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Resumo 

 Eucalyptus globulus Labill é uma árvore angiospérmica dicotiledónea 

(folhosa), e é considerada uma planta invasora (Cruz, 2009), visto que é 

originária do sul da Austrália e da Tasmânia (Invasoras, 2015). As folhas são 

persistentes e diferem no aspeto e na forma conforme a fase de crescimento da 

árvore. Nesta experiência, foram utilizadas folhas adultas que são longas, 

lanceoladas e falciformes, tendo um pecíolo comprido e cor verde brilhante.  

As folhas de eucalipto são uma fonte propícia de uma grande variedade de 

compostos fenólicos entre os quais, flavonóides como a rutina, luteolina e 

quercetina. Também são detetados os ácidos gálicos, cafeico e elágico (Pombal 

et tal., 2014). Os ácidos encontrados nas folhas de eucalipto são ácidos fenólicos 

que apresentam uma atividade antioxidante muito elevada, propriedades 

anticancerígenas e anti-inflamatórias. Extração sólido-líquido convencional é 

uma operação unitária que envolve a extração de um componente (soluto) de 

uma fase sólida com o uso de um líquido (solvente), produzindo uma solução 

enriquecida em soluto (extrato) e uma fase sólida empobrecida (resíduo). Para 

a contagem dos compostos fenólicos presentes na folha de eucalipto foram 

consideradas como variáveis: o rendimento de extração e o teor de fenólicos. 

Realizaram-se extrações dos compostos fenólicos em condições laboratoriais 

em que se variou o tipo de equipamento, a composição do solvente, o tempo e 

a razão sólido/solvente.  

Conclui-se então que para um maior rendimento de extração e para maior 

obtenção de compostos fenólicos é mais viável utilizar: o copo no banho 

termoestatizado, durante 15 min, a razão sólido/solvente 1:20 e com uma 

composição de 50:50 de água/ etanol. 
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1. Introdução 

1.1 Caracterização 
 O eucalipto, sendo uma árvore de grande porte, pode atingir 40 ou 50 

metros de altura. Possui um tronco direito, com grande diâmetro e caracteriza-

se pela grande capacidade de regeneração a partir da toiça (raiz), o que faz com 

que as plantações de eucaliptos possam repetidamente ser cortadas sem a 

necessidade de replantação. É uma árvore que cresce rapidamente, absorvendo 

grandes quantidades de água, sendo por isso muito utilizada na drenagem de 

terrenos pantanosos. Contudo, o eucalipto tem a desvantagem de acidificar o 

solo e impede ou limita o crescimento de outras plantas ao seu redor o que 

diminui a biodiversidade do ecossistema florestal. A madeira do eucalipto é 

esbranquiçada, com pouco cerne e é rica em água enquanto verde. A folhagem 

da grande maioria dos eucaliptos é persistente, mas algumas espécies tropicais 

perdem a folha no final da estação seca. As folhas jovens são opostas e sésseis 

enquanto as folhas adultas são compridas e estreitas, planas e brilhantes com 

inúmeras glândulas translucidas onde ocorrem os óleos essenciais. As flores 

podem ser solitárias ou agrupadas de uma a três. São esbranquiçadas e 

necessitam de sol para o seu desenvolvimento. O fruto é uma cápsula, dura e 

com verrugas, com lóculos onde se inserem as sementes. 

Tabela 1 - Caracterização do eucalipto 

Espécie  Eucalyptus globulus 

  

Descritor  Labill. 

Género  Eucalyptus 

Família Myrtaceae 

Ordem  Myrtales 

Sub-classe  Rosidae 

Classe  Magnoliopsida 

Sub-divisão Magnoliophytina (Angiospermae) 

Divisão Spermatophyta 

Tipo 

Fisionómico 

Megafanerófito 

Distribuição 

Geral 

Originário Tasmânia e SE Austrália; introduzido em várias zonas do 

mundo onde se tornou subespontâneo 
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1.2 Origem geográfica e produção Nacional e 

Mundial 
 

 O género Eucalyptus, que pertence à família Myrtaceae, compreende 

aproximadamente sete centenas de espécies, quase todas originárias da 

Austrália e da Tasmânia. Em Portugal a espécie mais conhecida é Eucalyptus 

Globulus Labill.  

