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Resumo  

A presente atividade laboratorial e consequente relatório foram realizados no âmbito 

da disciplina de Tecnologia dos Processos Alimentares II. Esta atividade consistiu na extração 

de compostos fenólicos da erva-príncipe levando assim à realização prática de diversos 

protocolos sendo estes referentes à humidade da matriz da planta em estudo, à própria 

extração sólido-líquido e por fim à determinação dos compostos fenólicos no extrato. 

Relativamente à planta em estudo (erva-príncipe) de nome científico Cymbopogon citratus, é 

uma espécie de clima tropical e subtropical, o seu cultivo tem vindo a aumentar um pouco por 

todo o mundo, estando incluída em diversos campos, como por exemplo na indústria 

alimentar e farmacêutica. Como referido anteriormente, este trabalho tem por base a 

extração dos compostos fenólicos, sendo que estes pertencem a um grupo que inclui uma 

vasta diversidade de estruturas, simples e complexas, que possuem pelo menos um anel 

aromático. Assim, devido a essa estrutura podem ser identificados vários compostos como: 

fenóis simples, flavonoides, entre outros. O teor de fenólicos na composição da planta pode 

variar devido a fatores extrínsecos. Resumindo, com esta atividade prática foi possível 

confirmar a existência de compostos fenólicos na erva-príncipe, após uma prévia secagem, 

onde foi concebível determinar a humidade da planta. De seguida foi feita uma extração de 

compostos presentes na matéria-prima de acordo com os diversos solventes utilizados, assim 

como com os diferentes tempos de extração. Por fim foi feita a análise das amostras dos 

extratos, fazendo com que estes reagissem com o reagente de Folin e o carbonato de cálcio, 

de modo que, para diferentes concentrações de polifenóis, fossem visíveis as diferentes 

tonalidades de azul, assim como, para ser possível a utilização do método da 

espetrofotometria.  
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Introdução 

 

Classificação botânica 
 

A erva- príncipe, de nome científico Cymbopogon citratus, é da família das Poáceas. É 

uma planta de origem no Sudoeste asiático, possivelmente do Sri Lanka ou da Índia, hoje 

difundida na África Tropical, América Central e região mediterrânea. (Da CUNHA et al., 2007) 

 

Habitat e distribuição geográfica em Portugal  
 

Atualmente, a erva-príncipe é cultivada um pouco por todo o país, mas em pequena 

escala, para uso doméstico; sobretudo para infusões. (Da Cunha et al., 2007) 

 

Produção mundial e em Portugal 
 

Em Portugal, esta planta tem sido usada cada vez mais. Os criadores de cães, por 

exemplo, utilizam-na como repelente de insetos picadores, transmissores de uma terrível 

doença mortal, a leishmaniose.  A planta é colocada à volta dos canis, afugentando, assim, os 

insetos. 

 

Cultivo 
 

Esta é uma espécie de clima tropical a subtropical que tolera, inclusive, geadas leves e 

curtos períodos de estiagem (falta de chuva). A propagação desta erva faz-se por divisão de 

pés, preferencialmente no período Primavera- Verão. O crescimento é em geral muito rápido 

e, sob condições apropriadas, conseguir-se-á em produção durante três a cinco anos, com 

cerca de três ou quatro cortes anuais. Vai-se cortando e vão crescendo novas folhas. Colocam-

se as plantas em pleno sol ou meia sombra. Esta planta prefere solos ricos em matéria 

orgânica, com pH próximo de 5,5, férteis, profundos e bem escoados, mas húmidos o 

suficiente para que se obtenha uma boa produção com um elevado teor de óleos essenciais. 

(Da Cunha et al., 2007) 
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Descrição botânica da planta 
 

Esta planta herbácea de origem tropical é de crescimento rápido.  A erva Príncipe pode 

atingir um metro de altura. É uma gramínea (Poaceae), perene e com rizoma, de touça (onde 

se ramifica e de onde se diferenciam as folhas), crescendo em forma de moita de rebentos. As 

folhas são verde-acinzentadas, finas e de bordas cortantes e as flores são panículas amarelas, 

embora em Portugal raramente encontras condições que lhe permitam entrar em floração. 

