo essencial da planta. Os principais 

países que produzem estas culturas são a França, a Tunísia, Marrocos, a China, a 

Turquia e a Bulgária. (Figura 2)  

Em Portugal, o cultivo de rosas é, principalmente, feito para fins decorativos. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Principais aplicações  

 

A rosa apresenta inúmeras propriedades para o ser humano, desde afrodisíaca, 

refrescante, calmante, digestiva, adstringente e laxante. Apresenta igualmente 

aplicações em diversas áreas como a saúde e a cosmética. 

Os constituintes da roseira ainda podem ser usados em várias aplicações 

terapêuticas como é o caso da depressão, picadas de insetos e queimaduras, infeções 

na garganta, entre outros. 

O concreto é uma substância presente na rosa constituída por óleo essencial, 

parafinas (esteropteno), ceras e outros lípidos. Outra substância presente é o absoluto 

Figura 2: Mapa da cultura de extração do 
óleo essencial (Roberto, 2017) 
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que resulta do concreto, no entanto sem lípidos e praticamente é só com compostos 

voláteis. Por fim, o hidrolato é a água a destilação das pétalas, contendo um baixo teor 

de compostos aromáticos oxigenados com a predominação de feniletanol por ser solúvel 

em água. As principais substâncias da rosa (óleo essencial, concreto, absoluto e 

hidrolato), são usados em cosmética e perfumaria (Figura 3) devido ao seu agradável 

aroma. 

O hidrolato das pétalas tem um poder de amaciar e hidratar a pele, podendo ser 

usado também como desmaquilhante facial. 

Em termos farmacêuticos, as pétalas da rosa têm uma ação adstringente devido 

aos seus taninos e uma ação antisséptica pelo seu óleo essencial (Figura 4). O hidrolato 

da planta apresenta também uma ação antisséptica, no entanto mais leve que a do óleo 

essencial. 

Na área da saúde, as pétalas são usadas como enxaguante para tratamento de 

aftas e infeções buco-faringeas e infeções cutâneas. 

Na área da aromaterapia, o óleo essencial é usado em problemas 

dermatológicos, náusea e insónia. 

Por fim, as pétalas de rosa podem ser utilizadas, na culinária, em saladas ou 

como pétalas cristalizadas. E também pode ser utilizada para fins decorativos, por 

exemplo, em arranjos de flores secas. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Perfume de rosas (jardim, 2016) Figura 4: Óleo essencial (Aleixo, 2017) 
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1.4 Composição química   
 

Pétalas: óleo essencial, taninos (pro-antocianinas oligoméricas) (15%), 

antiocianinas, flavonóides. 

Óleo essencial de Rosa centifólia (rosa das 100 pétalas) (Figura 5): citronelol 

(18-22%), geraniol enerol (10-15%), estearopteno, farnesol, feniletanol e pequenas 

quantidades de outros compostos terpénicos. 

Óleo essencial de Rosa damascena (a rosa do damasco): citronelol (34-35%), 

geraniol e nerol (30-40%), estearopteno, fenil etanol (1.5-3%), farnesol (0.2-2%) e 

pequenas quantidades de outros compostos terpénicos. 

Concreto: substância constituída por óleo essencial, parafinas, ceras, etólidos 

e outros lípidos. 

Absoluto: produto resultante do concreto sem lípidos e praticamente só com 

compostos voláteis. 

Hidrolato: água da destilação das pétalas contendo um baixo teor de compostos 

aromáticos oxigenados com predomínio de fenilatenol por ser solúvel na água. 

 

 

1.5Compostos fenólicos 

 

Compostos fenólicos são compostos químicos presentes em alimentos de 

origem vegetal e algumas plantas, que podem exercer efeitos curativos no ser humano, 

devido à sua ação química. Desempenham um papel fundamental no crescimento da 

planta e na sua reprodução promovendo proteção contra organismos patogénicos e 

radiação ultravioleta. 

Figura 5: Rosa damascena (flor da esquerda) e rosa centifolia (flor da direita) 
(Aromaflora, 2017) 
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  Estes compostos possuem um anel aromático, com um ou mais grupos hidroxilo 

e podem encontrar-se em formas livres ou ligados a açúcares e proteínas. Dentro deles, 

destacam-se os flavonóides, os ácidos fenólicos e os taninos.  

