
 
 

 

 

Licenciatura em Tecnologia Alimentar 

Tecnologia dos Processos Alimentares II 

2017/2018 

Docente: Inês Seabra 

 

 

 

Extração de compostos fenólicos da 

erva-mate verde. 

 
 

 

 

 

 

 

Trabalho elaborado por: 

Piedad Pérez Polaino nº21799001 

Estefania Vargas Loza nº21799005 

Sandrina Costa nº 20140179 



 
 

 

Índice 
Resumo ........................................................................................................................................ 4 

Introdução .................................................................................................................................... 5 

1. Planta ............................................................................................................................... 5 

1.1. Classificação botânica. .......................................................................................... 5 

1.2. Origem geográfica. ................................................................................................. 5 

1.3. Produção mundial e em Portugal. ........................................................................ 6 

1.4. Principais aplicações. ............................................................................................ 7 

1.5. Composição química. ............................................................................................ 8 

2. Compostos fenólicos ...................................................................................................... 8 

2.1. Descrição geral. ...................................................................................................... 8 

2.2. Principais compostos fenólicos presentes na erva-mate verde. ..................... 8 

3. Extração ........................................................................................................................... 9 

4. Objetivos do trabalho. .................................................................................................. 10 

Material e métodos ................................................................................................................... 11 

1. Preparação da matéria-prima ........................................................................................ 11 

2. Humidade de matrizes vegetais - Método gravimétrico ............................................. 11 

2.1. Objetivo ...................................................................................................................... 11 

Determinação da humidade de matrizes vegetais, pelo método gravimétrico. .............. 11 

2.2. Materiais ..................................................................................................................... 11 

2.3. Procedimento ............................................................................................................ 11 

2.4. Observações.............................................................................................................. 12 

3. Extração sólido-líquido .................................................................................................... 12 

3.1. Objetivo ...................................................................................................................... 12 

3.2. Materiais ..................................................................................................................... 12 

3.3. Solventes ................................................................................................................... 13 

3.4. Procedimento ............................................................................................................ 13 

4. Determinação do teor de compostos fenólicos nos extratos .................................... 14 

4.1. Materiais ..................................................................................................................... 14 

4.2. Solventes e Padrão .................................................................................................. 14 

4.3. Procedimentos .......................................................................................................... 15 

4.3. Observações.............................................................................................................. 17 



 
 

5. Plano das extrações ........................................................................................................ 17 

Resultados e discussão ........................................................................................................... 18 

1. Humidade .......................................................................................................................... 18 

2. Efeito do solvente ............................................................................................................. 18 

Conclusão .................................................................................................................................. 20 

Bibliografia ................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

Índice de ilustrações 

 

Ilustração 1 - Principais países produtores de chá mundialmente. .............................................. 6 

Ilustração 2 -  Exemplo de reta de calibração para determinação do teor de compostos 

fenólicos totais. ........................................................................................................................... 16 

Ilustração 3 - Tabela de plano de extrações ................................................................................ 17 

Ilustração 4 - Rendimento de extração (%) e teor de fenólicos (%) a diferentes concentrações 

de solventes. ............................................................................................................................... 18 

Ilustração 5 - Rendimento de extração (%) e teor de fenólicos (%) a diferentes concentrações 

de solvente .................................................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

A erva-mate é um produto com diversos componentes benéficos para a 

saúde e é utilizado com maior abundância em chá. 

Neste trabalho laboratorial tivemos como objetivo extrair e determinar a 

quantidade de compostos fenólicos da erva-mate. 

Recorreu-se a um método gravimétrico para obter a humidade da planta, 

a uma extração sólido-líquido e a determinação do teor de compostos fenólicos 

nos extratos. 

Utilizou-se os solventes:  H2O, EtOH, EtOH 25%, EtOH 50%, EtOH 

75%. 

Ao comparar os resultados, verificamos que a maior parte dos compostos 

da matéria-prima tem mais afinidade com uma mistura de água e etanol. Sendo 

o teor de compostos fenólicos mais solúveis quando o teor de água é maior.  