(Da Cunha et al., 2007) 

 

Características e principais aplicações 
 

É conhecida como planta medicinal e condimentar, para além de ser um ótimo 

repelente natural. A planta apresenta um odor aromático agradável, característico do limão;  o 

sabor é aromático e ardente; a coloração verde-pálida. As partes utilizadas da planta são as 

suas folhas e o óleo essencial obtido destas. 

 

Benefícios da Cymbopogon citratos 
 

A erva-príncipe ao longo dos últimos anos tem sido cada vez mais estudada. 

Atualmente são-lhe atribuídas propriedades antifúngicas, inseticidas, antidiabéticas, 

antissépticas, anti mutagénicas, anticancerígenas e anti-inflamatórias. Na verdade, extratos 

aquosos das folhas secas são utilizados, durante todo o ano, na medicina popular para o 

tratamento de úlceras pépticas (lesões do revestimento interno do intestino ou do duodeno, 

que podem chegar aos vasos sanguíneos, causando uma hemorragia ou, ainda, causar uma 

perfuração, atravessando toda a parede do estômago) e problemas inflamatórios. 

Recentemente, alguns compostos fenólicos, tais como os glicósidos da luteolina e da apigenina 

e os taninos condensados, foram identificados e relacionados com efeitos antioxidantes e anti-

inflamatórios. (Costa,2015) 

 

 

 

 

 

Figura 1-Erva-príncipe seca. 
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Compostos fenólicos 
 

Os compostos fenólicos pertencem a um grupo de compostos que inclui uma grande 

diversidade de estruturas, simples e complexas, que possuem pelo menos um anel aromático 

no qual, pelo menos, um hidrogénio é substituído por um grupo hidroxilo. Estão vastamente 

distribuídos no reino vegetal e nos microrganismos. A maioria destes tem a capacidade de 

sintetizar o anel benzénico, e, a partir dele, principalmente, compostos fenólicos; no entanto, 

apesar de não o conseguirem sintetizar, estes também fazem parte do metabolismo animal. 

Os compostos fenólicos são caracterizados por apresentarem frequentemente 

propriedades antioxidantes, podendo encontrar-se sob a forma livre ou ligados a açúcares e 

proteínas. Estão agrupados em diversos grupos como: os ácidos fenólicos, os flavonóides, os 

taninos, as antraquinonas e as cumarinas. 

Relativamente aos ácidos fenólicos, estes caracterizam-se por terem um anel 

benzénico, um grupo carboxílico e um ou mais grupos hidroxilos. Os ácidos podem estar 

agrupados em dois grupos, os ácidos hidroxibenzóicos e ácidos hidroxicinamicos (Silva,2012). 

Estes compostos são de grande importância para a vida das plantas, pois retardam reações 

oxidativas, nomeadamente doenças relacionadas com o sistema biológico da planta. 

Nos alimentos, são responsáveis pela cor, sabor, aroma, adstringência e estabilidade 

oxidativa.  

 

Teor de compostos fenólicos 
 

O teor de compostos fenólicos pode variar dependendo de fatores extrínsecos, como o 

ambiente, água e a elevada temperatura. Podem ser distinguidos de acordo com os elementos 

estruturais que se ligam aos anéis fenólicos ou através do número de fenólicos que possuem. 

Os principais compostos fenólicos presentes na erva-príncipe estão representados na seguinte 

tabela: 
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Tabela 1-Compostos fenólicos na erva-príncipe 

Denominação Estrutura Referências 

Fenóis simples 

 

Costa, 2015 

Ácidos Hidroxicinâmicos 

 
 

Costa, 2015 

Ácidos Hidrobenzóicos 

 

Costa, 2015 

Flavonóides 

 

Costa, 2015 

Cumarinas 

 

Costa, 2015 

Antraquinonas 

 

Costa, 2015 

Taninos Hidrolisados 

 