 A sua classificação pode ser feita em diferentes grupos de acordo com o número 

de anéis fenólicos que contêm e com os elementos estruturais que ligam estes anéis 

uns aos outros. 

 Na rosa são encontrados essencialmente a cianidina, quercetina e catequina. 

 A cianidina (Figura 6) é responsável pela coloração violeta do repolho-roxo e 

pela cor vermelha das rosas. 

 

 

 

 

 

A quercetina (Figura 7) é um flavonoide (C3-C6-C3) natural que apresenta 

propriedades farmacológicas, tais como, anti-inflamatória e antiviral. Também possui 

propriedades antioxidantes. 

Encontra-se nas plantas em grande quantidade e, portanto, é extraída facilmente. 

 

 

 

 

 

 

A catequina (Figura 8) é pertence à família dos polifenóis e tem uma grande capacidade 

antioxidante. 

Figura 6: Estrutura química cianidina (Kelle, 
2013) 

Figura 7: Estrutura química da quercetina 
(Ribeiro, 2011) 
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1.6 Extração sólido líquido 

 

A extração é uma operação unitária em que os componentes solúveis de um 

sólido são separados por contato com um solvente adequado (neste caso, líquido) e 

baseia-se nos vários graus de solubilidade dos constituintes do sólido. Ou seja, os 

componentes da mistura são solúveis, em diferentes graus, no solvente.  

Os compostos orgânicos que pretendemos separar são mais solúveis em 

solventes orgânicos e pouco solúveis em água. Estes compostos vão ser separados 

pois vão ser transferidos para a fase do solvente.  

Depois do contacto entre o soluto e o solvente, são designadas de extrato (a fase 

mais rica em solvente que recolhe o soluto) e refinado (a fase mais pobre em solvente 

de onde foi extraído o soluto). Aqueles compostos que não se dissolvem (insolúveis) 

são conhecidos como sólido residual. 

Há duas técnicas de extração: 

 a extração contínua  

 a extração descontínua 

O método contínuo ocorre se a substância for mais solúvel em água que no 

solvente orgânico. Caso a substância for mais solúvel no solvente orgânico do que na 

água, recorre-se ao método descontínuo. Recorre-se ao método continuo quando a 

solubilidade do soluto é relativamente pequena. Por outro lado, se a solubilidade dos 

componentes extraídos for grande em determinado soluto, utilizamos o método 

descontínuo.  

Figura 8: Estrutura química da catequina 
(Nascimento, 2014) 
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Em relação à escolha do solvente, esta deve ser feita a partir da capacidade de 

dissolução da substância (ser imiscível); da capacidade de formar duas fases; não reagir 

quimicamente com o soluto; a substância orgânica a ser extraída deve ser mais solúvel 

no segundo solvente; ser volátil e não ser inflamável ou tóxico. 

Para tornar esta extração mais eficiente, o sólido (no nosso caso, as pétalas de 

rosa) deve estar triturado, para que assim o solvente tenha maior contato com os seus 

constituintes e consiga penetrá-los.  

Desta forma, o rendimento de uma extração está relacionado com as 

caraterísticas do produto a ser extraído, do solvente utilizado, do método de extração e 

pelo grau de trituração do produto.  

Para o decorrer desta extração adicionamos ao extrato devidamente dividido 

diferentes tipos de solventes durante diferentes intervalos de tempo, seguido da filtração 

e levando à estufa. Adiciona-se, posteriormente, diversos componentes (água destilada, 

etanol, reagente de Folin e Na2CO3) a cada extrato obtido e de seguida lê-se a 

absorvência.  

1.7 Objetivos  

 

O trabalho experimental apresentado tem como objetivo a extração dos 

compostos fenólicos presentes nas pétalas da rosa vermelha.  

Neste procedimento, pretendemos analisar: 

 os efeitos dos diferentes solventes (água e etanol a diferentes 

concentrações) no extrato de rosa.  