 

1.3 Principais aplicações 
As folhas do eucalipto têm propriedades balsâmicas e anti-sépticas devido ao 

seu óleo essencial cujo principal componente é o cineol ou eucaliptol. Os óleos 

das folhas de eucalipto são formados por uma complexa misturada de 

componentes, envolvendo de 50 a 100 ou até mais compostos orgânicos 

voláteis, dentre os quais destacam-se hidrocarbonetos, álcoois, alcteídos, 

cetonas, ácidos e ésteres (Doran, 1991). Os óleos essenciais provenientes do 

eucalipto ocorrem em pequenas cavidades globulares, chamadas glândulas. Em 

algumas espécies, estas glândulas podem ser visualizadas como pequenos 

pontos translúcidos quando a folha é observada contra a luz. A origem 

biossintetica dos óleos essenciais de eucalipto relaciona-se com o seu 

metabolismo secundário, que não é considerado como fundamental para a 

manutenção da vida do organismo, porém, confere às plantas a capacidade de 

adaptação às condições do meio em que vive. A ocorrência de óleo essencial no 

eucalipto, está relacionada com a defesa da planta contra insetos, resistência ao 

frio. 

Segundo alguns autores, os óleos essenciais de eucalipto estão divididos, 

basicamente em três grupos principais, em função do seu uso final: óleos 

medicinais, óleos industriais e óleos para perfumaria. O óleo essencial com 

interesse para a perfumaria, é extraído de E. critriodora, e caracteriza-se pelo 

elevado teor em citronenal. É empregue em formulações de baixo custo, como 

sabonetes e perfumes, e como matéria-prima para obtenção de citronelal, 

utilizado, por exemplo, no fabrico de velas de exterior. O óleo essencial de E. 
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staigeriana, com o seu aroma a limão característico tem basicamente, o mesmo 

tipo de aplicações. 

 Portugal é um dos maiores produtores de óleo de eucalipto do Mundo, 

grande parte exportada para os Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda. 

1.4 Compostos Fenólicos 
 Quimicamente, os compostos fenólicos são substâncias que apresentam 

anéis aromáticos com um ou mais hidroxilos, incluindo os seus grupos 

funcionais. São de estrutura variável o que os torna multifuncionais. Podem 

assumir formas simples ou ter moléculas com alto grau de polimerização, o que 

lhes confere poder antioxidante são originados no metabolismo secundário da 

planta, sendo essenciais para o seu crescimento e reprodução e sendo capazes 

de se desenvolver em situações adversas, como infeções, ferimentos, radiações. 

Estão presentes nos vegetais ou frutas na sua forma livre ou ligados a proteínas 

e açúcares. 

 Há uma grande diversidade de estruturas que os compostos fenólicos 

podem assumir, devendo-se isso à grande variedade de combinações 

existentes. Os compostos com as suas diversas combinações chamam-se 

polifenóis. Os polifenóis aos quais se dá mais destaque são os flavonoides, 

ácidos fenólicos, taninos e os tocoferóis, pois são os antioxidantes de origem 

fenólica mais comuns na natureza. 

 Os flavonoides são considerados um dos maiores grupos de metabólitos 

secundários das plantas, e são facilmente encontrados em frutas, folhas, chás e 

vinhos. São compostos de baixo peso molecular, com um arranjo de 15 carbonos 

na forma C6-C3-C6. A sua estrutura molecular é constituída por dois anéis 

aromáticos ligados por 3 átomos de carbono que formam um heterociclo 

oxigenado.A principal função dos flavonóides é a de proteger as plantas dos 

agentes oxidantes e é graças a essas propriedades antioxidantes que são 

considerados por muitos especialistas em saúde como um importante protetor 

do organismo. O Eucalipto globulus é, tradicionalmente, usado como uma planta 

medicinal devido aos seus óleos essenciais, como o eucaliptol, e outros 

componentes, como flavonóides e taninos (Yoshiaki et al, 2009). Os compostos 

fenólicos e óleos essenciais, podem ser encontrados em todas as partes do 
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eucalipto, tais como os ramos, folhas e casca. As folhas, que são o nosso objeto 

de estudo, representam uma boa fonte de compostos fenólicos, nomeadamente 

os flavonóides como a rutina, luteolina a quercetina. Além destes compostos, 

são ainda encontrados o ácido gálico, ácido cafeico e o ácido elágico. 