Costa, 2015 
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Extração Sólido-Líquido 
 A extração sólido-líquido é uma operação unitária que tem por base a separação dos 

compostos solúveis de uma matriz sólida através do contacto com um solvente líquido 

(adequado). Os tecidos vegetais (folhas, flores, caules, entre outros) possuem, na sua 

constituição, uma estrutura muito complexa formada por células, espaços intracelulares, 

capilares e poros. A forma como os compostos a extrair estão distribuídos influencia a 

velocidade da extração, no sentido em que: se estes compostos se encontrarem no interior 

das células há maior resistência por parte das membranas celulares, o que dificulta a difusão 

dos solutos; porém se os compostos se encontrarem no exterior das células não existe 

qualquer tipo de resistência relativamente às membranas celulares. O rendimento de uma 

extração é também influenciado pela solubilidade dos compostos no solvente a utilizar; pelas 

interações existentes entre os compostos e a matriz vegetal em estudo e pela porosidade da 

matriz. (Seabra,2018) 

 

Objetivos 
Os objetivos que nos foram propostos para este trabalho foram verificar a existência 

de compostos fenólicos através extração da planta erva-príncipe, assim como, perceber qual o 

efeito de diferentes solventes (água e etanol) a diferentes concentrações (25%/75%/100%), no 

rendimento e do tempo na extração. 
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Material métodos  
 

Preparação da matéria-prima 

• Matéria-prima triturada 

• 3 Placas de Petri sem tampa  

• Espátula 

• Excicador 

• Estufa (103ºC) 

• Balança Analítica 

• Caneta de Acetato 

 

1. Colocar as placas de Petri sem tampa (3) na estufa a 103ºC, durante meia hora, no 

mínimo. 

2. Retirar as placas da estufa e colocar num excicador 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 0,3 g 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 103 ºC. 

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

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

7. Colocar de novo as placas na estufa e repetir o procedimento descrito em 6, até que a 

massa das amostras se mantenha constante (massa amostra seca). 

8. Calcular a humidade, de acordo com a seguinte equação: 

 

 
 

9. Apresentar os resultados como média ± desvio padrão. 

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

• Matéria-prima 

• Solventes (ETAOH 25%, 75%, 100%) 

• Água 

• Caneta de acetato 

• Cronómetro 

• Balança analítica  

• Banho-maria a 40ºC 

• Estufa 40ºC 

• Pipetas automáticas 

• Alíquotas 

• Copos de precipitação  

• 4 Provetas para medição de solvente 

• Frascos de armazenamento de extrato previamente pesado com etiquetas adequadas com 

tampas 

• Suporte de Eppendorfs 

• 18 Eppendorfs 

• 6 Funis  

• Varetas 

• Papel de filtro 

 

Extração 

1. Triturar a matéria-prima. 

2. Identificar 6 copos de precipitação, de modo a conseguir distingui-los em relação aos 

solventes que irá utilizar, neste caso um com H2O, três com ETAOH a 25% para 

diferentes tempos, um com ETAOH 75% e por fim um a 100%. 

3. Pesar aproximadamente 1g de matéria-prima nos seis copos de precipitação e registar 

os valores. 

4. Colocar 20ml de solvente em cada copo devidamente identificado. 

5. Colocar em banho-maria os copos de precipitação, o do H2O, 1 de ETAOH 25%, 1 de 

ETAOH 75% e 1 de 100% de ETAOH durante 30 min, o 2º de ETAOH 25% durante 15 

min e o 3º de ETAOH 25% durante 45 min. 

6. Filtrar cada solução para um frasco de armazenamento de extrato devidamente 

identificado. 

 

Determinação do rendimento da Extração 

1. Por cada extrato obtido, pesar 3 eppendorfs limpos e secos previamente 

identificados e registar. 

2. Após garantir que o extrato está homogéneo, retirar uma alíquota (0,5 ml) e 

colocar esse mesmo volume de extrato em cada um dos 3 eppendorfs. Repetir este 

procedimento para todos os extratos obtidos. 