 Os efeitos do tempo de extração  

Para fazer estas análises será necessário obter a relação entre: 

 O rendimento de extração e os diferentes solventes (mesmo tempo de extração) 

 O teor de fenólicos e os diferentes solventes (mesmo tempo de extração) 

 O rendimento de extração para diferentes tempos (mesmo solvente) 

 O teor de fenólicos para diferentes tempos (mesmo solvente) 
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2. Materiais e Métodos 

Para obtermos o teor de compostos fenólicos é necessário preparar a amostra, 

fazer as extrações.  

2.1 Preparação da matéria-prima: 

 Matéria-prima triturada 

 Placas de Petri sem tampa (3) 

 Espátula  

 Exsicador 

 Estufa (103ºC) 

 Balança analítica 

 Caneta de acetato 

 

1. Colocar as placas de Petri sem tampa na estufa a 103ºC durante meia hora 

2. Retirar as placas de Petri da estufa e colocar num exsicador 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 2g 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 103ºC 

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

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

7. Colocar de novos as placas na estufa e repetir o procedimento anterior, até que a 

massa da amostra se mantenha constante (massa da amostra seca). 

8. Calcular a humidade através da equação seguinte: 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 % =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔) − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎(𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
𝑋100 

9. Apresentar os resultados como média +- desvio padrão. 

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

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜, 𝐶𝑉(%) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
𝑋100 
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2.2 Extrações  

 Matéria-prima (1g) 

 Balão (20ml) 

 Solvente de extração- água, etanol puro, etanol a 25% e etanol a 75% 

 Banho termoestatizado 

 4 Frascos  

 12 Eppendorfs  

 Pipetas automáticas de 0,75ml e 1,5ml  

 Estufa  

 Caneta de acetato 

 

Tabela 1-plano de extração sólido-liquido 

 

 

1. Pesar 1g de matéria-prima (rosa) para cada gobelé  

2. Medir o volume de solvente (água, etanol puro, etanol a 25% ou etanol a 75%) e 

coloca-lo no gobelé e tapar para o solvente não evaporar 

3. Colocar o gobelé no banho termoestatizado (60ºC) 

4. Controlar todo o sistema durante o tempo de extração (15, 30 e 45 minutos) 

5. No final, desligar o banho. 

6. Guardar o extrato num frasco devidamente rotulado com a matéria-prima, solvente, 

nome dos alunos.  

De seguida:  

1. Por cada extrato obtido, pesar 3 eppendorfs limpos e secos e rotular com o nome 

da matéria-prima e o número de extração (1 a 6) seguido de 1, 2 ou 3  

Extração Solvente
Tempo 

(min)

Volume de solvente 

de extração

1 Água 30 0,75ml

2 Etanol 25% 30 0,75ml

3 Etanol 75% 30 0,75ml

4 Etanol 30 1,5ml

5 Etanol 25% 15 0,75ml

6 Etanol 25% 45 0.75ml
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2. Depois de garantir que o extrato está homogéneo, retirar uma alíquota de 0,75ml e 

1,5ml para o solvente de etanol puro 

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

sem danificar o extrato) 

4. Depois de secos, pesar os eppendorfs 

5. Calcular a massa de extrato correspondente a 0,75 ml e 1,5ml 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:  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 % =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎(𝑔)
𝑋100 

 

Onde: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎(𝑔) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎(𝑔) ∗
100 − 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%)

100
 

 

2.3 Compostos fenólicos nos extratos  
 Espátula 

 Copo de precipitação de 500ml 

 Tubos de ensaio  

 Suporte para tubos de ensaio  

 Pipetas automáticas (100ul, 1ml e 5ml) 

 Espetrofotómetro e cuvetes de plástico  

 Vortex  

 Ultrassons 

 Cronómetro  

 Eppendorf  

 Água destilada 

 Etanol  

 Reagente de Folin- Ciocalteu 

 Na2CO3  

 Padrão de composto fenólico (ácido gálico) 
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Preparação da solução de carbonato de sódio a 17% (m/v)Pesam-se 17 g de Na2CO3 

e dissolvem-se em 100ml de água, mantendo-se sob agitação até à diluição completa 

do carbonato 

Preparação da solução padrão de ácido gálico (1,6mg/ml) Pesar 3,2mg de ácido 

gálico e diluir em 2ml de etanol. Esta é a solução-mãe de ácido gálico  

 

Preparação dos extratos para análise 

1. Escolher um eppendorf adequados de cada extração (1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1) 

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

3. Diluir o extrato de cada eppendorf com 400 ul de água. 

4. Colocar cada eppendorf no vortex e nos ultrassons para dissolver bem 

5. Adicionar a cada eppendorf 400ul etanol  

6. Colocar cada eppendorf no vortex e nos ultrassons para dissolver bem 

 

Construção da curva de calibração- análise da solução padrão 

1. Colocar num suporte de tubos de ensaio, 11 tubos limpos e secos. Um será para o 

“branco”, os outros 10 são para a curva de calibração.  