 Os ácidos que encontramos nas folhas de eucalipto são ácidos fenólicos 

que apresentam uma atividade antioxidante muito elevado, a propriedades 

anticancerígenas e anti-inflamatórias. 

Tabela 2 - Compostos fenólicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  

Estrutura química da rutina Estrutura química da luteonina 

Estrutura química da quercetina Estrutura química do ácido gálico 

Estrutura química do ácido cafeico Estrutura química do ácido elágico 
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1.5 Extração sólido- líquido 
 A nível industrial existem vários métodos para realizar a extração sólido-

liquido, como a hidrodestilação, extração a baixa pressão e extração a alta 

pressão (Maford e Béliard, 1992).  

 Nesta atividade experimental utiliza-se a extração sólido-líquido, tal como 

o nome indica utiliza-se uma matéria-prima que é a folha de eucalipto e um 

solvente. O método de extração mais comum no laboratório é o de baixa pressão 

recorrendo ao extrator de Soxhlet, mas também se pode utilizar o método 

convencional de extração. Esta extração é utilizada para a recuperação de 

compostos ativos das plantas (Santos, 2014).  

 Em pequenas quantidades, também se pode extrair o óleo das folhas de 

eucalipto em laboratório. Pode-se usar dois métodos:  

• Método de extração a quente 

• Método extração a frio 

2. Objetivos  

 Esta atividade experimental tem como objetivo extrair compostos 

fenólicos da folha de eucalipto através de uma extração sólido-líquido, 

determinando o respetivo rendimento de extração e teor de compostos fenólicos.  

Também se pretendeu avaliar as melhores condições experimentais de extração 

para a obtenção de um melhor rendimento de compostos fenólicos da folha de 

eucalipto.  

3. Materiais e Métodos 

A realização da parte experimental deste trabalho foi baseada em três protocolos 

laboratoriais cedidos pela professora (Anexo I), porém foram feitas algumas 

alterações aos mesmos, as quais vão ser descritas de seguida. 
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3.1 Preparação da matéria-prima 
A matéria-prima, mais propriamente as folhas adultas foram colhidas de 

eucaliptos, situados na Rebolia, Condeixa- Coimbra. Após a colheita da amostra, 

foi triturada de modo a que a secagem fosse mais eficaz para obtenção de 

resultados pretendidos. 

3.2 Determinação da Humidade de matrizes 

vegetais pelo método gravimétrico 
 Os materiais, equipamentos e procedimentos utilizados nesta etapa 

podem ser consultados no Anexo I – protocolo 1.  

 De acordo com o protocolo é importante referir que no ponto 7 exigia que 

se colocasse as caixas de petri, com a amostra, de novo na estufa e que se 

pesasse até os valores das pesagens estabilizassem (massa amostra seca). 

Deve-se ter este cuidado porque 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, logo deve-se encontrar o ponto ideal para que a massa das amostras 

estabilize. Assumiu-se que as amostras fossem colocadas no mínimo 4 horas na 

estufa.  

 Para o cálculo da humidade de cada uma das amostras, da média, desvio 

padrão e coeficiente de variação dos valores de humidade obtidos utilizou-se as 

equações 1 e 2 encontradas no Anexo II.  

Nota: Das três pesagens eliminamos uma devido a haver um erro de pesagem, 

pois a amostra seca deu um valor negativo.  

Resultado da humidade das folhas: (43,4 ± 0,5) %, sendo este resultado muito 

aceitável porque CV = 1,2 % <10 %. Os dados encontram-se descriminados no 

anexo III- tabela 4.  