3. Colocar na estufa durante vários dias (aula seguinte) 

4. Pesar os eppendorfs depois de secos e registar os resultados. 

5. Calcular a massa de extrato correspondente a 0,5mL de extrato. 
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6. Calcular a massa de extrato correspondente ao volume total do 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: 

 

 
 Onde: 
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Compostos fenólicos no extrato 
• Espátula 

• Copo de precipitação de 500mL 

• Tubos de ensaio 

• Suporte para tubos de ensaio  

• Pipetas automáticas (100 ųL, 1mL, 5mL) 

• Espetrofotómetro e cuvetes de plástico 

• Vortex e ultrassons  

• Cronómetro 

• Água destilada 

• Reagente de Folin-Ciocalteu 

• Na2CO3 99,9% 

• Etanol 99,5% p.a. 

• Padrão de composto fenólico (ácido gálico)  

 

(Todas as soluções utilizadas neste procedimento foram previamente realizadas pela 

professora, assim como o procedimento para determinar a curva de calibração.) 

 

1. Num suporte de tubos de ensaio coloque 1 + nº de extratos × 3 tubos limpos e secos. 

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

que servirá para fazer as leituras de absorvência no espectrofotómetro. 

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

amostras de cada extrato (isto é, se obteve 5 extratos por exemplo, terá que analisar 5 

× 3 = 15 amostras). Use uma micropipeta de 200 µL. 

4. Adicionar de seguida 1580 µL de água destilada a todos os tubos de ensaio. Use uma 

micropipeta de 5000 µL. 

5. Iniciar a contagem do tempo (com o cronómetro) ao mesmo tempo que adiciona 100 

µL de reagente de Folin ao primeiro tubo, o “branco” (com uma micropipeta de 200 

µL). Agitar bem. De 30 em 30 segundos, adicionar reagente de Folin a todos os outros 

tubos, por ordem. 

6. Adicionar 300 µL 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 2º tubo. 

7. Agitar bem as soluções. 

8. Colocar os tubos de ensaio num banho a 40ºC, durante 30 minutos. 

9. Ao fim de 30 minutos, medir a absorvência de cada amostra no espectrofotómetro, a 

765 nm, contra o branco em cuvetes de plástico. 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 absorvência se encontram dentro da curva (0,2 – 1,0). Em 

caso negativo, repita o ensaio para uma solução de extrato de concentração diferente. 

11. Determinar 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 (massa ácido gálico/massa extrato, em base 

seca). Apresentar os resultados com média ± desvio padrão. 
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Resultados e discussão  
 

Humidade  
 

A humidade é um fator bastante importante no que diz respeito ao rendimento da 

extração porque é necessária uma secagem prévia para ser possível a extração de compostos 

fenólicos, os nossos resultados encontram-se dentro da normalidade visto que o coeficiente de 

variação é inferior a 10% (Anexo: tabela 2.). 

 

Curva Padrão  
 

Na elaboração desta atividade prática, foi determinada uma curva padrão (Anexo: 

figura 9.), de modo a auxiliar a escolha do intervalo de absorvências a ser utilizada como 

referência. Isto no sentido de averiguar posteriormente a necessidade da utilização de uma 

nova diluição para a determinação das absorvências da erva príncipe. Neste caso especifico, a 

diluição inicial foi a adequada á curva padrão, visto que através da reação do nosso extrato 

com o reagente de Folin e ainda a adição de carbonato de sódio, a tonalidade da solução 

tornou-se azul. No entanto foi possível observar que a diferentes concentrações de compostos 

fenólicos, a tonalidade azul referida anteriormente foi mais ou menos intensa. 

 

Efeito do solvente  
 

Relativamente ao efeito do solvente na extração (figura 10), para diferentes 

concentrações de solventes são verificadas diferenças significativas tanto no rendimento como 

nos compostos fenólicos como era o esperado. O gráfico foi elaborado com base nos dados 

dos solventes para 30 min. da tabela 6 em anexo. Verificou-se uns elevados desvios padrões 

nos solventes no que diz respeito ao rendimento para etanol a 75% e água, no entanto, o teor 

de fenólicos apresentou um maior desvio na água seguido de etanol 100%. 