2. Em cada tubo de ensaio adicionar entre 0 e 20 ul (0,4,8,12,16,20) de solução-mãe 

e adicionar etanol para perfazer um volume de 20ul. O primeiro tubo de ensaio será 

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

Fazer a curva de calibração. 

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

uma micropipeta de 5000 ul.   

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

100ul de reagente de Folin ao primeiro tubo. Agitar bem.  

5. De 30 em 30 segundos, adicionar reagente de Folin a todos os outros tubos, por 

ordem. 

6. Adicionar 300ul 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 2ºtubo. 

7. Agitar bem as soluções. 

8. Colocar os tubos de ensaio num banho a 40ºC, durante 30 minutos  
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9. Ao fim de 30 minutos, medir a absorvância de cada amostra no espetrofotómetro, a 

765nm. Faça a leitura de 30 em 30 segundos para que a reação decorra durante 

exatamente 30 minutos em cada tubo. 

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

11. Construa a curva de calibração 

 

Analise das amostras de extrato  

1. Num suporte de tubos de ensaio coloque 1+ nº de extratos x3 (19) tubos limpos e 

secos  

2. No primeiro tubo de ensaio colocar 20ul de água. Este tubo de ensaio será o “branco” 

que servirá para fazer as leituras de absorvância no espetrofotómetro. 

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

amostras de cada extrato. Use micropipeta de 200ul. 

4. Repita os passos de 3 a 9 explicados atrás para a construção da curva de calibração. 

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 extrato de concentração 

diferente. 

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

determinada a partir da reta de calibração realizada com acido gálico. O teor é 

expresso em equivalentes de ácido gálico (massa ácido gálico/massa de extrato, em 

base seca. Apresente os resultados com média +- desvio padrão   
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3. Resultados e discussão 

 

3.1 Humidade 

Na preparação da matéria-prima, calculamos a humidade das pétalas de rosa 

como é apresentado na tabela 2. A percentagem de humidade da rosa é de 82,2 ± 

0,15%. 

Através desta percentagem de humidade, podemos afirmar que 82,2 % de 

pétalas de rosa é água.  

Em relação ao coeficiente de variação, o nosso resultado foi satisfatório pois foi 

inferior a 10%, tendo sido de 0,19%. 

 

3.2 Rendimento de extração e teor de fenólicos  

3.2.1 Rendimento de extração  
A partir das extrações, obtivemos o rendimento de extração para diferentes 

solventes e diferentes tempos. Os resultados encontram-se na tabela 3.  

Tabela 3-rendimento de extração para diferentes solventes e diferentes tempos 

 

Extração- solvente e 

tempo 
Rendimento de extração %

H2O (30min) 35,1 % ±8,7 (m/m, base seca)

Etanol 25% (30min) 65,1 % ±8,7(m/m, base seca)

Etanol 75% (30min) 67,6% ±10,6 (m/m, base seca)

Etanol (30min) 52,6 % ± 0,0(m/m, base seca)

Etanol 25% (15min) 60,1 % ±15,0(m/m, base seca)

Etanol 25% (45min) 80,1% ±8,7(m/m, base seca)

Ensaio Média DP CV

1 49,315 51,322 49,672 2,007 0,36 82,2

2 34,621 36,623 34,973 2,002 0,35 82,4

3 50,412 52,425 50,772 2,013 0,36 82,1

Caixa (g) Caixa + Amostra Húmida (g)

Humidade (%)

0,1582,2 0,19

Ensaio Caixa + Amostra Seca (g) Amostra Húmida (g) Amostra seca (g)

Tabela 2-determinação da humidade das pétalas de rosa 
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Com os valores da tabela 3, podemos concluir que a extração com mais 

rendimento em base seca é com o etanol a uma concentração de 25 % com um tempo 

de extração de 45 minutos.  