Verificou-se que a erva-mate é uma matéria-prima com muitos compostos 

fenólicos e quanto ao rendimento de extração o teor de fenólicos aumenta com 

o aumento do tempo então o extrato vai ficar ligeiramente mais rico em 

fenólicos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 

1. Planta 
 

1.1. Classificação botânica. 

El nombre científico de la planta erva mate, es Ilex paraguariensis. "Ilex" 

porque es un género con unas 400 especies aceptadas, y "paraguariensis" 

debido a la entonces llamada "Provincia Paraguaria".  

 

     

 

1.2. Origem geográfica. 

Ilex paraguariensis, yerba mate, yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay 

(en guaraní: ka'a), es una especie arbórea neotropical originaria de las cuencas 

del Alto Paraná, Alto Uruguay y algunos afluentes del Río Paraguay donde 

crece en un estado silvestre, sobre todo formando parte del sotobosque o del 

estrato mediano de los montes. 
El consumo de mate se remonta al pueblo guaraní (indígenas nativos que 

estaban en algunos países de Sudamérica), según confirmaron las 

investigaciones del ensayista y periodista Amaro Villanueva. Ellos masticaban 

directamente las hojas o las colocaban en una calabaza con agua y sorbían. 



 
 

De hecho, la palabra “mate” viene del guaraní “Caamate” (“Caa” sería planta o 

hierba, y “mate” se refiere a la calabaza donde la bebían). Otros pueblos como 

los los incas, los charrúas y aún los araucanos adoptaron el mate gracias a 

trueques con los guaraníes. Para los indígenas, el árbol de mate era un regalo 

sagrado de los dioses, y de hecho el mate tenía para ellos un significado 

especial y espiritual, además de su valor nutritivo. 

Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el uso y las virtudes de la 

yerba mate, e hicieron que su consumo se difundiera, desde su zona de origen 

a todo el Virreinato del Río de la Plata. 

Más tarde los Jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones. Fueron los 

grandes responsables de que la yerba mate fuera conocida en el mundo 

civilizado. 

La costumbre del mate ha permanecido inalterada desde tiempos remotos y 

por cinco siglos de historia, arraigándose cada vez más y extendiéndose a 

lugares lejanos. 

 

1.3. Produção mundial e em Portugal. 

A erva-mate é utilizada em maior escala para a produção de chá. 

A seguir ao café, o chá é a segunda bebida mais popular do mundo. 

Enquanto o café pode parecer ser a bebida para aqueles que procuram uma 

bebida quente, o mundo realmente funciona com chá. Além da água, o chá é a 

bebida mais popular do mundo, e apenas nos Estados Unidos; As importações 

de chá aumentaram mais de 400% desde 1990. (Worldatlas economics,2017) 

Com uma demanda tão alta, é compreensível que o chá precise ser 

produzido em uma escala de massa, e em todo o mundo em locais variados, a 

fim de atender às crescentes necessidades para as plantas necessárias para 

fazer diferentes variedades. Com base nas estatísticas da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação para a produção global de 1993 

a 2013, aqui estão os 10 principais países produtores de chá do mundo. 

 

 

Ilustração 1 - Principais países produtores de chá mundialmente. 
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Apesar da Argentina segundo o gráfico ser dos países com menor 

produção de chá, a sua indústria cresceu lentamente, mas, eventualmente, 

devido ao clima variado e à geologia do país, tornou-se um dos maiores 

produtores do mundo. O Mate, uma fermentação tradicional de ervas, feita a 

partir das folhas da planta de erva-mate, é muito popular na Argentina e é, de 

fato, sua bebida nacional, tendo 174 mil hectares cultivados e exporta a erva 

para diversos países como Síria, Líbano, Arábia Saudita e China. (Worldatlas 

economics,2017) 

 

 

Em Portugal não há produção de erva-mate uma vez que não tem as 

condições climatéricas desejadas para o crescimento da planta, no entanto o 

interesse dos portugueses por este produto tem vindo a aumentar, fazendo 

com que cada vez mais haja produtos oriundos desta matéria-prima, como por 

exemplo o “Club mate”, uma bebida com gás feita a partir de erva-mate sem 

álcool, glúten ou lactose e com níveis de açúcar baixos comparativamente a 

outros refrigerantes.  