3.3 Extração sólido-liquido  
Plano de extração 

De modo a podermos avaliar condições experimentais, elaborou-se o 

seguinte plano de extração: 
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Tabela 3 – Plano de extração de compostos fenólicos da folha de eucalipto 

Extração Solvente Tempo (min) Temperatura 

(°C) 

1 H2O 30 60 

2 ETOH 25% 30 60 

3 ETOH 75% 30 60 

4 ETOH 100% 30 60 

5 ETOH 25% 15 60 

6 ETOH 25% 45 60 

7 H2O 30 25 

8 ETOH 75% 30 25 

 

A razão sólido: solvente é de 1:20, ou seja é 1g de matéria-prima para um volume 

de 20 mL. 

  

Extração 

Os materiais, equipamentos e procedimentos utilizados para a extração sólido-

líquido podem ser consultados no anexo I– protocolo 2.  

 

Materiais e equipamentos: Foi pesada 1g de matéria-prima para realização de 

cada extração. Para além do material mencionado no anexo 1 -protocolo 2, foi 

também necessário: copo para extração, caixas de petri para tapar os copos 

enquanto estavam no banho termoestatizado, papel de filtro, funil e micropipeta. 

A água e o etanol a 25%, 75% e 100%, foram utilizados como solventes. 

Procedimento: 

Nota: Este protocolo não foi seguido à risca, como está descrito. 

 O objetivo deste protocolo consiste em realizar 8 extrações com dois 

solventes: água e etanol, a diferentes temperaturas e tempos. 
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 Pesou-se 1 g de matéria-prima para cada copo e colocou-se em banho-

maria a 60°C para a extração 1,2,3,4,5 e 6 e a 25°C para a extração 7 e 8. O 

tempo da extração a 30 minutos foi para a extração 1,2,3,4,7 e 8 a 15 minutos, 

para a extração 5 e a 45 minutos para a extração 6. A percentagem de etanol 

das diferentes percentagens (pureza), está descrito na tabela 3. Após estar 

completo o banho-maria para cada extração, com a ajuda de um funil de papel 

filtrou-se para cada tubo perfazendo as 8 extrações devidamente identificadas. 

 

3.3.1 Determinação do rendimento da extração  

 Os materiais, equipamentos e procedimentos utilizados para a extração 

sólido-líquido podem ser consultados no anexo I – protocolo 2  

 

Observações: Na realização da extração não houve alteração nas etapas do 

protocolo.  

 É muito importante salientar que se deve utilizar a mesma balança 

analítica, (com quatro casas decimais, pois são massas muito pequenas) para 

pesar os 24 eppendorfs vazios e os mesmos com o extrato já seco, para eliminar 

os erros ocorridos durante a experiencia. Para esta experiência, pipetou-se 1 mL 

da solução de cada extrato para cada um dos eppendorfs. Estes ficaram abertos, 

dentro da estufa a 40°C durante 1 semana, para que o solvente evaporasse por 

completo.  

 As massas de extrato foram calculadas, estas que correspondem ao 

volume de extrato do eppendorf e ao volume total de extrato obtido, utilizando as 

equações (3) e (4), respetivamente, do anexo II Com estes valores, através da 

equação (5) do anexo II, foi possível calcular o rendimento das extrações em 

base seca.  

Todos os valores referidos anteriormente podem ser consultados no anexo III – 

tabela 5. 
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3.3.2 Compostos fenólicos nos extratos  

Materiais e equipamento: Para além do material mencionado no protocolo 3, 

no anexo 1, foi necessário um tanque para banho termoestatizado e uma 

micropipeta de 20 μL. 

Preparação das soluções 

Procedimento: previamente, foram preparadas, pela professora, uma solução 

de carbonato de sódio a 17% (m/v) e uma solução padrão de ácido gálico (3.5 

mg/ 2,5 mL etanol). 

 

Preparação dos extratos para análise espectrofotométrica 

Dos 24 eppendorfs, com amostras secas preparadas anteriormente, 

selecionaram-se 8, correspondentes às 8 diferentes extrações já realizadas, 

sendo as restantes guardadas para uma necessidade de repetir o ensaio.  