O seu desvio padrão é de 8,7, ou seja, nem todas as extrações vão ter um 

rendimento tão elevado, podendo ter um rendimento mínimo de 75,11% e um 

rendimento máximo de 90,13%, contudo mantém-se bastante elevado e superior aos 

outros solventes.  

No caso da água, foi o que apresentou um rendimento mais baixo o que significa 

que a água não é um bom solvente para a extração de compostos presentes na matéria-

prima. 

 

3.2.2 Curva de calibração  
A curva de calibração representada (Figura 9) foi obtida através solução padrão 

(ácido gálico), tendo sido analisada a diferentes concentrações e consequentemente 

diferentes absorvâncias.  

 

Figura 9:Curva de calibração 

  

Assim podemos concluir que com o aumento de concentração de ácido gálico a 

absorvância medida a 765nm também aumentou.  

A absorvância foi medida a este comprimento de onda pois é a cor máxima para 

a cor azul que surge após a adição do carbonato de sódio e essa cor é influenciada pela 

concentração em polifenóis. 
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As retas de calibração ajustam-se bem à amostra e são um modelo explicativo pois 

o coeficiente de determinação das retas são de 0,9898 e 0,9936. 

De seguida fizemos a média da ordenada da origem e a média do declive ficando 

a reta final:  

y = 1,42545x − 0,03395   

Na reta de calibração, o “y” é o teor de fenólicos e o “x” é as absorvância. 

Desta forma, utilizamos esta equação para calcular o teor de fenólicos, 

substituindo o valor de “x” pelas diferentes absorvâncias das nossas amostras. 

3.2.3 Teor de fenólicos  
Ao analisar a tabela 4, podemos observar que o teor de fenólicos varia entre 14,5 

% e 47,0%, sendo que na extração com água o teor de fenólicos é o mais elevado. 

Na extração quando o solvente é etanol, o teor de fenólicos foi mais elevado para 

a concentração de 25% durante 30 minutos. Enquanto a percentagem mais baixa foi 

para a concentração de 100% (etanol puro) durante o mesmo período de tempo. 

Tabela 4-teor de fenólicos nos diferentes solventes e diferentes tempos 

 

Após estes resultados, produzimos um gráfico de barras onde analisámos o 

efeito de todos os solventes (Figura 10). As barras a azul representam o rendimento de 

extração em percentagem e as barras a vermelho representam o teor de fenólicos. 

Extração – solvente 

e tempo 

Teor de fenólicos (%) (mg 

EAG/mg extrato * 100)

H2O (30min) 41,2 ± 5,4

Etanol 25% (30min) 29,5± 1,6 

Etanol 75% (30min) 24,5 ± 0,7

Etanol (30min) 16,1 ± 1,4

Etanol 25% (15min) 24,4± 1,1

Etanol 25% (45min) 21,3 ± 1,8 
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Figura 10: Rendimento e teor de fenólicos relativamente ao efeito do solvente 

Em relação á água, tem um elevado teor de fenólicos, porém tem um rendimento 

de extração baixo.  

Em relação ao etanol podemos observar que com o mesmo tempo de extração, 

mas a diferentes concentrações de etanol (100%, 75% e 25%), o teor de fenólicos é 

diferente sendo que, quanto menor a concentração de etanol, maior o teor de fenólicos.  

Logo, o etanol puro é o que apresenta um teor de fenólicos e um rendimento de 

extração mais baixo comparando com outras concentrações de etanol. 

Assim sendo, a água e o etanol puro não são os solventes mais adequados para 

a extração de compostos fenólicos para esta amostra. 

Analisando o etanol a 25% e etanol a 75%, a diferença do rendimento é bastante 

pequena, sendo de 2,5%. O teor de fenólicos apresenta uma diferença maior (5,2%). 

Assim sendo, o etanol a 75% tem maior rendimento e o etanol a 25% tem maior 

teor de fenólico, logo ambos são bons solventes.  

Contudo, é mais vantajoso utilizar o etanol a 25% pois como tem menor 

concentração não será tão caro.   
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De seguida, analisámos o efeito do tempo de extração para o etanol 25% (Figura 

11). 