 

1.4. Principais aplicações. 

Desde la antigüedad, que se ha utilizado las hojas y las ramas del árbol de 
yerba mate, principalmente para su consumo mediante infusiones. En la 
actualidad se han descrito varias propiedades medicinales que posee el 
consumo de estas infusiones. (PPC) 

La forma de utilizar las propiedades medicinales que posee este árbol es 
mediante la ingesta de infusiones preparadas en base a esta planta, las cuales 
reciben el nombre de mate. El mate es altamente estimulante, de hecho se 
considera que sus efectos son mayores a los del té o el café. Debido a lo 
anterior, se recomienda consumir mate a las personas que estén expuestas a 
situaciones muy exigentes, ya sea física y, principalmente, mental. También es 
aconsejable su ingesta en caso de presentar decaimiento o fatiga. (PPC) 

La yerba mate tiene propiedades diuréticas, por lo tanto estimula la 
eliminación de líquidos. Debido a esto es muy útil su consumo en caso de 
presentar infecciones urinarias, casos de cistitis o nefritis. Así como también 
sirve para prevenir la aparición de cálculos renales. (PPC) 

https://www.plantasparacurar.com/categoria/plantas-medicinales/001-plantas-medicinales-por-nombre-vulgar/yerba-mate
https://www.plantasparacurar.com/propiedades-medicinales-de-la-yerba-mate


 
 

El consumo de mate, estimula los procesos digestivos, ésta más las 
propiedades diuréticas que posee, convierten a las infusiones de hierba mate 
en un excelente adelgazante natural. 

 

 

 

 

 

1.5. Composição química. 

El mate contiene xantinas, que son alcaloides como son la cafeína, teofilina, 

y teobromina, estimulantes bien conocidos y hallados en café y en chocolate. El 

contenido de cafeína varía entre 0,2% a 1,6% de peso seco (comparado con el 

0,3–9% para las hojas de té, 2,5-7,5% en guaraná, y más de 3,2% para café). 

Además, el mate no produce ni adicción, ni nerviosismo, ni insomnio (mientras 

no se beba en exceso). 
Sin embargo, la cafeína no es quiral, y no tiene estereoisómeros, y la 

"mateína" es un sinónimo oficial de la cafeína en las Bases de Datos de 

Química. 

Los estudios sobre el mate, aunque muy limitados, han mostrado evidencia 

preliminar que el cóctel de xantinas del mate es diferente de otras especies, así 

contiene cafeína que afecta más significativamente en los tejidos musculares, 

como los opuestos a aquellos en el sistema nervioso central, que son similares 

a los de otros estimulantes naturales. Las tres xantinas presentes en el mate 

han mostrado tener efecto relajante en los tejidos musculares lisos, y efectos 

estimulantes miocárdicos. 
 

2. Compostos fenólicos 
2.1. Descrição geral. 

Os compostos fenólicos são substâncias que existem principalmente nas 

plantas, mas que podem também ser provenientes do catabolismo dos 

aminoácidos. A importância dada a estes compostos deve-se ao facto de 

muitos possuírem propriedades benéficas para a saúde humana. Estes 

possuem propriedades biológicas e químicas entre as quais se destacam as 

atividades antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena, podendo prevenir 

doenças cardiovasculares. 

A classificação dos compostos fenólicos é feita consoante o número de 

anéis fenólicos e os elementos estruturais que fazem a ligação entre eles 

(Vermerris & Nicholson, 2006; Fereidoon & Naczk, 2004). 

 

2.2. Principais compostos fenólicos presentes na erva-mate verde. 



 
 

 

Existen varios estudios y tesis realizadas en diferentes países. En los 

cuales se demuestra la gran cantidad de compuestos fenólicos, es decir 

antioxidantes que posee esta planta.  

Es importante añadir que, dependiendo de la producción, de la 

manipulación y de si esta se encuentra mezclada con otra planta, la cantidad 

de polifenoles va a variar. 

Los polifenoles son sustancias antioxidantes que provienen de los 

vegetales, pueden prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes o 

el cáncer. 