As amostras selecionadas foram diluídas em 600 μL de água e 600 μL de etanol, 

recorrendo ao vortéx e a ultra-sons para ajudar e garantir uma completa diluição 

e homogeneização do extrato. 

Análise da solução padrão – curva de calibração 

Nesta etapa, usou-se 24 tubos de ensaio com os devidos solventes, em  cada 

um colocou-se 1580μL de H2O, 20 μL de extrato, 100 μL de Folin e 300 μL de 

Na2CO3. O reagente de Folin foi adicionado sempre de seguida ao carbonato de 

sódio, com um intervalo de 30 em 30 segundos. Estes tubos foram colocados 

em banho-maria a 40ºC, durante 30 minutos.   

Para a construção da curva foram medidos os valores de absorvância de cada 

amostra no espectrofotómetro a 765 nm, em cuvetes de plástico. Calibrou-se o 

espectrofotómetro com a leitura do “branco”, fazendo-se em seguida a leitura, de 

30 em 30 segundos, das restantes amostras. É importante referir que a 

concentração da solução de extrato deve ser tal que a absorvância do ensaio 

deve estar compreendida entre 0,1 e 1,1.  

Os valores obtidos podem ser consultados no anexo III- tabela 6. A curva de 

calibração encontra-se representada na figura 1 do mesmo anexo. 
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3.3.3 Analise das amostras de extrato 

 A análise das amostras foi feita em triplicado, pelo que foram transferidas 

três alíquotas (20 μL) de cada amostra para tubos de ensaio, perfazendo um 

total de 24 tubos.  

 O resto do procedimento encontra-se no protocolo 3, anexo 1 e não sofreu 

alterações.  

 Para finalizar, foi determinado o teor de compostos fenólicos em cada 

amostra. Para tal recorreu-se à equação da reta de calibração e à equação (7) 

do Anexo 2, o que permitiu obter o teor de fenólicos expresso em mg EAG3/L de 

solução. Pelas equações (8) e (9) do referido anexo foi possível calcular o teor 

de fenólicos expresso em % EAG (m/m). 
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4. Resultados e discussão 

 Para o objetivo deste trabalho, avaliação dos compostos fenólicos 

presentes na folha de eucalipto, as variáveis consideradas foram o rendimento 

da extração e o teor de fenólicos obtido. Nas atividades experimentais 

realizadas, forma usados diferentes solventes bem como tempos de atuação e 

temperaturas variadas. 

4.1. Estudo do efeito do solvente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao analisar o gráfico da figura 4, verifica-se numa primeira instância que 

o rendimento da extração é tanto maior quando a concentração em etanol do 

solvente, à exceção da situação em que o solvente é apenas composto por 

etanol, em que se verifica um ligeiro decréscimo relativamente ao solvente com 

concentração de 75% de etanol. Cremos que este decréscimo no valor do 

rendimento se deve a um erro experimental ou de medição, uma vez que este 

valor não era expectável. 

 Para concentrações de etanol de 0%, 25%, 75% e 100%, obtiveram-se 

rendimentos de 38.5 ± 0.5, 40.7 ± 1.7, 50.7 ± 2.4 e 50.3 ± 0.7 respetivamente. O 

valor mais baixo de rendimento foi obtido quando o solvente era constituído 

apenas por água, sem qualquer concentração de etanol. Desta forma, é seguro 

afirmar que os compostos presentes na folha de eucalipto, são mais solúveis em 

etanol do que em água. 
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H2O EOH 25% EOH 75% EOH 100%

Rendimento (%)

Teor de fenólicos (%)

Figura 1 - Gráfico do efeito da composição do solvente, a temperatura constante, 
durante 30 minutos 
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 Relativamente ao teor de compostos fenólicos, para solventes com 

concentrações de 25%, 75% e 100% em etanol foram obtidos valores de 24.9 ± 

2.5, 28.7 ± 2.2, 24.6 ± 0.7 e 15.1 ± 0.4 respetivamente. 