 

Figura 2- Efeito do solvente. 
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Efeito do tempo  
 

Analisando o gráfico do efeito do tempo (figura 11) construído a partir dos dados da 

tabela 7, podemos observar que houve aos 30 min. um valor menor do que o esperado, pois o 

rendimento devia aumentar ou manter se constante ao longo do tempo. Quanto ao teor de 

fenólicos, foi visto um máximo de extração aos 30 min., o que indica que caso houvesse o 

intuito de determinar o maior número de fenólicos possível seria vantajoso esperar os 30 min. 

 

 

Figura 3-Efeito do tempo no rendimento (curva vermelha) e no teor de fenólicos (curva azul). 
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Conclusão  
 

Concluindo, podemos afirmar que a composição da erva-príncipe é bastante rica em 

polifenóis. Dependendo dos solventes que foram utilizados, podemos observar através dos 

resultados, elevadas diferenças de rendimento. Sendo que, o melhor rendimento ocorreu com 

o solvente de etanol a 75%, porém o melhor solvente para um maior teor de fenólicos 

resultante da extração é a água. Foi também analisada a influência do tempo para um mesmo 

solvente, neste caso, etanol a 25%, verificando que o melhor tempo de extração de compostos 

fenólicos, será aos 30 minutos. Contudo através dos resultados obtidos é observável o erro 

ocorrido, ou durante a atividade prática ou no registo de resultados, uma vez que a curva do 

rendimento deveria ser constante.  

Inicialmente um dos passos intermédios foi a determinação da humidade da planta em 

estudo, visto que esta é um dos fatores que mais influenciam na extração de compostos 

fenólicos, perante os resultados que obtivemos, podemos verificar que a humidade da erva-

príncipe se encontra dentro dos valores previstos. 

 Analisando todos os resultados de cada atividade prática realizada, é possível afirmar a 

existência de erros, sendo que podem ter ocorrido, devido à má leitura de resultados, 

medições e pesagens mal realizadas, erros instrumentais entre muitos mais. 
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Anexos  
Tabela 2- Resultados da % humidade. 

 

Tabela 3-Determinação do rendimento das extrações parteI. 

Matéria-
prima 

Solvente 
Tempo 
(min) 

Razão 
sólido:solvente 

(m/v) 

Volume de 
extracto 

(mL) 

Volume 
alíquota 

(mL) 
Ensaio Epp. (g) 

Epp. + 
extracto 
seco (g) 

Extracto seco 
alíquota(g) 

Extracto 
seco total 

(g) 

Rendimento de extracção (%) 

Ensaio Média DP CV 

Erva 
Príncipe 

H2O 30 1,050:20 

20 0,5 1 0,901 0,904 0,003 0,12 13,3 

13,3 4,4 33,3 20 0,5 2 0,884 0,886 0,002 0,08 8,9 

20 0,5 3 0,918 0,922 0,004 0,16 17,7 

ETOH 25% 30 1,023:20 

20 0,5 1 0,91 0,915 0,005 0,2 22,1 

22,1 0,0 0,0 20 0,5 2 0,925 0,93 0,005 0,2 22,1 

20 0,5 3 0,895 0,902 0,007 0,28 31,0 

ETOH 75% 30 1,015:20 

20 0,5 1 0,909 0,935 0,026 1,04 115,1 

28,8 3,1 10,9 20 0,5 2 0,899 0,906 0,007 0,28 31,0 

20 0,5 3 0,922 0,928 0,006 0,24 26,6 

ETOH 
100% 

30 1,005:20 

20 0,5 1 0,911 0,913 0,002 0,08 8,9 

22,1 0,0 0,0 20 0,5 2 0,913 0,918 0,005 0,2 22,1 

20 0,5 3 0,926 0,931 0,005 0,2 22,1 

ETOH 25% 15 1,005:20 

20 0,5 1 0,886 0,892 0,006 0,24 26,6 

25,1 2,6 10,2 20 0,5 2 0,9 0,905 0,005 0,2 22,1 

20 0,5 3 0,932 0,938 0,006 0,24 26,6 

ETOH 25% 45 1,005:20 

20 0,5 1 0,901 0,907 0,006 0,24 26,6 

28,0 2,6 9,1 20 0,5 2 0,911 0,917 0,006 0,24 26,6 

20 0,5 3 0,879 0,886 0,007 0,28 31,0 

Matéria-prima Ensaio Caixa (g) 
Caixa + Amostra 

Húmida (g) 
Caixa + Amostra Seca (g) 