Según un estudio realizado por tecnólogos de los alimentos universitarios 

de la provincia de Córdoba, se demuestra que cuando la yerba mate se mezcla 

con menta, poleo, piperina y melisa; la cantidad de polifenoles puede ser igual 

o bastante más elevada. 

Para este estudio se analizaron 8 variedades diferente de yerba-mate. Otro 

estudio realizado por el ingeniero químico Luís Brumovsky. Demostró que la 

yerba mate posee niveles antioxidantes más elevados, que otras plantas de Té. 

En líneas generales el trabajo determinó que quienes consumen yerba 

mate en sus diversas modalidades -mate, mate cocido o tereré, incorporan a su 

organismo esta importante sustancia que ayuda a prevenir patologías como la 

diabetes, la hipertensión y el envejecimiento celular. 
Los resultados serían los siguientes: 

Como mateada o mate caliente se obtiene entre 4,6 gramos y 5,7 gramos 

de polifenoles, equivalentes a ácido clorogénico y entre 2,5 gramos y 3,3 

gramos de polifenoles equivalentes a ácido gálico, cebando medio litro de agua 

a 70 °C en un recipiente con 50 gramos de yerba mate elaborada.  

Como tereré se obtiene entre 1,5 gramos y 2,3 gramos de polifenoles 

equivalentes a ácido clorogénico. Y entre 0,9 gramos y 1,3 gramos de 

polifenoles equivalentes a ácido gálico, cebando medio litro de agua a 5°C en 

un recipiente con 50 gramos de yerba mate elaborada.  

Mientras que bajo la forma de mate cocido (saquitos) se obtienen entre 0,5 

gramos y 0,6 gramos de polifenoles equivalentes a ácido clorogénico y entre 

0,28 gramos y 0,31 gramos de polifenoles equivalentes a ácido gálico, 

considerando un peso neto por saquito de 3 gramos, en una infusión preparada 

con un quinto de litro de agua a ebullición.  

El dato 5,7 gramos de polifenoles es la cantidad máxima de antioxidantes 

que se observó en la investigación en un mate con 50 gramos de yerba cebado 

con 500 cm3 de agua a 70 grados centígrados. 
 

 

3. Extração 
 

A extração é uma operação unitária em que se utiliza uma técnica de 

separação baseada nos diferentes graus de solubilidade dos constituintes. Por 

exemplo, os compostos orgânicos normalmente são, mais solúveis em 



 
 

solventes também orgânicos e pouco solúveis em água. A extração aplica-se 

tanto a misturas sólidas, como líquidas, às quais se pretende retirar o soluto, 

seja para obter um estado mais puro. 

Quando se colocam em contato duas fases de composições diferentes, 

pode ocorrer a transferência de componentes de uma fase a outra. Esta 

transferência ocorre até que o estado de equilíbrio seja atingido. 

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

Idealmente, o componente a ser extraído é solúvel no solvente, e os outros 

componentes são insolúveis. Assim, o soluto é o único componente a ser 

transferido da mistura inicial 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 acolhe o soluto) e refinado (a fase mais pobre em solvente de onde foi 

extraído o soluto). Removendo-se o solvente do extrato e do refinado obtém-se 

o produto extraído e o produto refinado (Abraão Costa, 2009). 

Na extração sólido-liquido, um constituinte de um sólido é transferido para 

um solvente de extração e em seguida é separado do restante do sólido. O 

material extraído é um sólido. Uma pasta é mais fácil de manejar e transportar 

do que um sólido seco e, essa pasta pode ser obtida misturando-se o sólido 

adequadamente dividindo-o com um pouco de solvente de extração. No tipo 

mais simples de extração sólido-liquido há apenas contacto entre o sólido e o 

solvente de extração, depois são separados (Abraão Costa, 2009). 

O rendimento de uma extração pode ser influenciado pelas características 

do material vegetal (matriz sólida), pelo solvente utilizado que tem de ser o 

correto para o tipo de matriz sólida (solúvel não-toxico, estável, não-inflamável), 

pelo método de extração e pelo grau de trituração, ou seja, matriz sólida tem 

que ser triturada de maneira a que o solvente consiga penetrar os tecidos da 

matriz (Abraão Costa, 2009). 