 Desta forma, conclui-se que o solvente mais eficaz na extração de 

compostos fenólicos é o solvente com 25% etanol, uma vez que é o solvente em 

que se regista uma maior quantidade de compostos fenólicos extraídos. 

 

4.2. Estudo do efeito do tempo de extração 

  4.2.1 Estudo do efeito do tempo no rendimento do extrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao analisar o gráfico da figura 5, verificamos que a amostra cuja extração 

foi feira aos 15 minutos teve um rendimento de 43% ± 0.7 enquanto que a amostra 

de 30 minutos teve rendimento de 40.7% ± 1.7 e a amostra de 45 minutos teve 

rendimento de 54.6% ± 1.9. Estes resultados não correspondem a verdade uma 

vez que entre o primeiro e segundo exemplos houve uma diminuição do 

rendimento, o que não é possível. Com o passar do tempo, é possível que o 

rendimento mantenha, mas não que diminua. Desta forma se conclui que durante 

este procedimento, foram cometidos erros. 
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Figura 2 - Gráfico do estudo do efeito do tempo no rendimento do extrato 
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4.2.2. Estudo do efeito do tempo na quantidade de compostos fenólicos 

extraídos. 

 

 

 

 

 

 

 No que toca à quantidade de compostos fenólicos extraídos, e 

observando o gráfico da figura 6, verifica-se que para o tempo de 15 minutos o 

teor de fenólicos é de 29.2% ± 1.6, para 30 minutos é de 28.7 ± 2.2 e para 45 

minutos é de 27.7 ± 1.4. À semelhança do concluído no estudo do rendimento, 

também nesta situação os resultados não foram os esperados uma vez que seria 

esperado que o teor de fenólicos aumentasse com o tempo ou que se mantivesse, 

o que não se verificou. 

4.3. Estudo do efeito da temperatura 

  4.3.1. Estudo do efeito da temperatura quando o solvente é H2O 
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Figura 3 - Gráfico do estudo do efeito do tempo na quantidade de compostos fenólicos extraídos 
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extração 
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 Ao analisar o gráfico da figura 5, verifica-se que, quando o solvente usado 

é água, o efeito da temperatura é quase nulo uma vez que para a extração feita 

a 25ºC, obteve-se rendimento de 41.9 ± 1.7 e para extração feita a 60ºC o 

rendimento foi de 40.7 ± 1.7, o que representa uma diferença pouco significativa. No 

que diz respeito ao teor de fenólicos, foi verificado a mesma coisa, com um teor de 

26.4 ± 0.4 para 25ºC e de 24.9 ± 2.5 para extração a 60ºC. Neste último valor, o 

desvio padrão é ligeiramente elevado pelo que não podemos atestar a fiabilidade do 

resultado. 

  4.3.2. Estudo do efeito da temperatura quando o solvente é 

EOH com uma concentração de 75% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Gráfico do estudo da temperatura quando o solvente é EOH a 75% 

 Com o auxilio do gráfico de figura 8, verifica-se que para uma temperatura 

de 25ºC, o rendimento e o teor de fenólicos foram 40.5% ± 0.8 e 25.3 ± 0.2 

respetivamente enquanto que a 60ºC o rendimento foi de 50.7 ± 2.4 e o teor de 

fenólicos obtido foi de 24.6 ± 0.7. 

 Desta forma, conclui-se que, contrariamente ao constatado no 

experimento anterior, quando o solvente é etanol a 75%, a temperatura tem um 

papel determinante tanto no rendimento da extração como no teor de fenólicos 

obtido, sendo que a temperatura que se mostra mais eficaz é de 25ºC. 
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Conclusão 

 A folha de eucalipto revelou-se uma matéria-prima muito vantajosa para 

a extração de compostos fenólicos com valores de rendimentos razoáveis e 

teores de fenólicos favoráveis, pois verificou-se que esta, contem uma boa 

quantidade de teores fenólicos. Ao fazer a pesquisa, pode-se concluir que a folha 

do eucalipto é uma mais valia para a saúde humana, pois fornecem múltiplos 

benefícios, mas que ainda não tem grande relevância, pois em Portugal ainda 

não é uma área abrangida para produtos naturais, mas sim como lenha e móvel. 