 

Figura 11: Efeito do tempo de extração no etanol a 25% 

A curva a azul representa o rendimento da extração e a curva a vermelho 

representa o teor de fenólicos.  

Assim, podemos concluir que o rendimento de extração aumenta até aos 20 

minutos e depois há uma ligeira diminuição até aos 30 minutos e depois volta a subir 

até aos 45 minutos. Enquanto a curva do teor de fenólicos aumenta até aos 30 minutos 

e depois diminui até aos 21,3 % quando atinge os 45 minutos.  

Logo, para o etanol de concentração 25%, o tempo adequado de extração é de 

30 minutos pois tem um elevado rendimento e teor de fenólicos. 

Quando o tempo de extração é de 45 minutos, o rendimento é o mais elevado, 

todavia o teor de fenólicos decresce de 29,3% para 21,3%, por esta razão este tempo 

não é o mais adequado.    
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4. Conclusão 
 

Com este trabalho experimental, foram realizadas várias análises, tais como, a 

determinação da humidade, a extração sólido-líquido e a determinação de compostos 

fenólicos na pétala de rosa. 

Após todo o trabalho realizado, concluímos através da determinação da 

humidade que as pétalas de rosa contem bastante água e apenas 17,8% são compostos 

voláteis. 

Na extração sólido-liquido, analisámos a água, o etanol puro, o etanol a 25% e 

o etanol a 75% como solvente da extração.  

Em relação ao rendimento de extração, o que apresentou uma percentagem 

maior foi o etanol a 25% contudo, atingiu este rendimento porque o tempo de extração 

foi o mais elevado (45min). Comparando com o etanol a 25% com um tempo de extração 

de 30 minutos, o rendimento diminuiu de 80,1 ±8,7% para 65,1 ±8,7 %.  

Com estes resultados, concluímos que com o mesmo solvente o tempo influencia 

o rendimento de extração, quanto maior o tempo de extração maior o seu rendimento 

contudo não é uma relação linear (figura 10). 

Analisando os vários solventes, todos com o mesmo tempo de extração de 30 

minutos, o solvente com melhor rendimento é etanol de 75% de concentração. 

No caso de o solvente ser a água, o rendimento de extração foi de apenas 35,1 

± 8,7% ou seja, não é um bom solvente para extrair os compostos fenólicos das pétalas 

de rosa confrontando com o outro solvente (etanol). 

Em relação ao teor de fenólicos, a água apresentou a maior percentagem 

seguindo-se o etanol a 25% com tempo de extração de 30 minutos.  

O tempo de extração influencia o teor de fenólicos, não pode ser pouco senão o 

teor de fenólicos é baixo como aconteceu quando o tempo de extração foi de 15 minutos. 

Porém, o tempo de extração não pode ser demasiado elevado porque o teor de 

fenólicos diminuiu como sucedeu dos 30 minutos para os 45 minutos. 

Assim sendo, quando se avalie apenas o tempo, mantendo o mesmo solvente 

(etanol a 25%), o tempo desejado para uma percentagem de teor de fenólicos maior é 

de 30 minutos. 
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Analisando todos os aspetos, tempo de extração, rendimento e teor de fenólicos 

o solvente mais adequado para a extração é o etanol a 25% com um tempo de 30 

minutos porque apresenta um bom rendimento e teor de fenólicos e é mais benéfico a 

nível de preço. 

O etanol a 75% também pode ser considero um bom solvente porque apresenta 

um bom rendimento mas o seu teor de fenólicos é ligeiramente inferior ao etanol a 25%. 

Concluindo, na realização da extração sólido-solvente não é necessário 

aumentar o volume de solvente para se obter os resultados pretendidos nem aumentar 

o tempo de extração.  