 

 
 

4. Objetivos do trabalho. 
 

       El objetivo del trabajo es determinar la cantidad de compuestos fenólicos y 
el rendimiento de extracción que se obtiene sobre la erva mate. Esto va a ser 
obtenido determinando la absorbancia de disoluciones con extracto seco de 
erva mate. Una vez que tenemos las absorbancias con la ayuda de una recta 
padrón, calculamos la concentración de fenólicos.  

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

Material e métodos 
 

1. Preparação da matéria-prima 

 
A erva-mate utilizada para estes procedimentos experimentais estava 

seca, triturada e devidamente embalada. Para a sua preparação só necessitou 
de ser triturada novamente para se obter uma matéria-prima devidamente 
triturada e pronta a ser usada para as atividades experimentais. 

 

2. Humidade de matrizes vegetais - Método gravimétrico 

 

2.1. Objetivo 
  Determinação da humidade de matrizes vegetais, pelo método 
gravimétrico. 
 

2.2. Materiais 
• Matéria-prima triturada  

• Placas de Petri sem tampa (3) 

• Espátula 

• Excicador 

• Estufa (103 ºC) 

• Balança analítica 

• Caneta de acetato 

 

2.3. Procedimento 
1. Colocar as placas de Petri sem tampa (3) na estufa a ~103 ºC, 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 a matéria-prima (a quantidade que quisermos) 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), neste caso 

foram duas horas e meia. Retirar as placas para arrefecerem no 

excicador. Pesá-las quando atingirem a temperatura ambiente.  

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

8.  

100
(g) húmida amostra Massa

 (g) seca amostra Massa - (g) húmida amostra Massa
  % ,Humidade =

 
9. Apresentar os resultados como média ± desvio padrão. 
10. Aceitar os resultados como satisfatórios se coeficiente de variação, CV < 10 %. 

11. 
100

Média

Padrão Desvio
  (%) CV  variação,de eCoeficient =

 

 

 

2.4. Observações 
Quando as amostras são colocadas na estufa, no início há um 

decréscimo do seu peso, devido à perda de água, e depois há um aumento, 
devido a reações de oxidação que ocorrem a temperaturas elevadas. 

 

3. Extração sólido-líquido 

 

3.1. Objetivo 
Extração de compostos presentes na matéria-prima, de acordo com o solvente 

utilizado, por uma metodologia convencional de extração. 

 

3.2. Materiais 
• Matéria-prima (quantidade a definir) 

• Balão (volume a definir, de acordo com a razão sólido/solvente) 

• Condensador 

• Mangueiras para circulação da água 

• Manta de aquecimento 

• Cronómetro 

• Copo vidro para pesagem 

• Espátula 

• Proveta para medição do solvente  

• Frasco de armazenamento do extrato previamente pesado com 

etiquetas adequadas 

 



 
 

3.3. Solventes 
• Solvente de extração (volume a definir de acordo com a razão 

sólido/solvente) 

• Água 

 

3.4. Procedimento 
Extração 

1 Montar do equipamento de extração.  

2. Pesar a matéria-prima e introduzi-la no balão com muito cuidado para que 

fique toda no fundo do balão. Use um funil de papel. 

4. Medir o volume de solvente (de acordo com a razão de sólido-solvente) e 

colocá-lo no balão. Conectar o condensador. 

5. Abrir a torneira para iniciar o fluxo de água através do condensador. 

6. Ligar a manta de aquecimento. 

7. Assim que se iniciar a ebulição, diminuir a temperatura da manta e iniciar a 

contagem do tempo. 

8. Controlar todo o sistema durante o tempo de extração (a definir). 

9. No final, desligar a manta e deixar arrefecer o sistema, mantendo aberta a 

torneira de alimentação de água para o condensador. 

10. Medir o volume de extrato (Vol extracto= Vol solvente = 20 ml). 

11. Guardar o extrato num frasco devidamente rotulado. O rótulo deve conter a 

seguinte informação: matéria-prima, solvente, extrator, razão sólido-solvente, 

temperatura de extração, tempo de extração, data, nome dos alunos, nome da 

professora, nome da UC). 