Amostra 
Húmida (g) 

Amostra seca 
(g) 

Humidade (%) 

Ensaio Média DP CV 

Folha 

1 38,684 39,27 39,218 0,586 0,534 8,87 

9,62 0,65 6,76 
2 52,342 53,148 53,068 0,806 0,726 9,93 

3 48,07 49,034 48,937 0,964 0,867 10,06 
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Tabela 4-Curva padrão de ácido gálico 

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

Abs 765 nm 
(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 

 

 

 

 Figura 4- Curva padrão. 
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Tabela 5- Teor de fenólicos nos extratos 

Matéria-prima Solvente 
Tempo 
(min.) 

Massa de extrato no 
epp. (mg) 

Volume do solvente no 
epp (ml) 

Conc. 
Solução 

Amostra Abs 765 nm 

Teor de 
fenólicos 

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

no epp. 
(mg/mL) 

(mg EAG/mL 
sol.) 

Ensaio Média DP CV 

Erva-príncipe 

H2O 30 

2 0,6 3,333 1 0,517 0,70300765 21,1 

19,5 2,1 10,8 2 0,6 3,333 2 0,499 0,67734955 20,3 

2 0,6 3,333 3 0,424 0,5704408 17,1 

ETOH 
25% 

30 

5 0,6 8,333 1 0,855 1,18480975 14,2 

14,3 0,1 0,8 5 0,6 8,333 2 0,864 1,1976388 14,4 

5 0,6 8,333 3 0,6 0,82132 9,9 

ETOH 
75% 

30 

7 0,6 11,667 1 0,574 0,7842583 6,7 

6,8 0,1 1,3 7 0,6 11,667 2 0,584 0,7985128 6,8 

7 0,6 11,667 3 0,32 0,422194 3,6 

ETOH 
100% 

30 

5 0,6 8,333 1 0,259 0,33524155 4,0 

4,1 0,7 16,5 5 0,6 8,333 2 0,301 0,39511045 4,7 

5 0,6 8,333 3 0,223 0,28392535 3,4 

ETOH 
25% 

15 

5 0,6 8,333 1 0,675 0,92822875 11,1 

10,2 1,3 12,5 5 0,6 8,333 2 0,537 0,73151665 8,8 

5 0,6 8,333 3 0,656 0,9011452 10,8 

ETOH 
25% 

45 

6 0,6 10,000 1 0,675 0,92822875 9,3 

9,3 0,4 4,8 6 0,6 10,000 2 0,71 0,9781195 9,8 

6 0,6 10,000 3 0,648 0,8897416 8,9 
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Tabela 6-Determinação do rendimento parte II 

Solvente  Tempo(min). Rendimento Teor de Fenólicos (%) 

Média DP Média DP 

H2O 30 13,3 4,4 19,5 2,1 

ETOH 25% 30 22,1 0,0 14,3 0,1 

ETOH 75% 30 28,8 3,1 6,8 0,1 

ETOH  30 22,1 0,0 4,1 0,7 

ETOH 25% 15 25,1 2,6 10,2 1,3 

ETOH 25% 45 28,0 2,6 9,3 0,4 

 

 

Tabela 7- Efeito do tempo. 

Solvente Tempo(min). 
Rendimento Teor de Fenólicos(%) 

Média DP Média DP 

 
0 0 

 
0 

 

ETOH 25% 15 25,1 2,6 10,2 1,3 

ETOH 25% 30 22,1 0,0 14,3 0,1 

ETOH 25% 45 28,0 2,6 9,3 0,4 

 