Desta forma, os objetivos do trabalho experimental foram atingidos e adquirimos 

conhecimento na aplicação das técnicas de extração. 
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Anexo I  
 

  

Tabela 5-Determinação do rendimento das extrações 

Eppendorf Epp. + extracto Extracto seco Extracto seco 

(g) seco (g)  alíquota(g) total (g) Ensaio Média DP CV

1 0,9 0,9 0,002 0,05 30,0

2 0,9 0,9 0,002 0,05 30,0

3 0,9 0,9 0,003 0,08 45,1

1 1,0 1,0 0,004 0,11 60,1

2 0,9 0,9 0,005 0,13 75,1

3 0,9 0,9 0,004 0,11 60,1

1 0,9 0,9 0,001 0,03 15,0

2 0,9 0,9 0,005 0,13 75,1

3 1,0 1,0 0,004 0,11 60,1

1 0,9 0,9 0,007 0,09 52,6

2 1,0 1,0 0,007 0,09 52,6

3 0,9 0,9 0,007 0,09 52,6

1 0,9 0,9 0,004 0,11 60,1

2 1,0 1,0 0,003 0,08 45,1

3 1,0 1,0 0,005 0,13 75,1

1 0,9 0,9 0,005 0,13 75,1

2 1,0 1,0 0,006 0,16 90,1

3 1,0 1,0 0,005 0,13 75,1

Ensaio
Rendimento de extracção (%)

35,1

65,1

10,8

25,0

8,7

15,0

80,1

60,1

24,7

0,0

15,7

8,7

8,7

0,0

10,6

13,3

67,6

52,6

Razão Volume 

sólido:solvente (m/v) de extracto (mL)

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 0,75

30 0,05 20 1,5

30 0,05 20 1,5

30 0,05 20 1,5

15 0,05 20 0,75

15 0,05 20 0,75

15 0,05 20 0,75

45 0,05 20 0,75

45 0,05 20 0,75

45 0,05 20 0,75

Tempo (min) Volume alíquota (mL)

EtOH (25%)

EtOH (25%)

EtOH (75%)

EtOH

H2O

Solvente 

EtOH (25%)
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Anexo II 
 

Tabela 6-Curva padrão de ácido gálico 

 

 

 

Figura 12-curva padrão de ácido gálico 

 

  

Volume sol. ác. gálico Massa ác. gálico Conc. Ácido gálico 

(uL) nos 20 uL (ug) nos 20 uL (mg/mL)

1 4 5,6 0,28 0,258

2 8 11,2 0,56 0,575

3 12 16,8 0,84 0,93

4 16 22,4 1,12 1,107

5 20 28,0 1,40 1,451

Ponto Abs 765 nm



 
 

29 
 

Anexo III 
 

Tabela 7-teor de fenólicos nos extratos 

 

 

 

 

tempo massa extrato volume solvente Conc. Solução

(min) no epp. (mg) no  epp. (ml) no epp. (mg/mL)

30 2,0 0,8 2,50

30 2,0 0,8 2,50

30 2,0 0,8 2,50

30 4,0 0,8 5,00

30 4,0 0,8 5,00

30 4,0 0,8 5,00

30 5,0 0,8 6,25

30 5,0 0,8 6,25

30 5,0 0,8 6,25

30 7,0 0,8 8,75

30 7,0 0,8 8,75

30 7,0 0,8 8,75

15 4,0 0,8 5,00

15 4,0 0,8 5,00

15 4,0 0,8 5,00

45 5,0 0,8 6,25

45 5,0 0,8 6,25

45 5,0 0,8 6,25

EtOH (25%)

EtOH (25%)

H2O

EtOH (25%)

EtOH

EtOH (75%)

Solvente 

Abs Teor de fenólicos

765 nm  (mg EAG/mL sol.) Ensaio Média DP CV

1.1 0,7 0,9 36,2

1.1 0,7 1,0 40,3

1.1 0,8 1,2 47,0

2.1 1,0 1,4 28,4

2.1 1,0 1,4 28,6

2.1 1,1 1,6 31,3

3.2 1,1 1,6 25,0

3.2 1,1 1,5 23,9

3.2 1,1 1,5 23,8

4.1 0,9 1,3 14,5

4.1 1,1 1,5 16,9

4.1 1,1 1,5 16,9

5.1 0,8 1,2 23,4

5.1 0,9 1,3 25,7

5.1 0,9 1,2 24,2

6.1 0,9 1,2 19,3

6.1 1,0 1,4 22,6

6.1 1,0 1,4 22,1

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

13,2

5,5

2,7

8,6

24,4 1,1 4,6

8,521,3 1,8

41,2 5,4

29,5 1,6

16,1 1,4

24,2 0,7

Amostra