Depois de elaborar os protocolos, pode-se verificar que realmente as condições 

ideias para a extração de compostos fenólicos da folha de eucalipto é utilizar 

banho termoestatizado; uso de solvente água etanol 50/50. Para além destes 

métodos serem baratos e eficazes, demoram menos tempo, e daí se conseguir 

os resultados facilmente. Em suma, os objetivos do trabalho foram compridos, 

embora o desvio padrão em alguns ensaios tenha uma pequena discrepância, 

mesmo assim, os valores estão abaixo de 5%, o que se presume, que houve 

erros experimentais, ao das aulas laboratoriais. 
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Anexo I - Protocolos 
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Anexo II – Equações 

1. Humidade, % = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)− 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
 × 100 

 

2. Coeficiente de variação, CV (%) = 
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎 
 × 100 

 

3. Massa de extrato seco no epp (g)= Massa do epp com extrato seco (g) – 

Epp vazio (g) 

 

4. Massa extrato seco total (g) = Massa no extrato seco no epp (g) × 

Volume extracto (g) 

 

 

5. Rendimento de extração, % = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
 × 100 

 

  

6. Massa MP base seca (g)= Massa MP em base húmida (g) × 
100−𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%)

100
 

 

7. [Compostos fenólicos totais] (
𝑚𝑔 𝐸𝐴𝐺

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜⁄  = mx + b 

m - Média do declive da recta de calibração 

x – absorvância 

b – Média da ordenada na origem 

 

8. [Solução no eppendorf] = 
𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)

𝑚𝐿 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

9. Teor de fenólicos no extrato (% EAG, m/m) = 
[𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑝𝑝]

[𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑝𝑝]
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Anexo III – Tabelas de apoio aos cálculos 

 

 

 

  

Ensaio Média DP CV

1 49,385 49,694 49,561 0,309 0,176 43

2 50,276 50,58 50,447 0,304 0,171 43,7

3 51,517 51,821 51,447 0,304 -0,07 123

Amostra 

Húmida 

Amostra 

seca (g)
Humidade (%)

Folha 

Eucalipto
43,4 0,5 1,2

Caixa + 

Amostra 

Caixa + 

Amostra 
Matéria-prima Ensaio Caixa (g)

Tabela 4 - Determinação da humidade da matéria-prima. 

Ensaio Média DP CV

20 0,75 1 0,88 0,89 0,01 0,22 21,60

20 0,75 2 0,92 0,92 0,01 0,22 22,13

20 0,75 3 0,89 0,90 0,01 0,22 21,60

20 0,75 1 1,09 1,10 0,01 0,23 22,93

20 0,75 2 0,91 0,92 0,01 0,24 24,00

20 0,75 3 0,91 0,92 0,01 0,22 22,13

20 0,75 1 0,91 0,92 0,01 0,27 27,20

20 0,75 2 0,90 0,91 0,01 0,29 29,07

20 0,75 3 0,91 0,92 0,01 0,30 29,87

20 0,75 1 1,10 1,11 0,01 0,29 28,53

20 0,75 2 0,87 0,89 0,01 0,29 28,80

20 0,75 3 0,98 1,00 0,01 0,28 28,00

20 0,75 1 0,91 0,92 0,01 0,24 24,00

20 0,75 2 0,92 0,93 0,01 0,25 24,80

20 0,75 3 0,92 0,92 0,01 0,24 24,27

20 0,75 1 0,91 0,92 0,01 0,30 29,87

20 0,75 2 0,89 0,90 0,01 0,31 30,93

20 0,75 3 0,89 0,90 0,01 0,32 32,00

20 0,75 1 0,90 0,91 0,01 0,25 24,53

20 0,75 2 0,89 0,90 0,01 0,24 24,00

20 0,75 3 0,89 0,90 0,01 0,23 22,67

20 0,75 1 0,92 0,92 0,01 0,22 22,40

20 0,75 2 0,91 0,92 0,01 0,23 23,20

20 0,75 3 0,90 0,91 0,01 0,23 23,20

ETOH 75% 30 25 22,9 0,5 2,0

H2O 30 25 23,7 1,0 4,1

ETOH 25% 45 60 30,9 1,1 3,4

ETOH 25% 15 60 24,4 0,4 1,7

1,4 4,8

ETOH 100% 30 60 28,4 0,4 1,4

1,4

ETOH 25% 30 60 23,0 0,9 4,1

Folha

H2O 30 60 21,8 0,3

ETOH 75% 30 60 28,7

Ensaio
Eppendorf 

(g)