 

Determinação do rendimento da extração 

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

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

(pequeno volume) de 1 mL de extrato para cada um dos 3 eppendorfs. Repetir 

este procedimento para todos os extratos obtidos. 

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 (vai demorar vários dias). 

5. Calcular a massa de extrato correspondente a 1 mL 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: 

 

100
(g) seca base em MP Massa

(g) extracto Massa
  % extracção, de Rendimento =  

 

onde: 

 









=

100

(%) Humidade-100
  (g) húmida base em MP Massa  (g) seca base em MP Massa  

  

 

4. Determinação do teor de compostos fenólicos nos 

extratos 

 

4.1. Materiais 
• Espátula 

• Copo de precipitação de 500 mL 

• Tubos de ensaio 

• Suporte para tubos de ensaio 

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

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico 

• Vortex 

• Cronómetro 

 

4.2. Solventes e Padrão 
• Água destilada 

• Reagente de Folin-Ciocalteu 

• Na2CO3 99,9 %  

• Etanol 99,5 % p.a.  

• Padrão de composto fenólico (ácido gálico)  

 



 
 

4.3. Procedimentos 
 

Preparação dos extratos para análise 

• Diluir os extratos em etanol puro (ou água), consoante o solvente de 

extração. Usar o vortex e ultra-sons (se necessário) para garantir a 

solubilização completa do extrato. A concentração da solução de extrato 

deve ser tal que a absorvância do ensaio dê entre 0,2 e 1,0 e depende 

do teor de fenólicos: quanto maior o teor, menor deve ser a 

concentração. 

• Adicionar água (ou etanol) para obter o extrato diluído em etanol 50% 

(v/v).  

• Para cada extrato obtido, usar apenas um três eppendorfs que secou a 

40ºC.  

• Peça ajuda à professora para definir a concentração da solução de 

extrato e definir qual o solvente que deve adicionar primeiro: se é o 

etanol, se é a água. 

 

Análise da solução padrão – construção da curva de calibração 

(Nos não fizemos isto). 

• Num suporte de tubos de ensaio coloque 11 tubos limpos e secos. Um 

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

• Nos tubos de ensaio colocar entre 0 e 20 µL (0, 4, 8, 12, 16 e 20) 

aliquotas de solução-mãe e adicionar etanol para perfazer um volume de 

20 µL. O primeiro tubo de ensaio será o “branco” que servirá para fazer 

as leituras de absorvância no espectrofotómetro. Fazer a curva em 

duplicado. 

1. Adicionar de seguida 1580 µL de água destilada a todos os tubos de 
ensaio. Use uma micropipeta de 5000 µL. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Agitar bem as soluções. 
5. Colocar os tubos de ensaio num banho a 40ºC, durante 30 minutos. 
6. Ao fim de 30 minutos, medir a absorvância 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. 

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



 
 

8. Construa a curva de calibração, de acordo com o exemplo da Figura 1. 
 

 

Ilustração 2 -  Exemplo de reta de calibração para determinação do teor de compostos 
fenólicos totais. 

 

 

Análise das amostras de extrato 

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 absorvância 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. Repita os passos 3 – 8 explicados atrás para a construção da curva de 

calibração.  

 

NOTA: Quando se adiciona o reagente Folin o branco fica amarelo enquanto 

que as amostras com o extrato começam a ficar azuladas. Após a adição do 

carbonato de sódio o branco fica incolor e as amostras ficam azuis (a 

tonalidade do azul depende da concentração em polifenois 

1. 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. 

2. 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 
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gálico/massa extrato, em base seca). Apresentar os resultados com 

média ± desvio padrão. 

 

4.3. Observações 
• Seja muito cuidadoso/a para não perder extrato neste ensaio, 

especialmente se a quantidade de extrato que tem é pequena. 

• Não insira pipetas nos frascos originais de solventes! Transfira os 
solventes para um recipiente (por exemplo, um erlenmeyer com tampa) 
e insira as pipetas neste recipiente.  