Epp. + extracto 

seco (g)

Extracto seco 

alíquota(g)

Extracto seco 

total (g)

Rendimento de extracção (%)Matéria-

prima
Solvente 

Tempo 

(min)

Temperatura 

(°C)

Volume de 

extracto (mL)

Volume 

alíquota (mL)

Tabela 5 - Determinação do rendimento das extrações 
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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
Volume sol. ác. 

Gálico (uL)

Massa ác. Gálico 

nos 20 uL (ug)

Conc. Ácido gálico  

nos 20 uL (mg/mL)
Abs 765 nm

y = 1,3652x + 0,018
R² = 0,9898

y = 1,4857x - 0,0859
R² = 0,9936

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 0,5 1 1,5

C
o
n
c
. 

á
c
id

o
 g

á
lic

o
 (

m
g
/m

L
)

Abs 765 nm

Tabela 6 - Curva padrão do ácido gálico 

Figura 6 - Gráfico da curva padrão do ácido gálico 
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Tabela 7 - Teor de fenólicos nos extratos 

Ensaio Média DP CV

1.1 8,1 1,2 6,750 1 1,115 1,6413 24,3

1.1 8,1 1,2 6,750 2 1,014 1,4974 22,2

1.1 8,1 1,2 6,750 3 1,297 1,9008 28,2

2.1 8,6 1,2 7,167 1 1,252 1,8366 25,6

2.1 8,6 1,2 7,167 2 1,486 2,1702 30,3

2.1 8,6 1,2 7,167 3 1,484 2,1673 30,2

3.1 10,2 1,2 8,500 1 1,375 2,0119 23,7

3.1 10,2 1,2 8,500 2 1,466 2,1417 25,2

3.1 10,2 1,2 8,500 3 1,447 2,1146 24,9

4.1 10,7 1,2 8,917 1 0,912 1,3520 15,2

4.1 10,7 1,2 8,917 2 0,93 1,3776 15,4

4.1 10,7 1,2 8,917 3 0,874 1,2978 14,6

5.1 9 1,2 7,500 1 1,392 2,0362 27,1

5.1 9 1,2 7,500 2 1,514 2,2101 29,5

5.1 9 1,2 7,500 3 1,592 2,3213 31,0

6.1 11,2 1,2 9,333 1 1,777 2,5850 27,7

6.1 11,2 1,2 9,333 2 1,832 2,6634 28,5

6.1 11,2 1,2 9,333 3 1,619 2,3598 25,3

7.1 9,2 1,2 7,667 1 1,393 2,0376 26,6

7.1 9,2 1,2 7,667 2 1,408 2,0590 26,9

7.1 9,2 1,2 7,667 3 1,352 1,9792 25,8

8.1 8,4 1,2 7,000 1 1,195 1,7554 25,1

8.1 8,4 1,2 7,000 2 1,22 1,7910 25,6

8.1 8,4 1,2 7,000 3 1,207 1,7725 25,3

Volume de 

solvente no 

epp (mL)

Conc. Solução 

no epp 

(mg/mL)

Amostra
Abs 765 

nm

Teor de fenólicos 

(mg EAG/mL sol.)

Teor de fenólicos (%) (mg EAG/mg 

extracto * 100)

Matéria-

prima
Solvente Equipamento

Massa 

extrato no 

epp (mg)

25,3 0,2 0,8

ETOH 

25% + 

Água

26,4 0,4 1,7

27,2 1,4 5,1

29,2 1,6 5,4

15,1 0,4 2,5

24,6 0,7 2,7

28,7 2,2 7,6

24,9 2,5 9,9