• Em caso de usar pipetas automáticas, verifique se foram calibradas 
recentemente. 

• O reagente de Folin-Ciocalteu não contém compostos fenólicos. Este 
reagente vai reagir com os compostos fenólicos e também alguns 
compostos não fenólicos, formando cromogénios que são detetados por 
espectrofotometria. 

• Uma vez que o reagente vai reagir com todos os compostos fenólicos, o 
resultado da análise deve ser expresso em % de equivalente de ácido 
gálico (massa de equivalente de ácido gálico / massa extrato × 100, 
base seca) 

 
 
 

5. Plano das extrações 
Foi-nos proposto o plano de extrações descrito em abaixo, na tabela 1 
 

 
Ilustração 3 - Tabela de plano de extrações 

 
 
 
 
 



 
 

Resultados e discussão 
 

1. Humidade 
 

Os resultados obtidos relativamente à humidade presente na erva-mate 
foram em média de 6,9 %. A média é satisfatória pois o valor do coeficiente de 
variação é de 6,1%, ou seja é inferior a 10%, como é possível observar na 
tabela 1 , em anexo. 

 

2. Efeito do solvente  

 
Ilustração 4 - Rendimento de extração (%) e teor de fenólicos (%) a diferentes concentrações de 
solventes. 

 
Neste gráfico vamos discutir os resultados obtidos da extração de 

compostos fenólicos da erva-mate sem ter em conta o tempo que demoramos 

a fazer.  

O rendimento tem a ver com os compostos que são solúveis no solvente 

que está a ser dissolvido na amostra.  

Podemos ver que o rendimento da extração vai aumentando quando há 

uma mistura entre etanol e água. Por tanto vê-se que com o etanol 50% o 

rendimento é máximo e que os compostos são mais solúveis só com água do 

que com o etanol puro.  

No final temos a conclusão de que a maior parte dos compostos da matéria 

prima tem mais afinidade com uma mistura de água e etanol. 



 
 

Enquanto ao teor de compostos fenólicos pode-se dizer que os compostos 

fenólicos que existem na erva mate são mais solúveis quando o teor de água é 

maior. Por tanto quanto maior for a quantidade de água maior será a 

possibilidade de poder tirar os compostos fenólicos da erva-mate. Por exemplo 

esta matéria-prima é maioritariamente consumida com o solvente água e por 

tanto vemos que ele é o solvente ideal porque embora o rendimento seja baixo 

o teor de fenólicos é o mais elevado possível.  

O teor de fenólicos é muito alto o que quer dizer que a erva-mate é uma 

matéria prima com muitos compostos fenólicos porque podemos ver que o teor 

é a volta de 60%, o seja que naquele extrato 60% de compostos que lá estão 

vai ser de fenólicos.  

 

3. Efeito do tempo de extração  
 

 

Ilustração 5 - Rendimento de extração (%) e teor de fenólicos (%) a diferentes concentrações de 
solvente 

Neste gráfico nos percebemos que o tempo de 15 minutos são suficientes 

para ter o rendimento máximo de extração.  

O rendimento de extração é a massa de extrato obtida ao longo de tempo, 

por tanto essa massa sobe e depois a chegar um tempo mantém-se constante 

porque já não há mais nada que extrair a matéria-prima, neste caso a curva 

baixa por causa de erros experimentais. 

Também podemos ver que apesar de aumentar a curva um pouco já seja 

por erros experimentais também poderia ser de interesse continuar com a 



 
 

extração porque se se confirma que o teor de fenólicos aumenta com o valor do 

tempo então o extrato vai ficar ligeiramente mais rico em fenólicos.  

 

 

 

Conclusão 
 

O objetivo do trabalho proposto foi cumprido pois foi possível a extração 

e a determinação dos compostos fenólicos da erva-mate. Também foi possível 

a observação da variação dos compostos fenólicos de acordo com os diversos 

solventes.  

Concluímos que o melhor solvente para usar a erva-mate é a água e que 

é uma planta com valores muito altos de compostos fenólicos, sendo uma boa 

matéria-prima para ser utilizada noutro produto alimentar. 
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