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Estração Sólido-Líquido de Compostos Fenólicos 

nos Oregãos 

 

Introdução 

 

As plantas aromáticas têm sido usadas desde os tempos antigos para fins culinários 

como temperos nos alimentos, para conferir ou melhorar o seu aroma e sabor, bem 

como paraajudar a sua preservação.  

Da mesma forma, estas plantas têm sido aplicadas na cosmética e na medicina 

tradicional onde estão descritas como podendo auxiliar no tratamento de algumas 

doenças. 

Numerosos estudos têm sido realizados com o objetivo de avaliar as propriedades 

bioativas das plantas aromáticas, nomeadamente as suas propriedades antimicrobianas 

e antioxidantes, bem como o de identificar os componentes destas plantas responsáveis 

por essas atividades. 

A função antioxidante de vários compostos bioativos nos alimentos tem atraído muita 

atenção devido ao papel que estes podem ter na prevenção de várias doenças crónico-

degenerativas. 

Recentemente, foi afirmado que o efeito benéfico dos alimentos sobre a saúde humana 

pode relacionar-se com a atividade antioxidante de compostos bioativos contidos nestes 

produtos. 

O orégão, com o nome cientifico de Origanum vulgare, é uma planta perene, herbácea, 

com 25 a 80 centímetros de altura. Ela forma novas plantas ao lado da planta mãe 

através de brotações dos rizomas (caules subterrâneos). Existem várias espécies do 

gênero Origanum, nativas do Mediterrâneo e todas usadas como tempero. Entre elas 

estão o Origanum sativum (conhecido como orégano brasileiro) e Origanum 

laevigatum (orégano vermelho ou ornamental). As folhas de Origanum vulgare são 

pequenas, de forma oval, tenras e de cor verde-clara. São muito parecidas com as da 

manjerona (Origanum majorana ou Mamorana hortensis). A diferença está no 

tamanho, na cor das flores (as da manjerona são violáceas ou branco-esverdeadas), no 

aroma e na textura das folhas. 

Várias espécies do género Origanum são nativas do Mediterrâneo usadas como 

tempero. A influência do clima, tempo e fertilidade do solo na composição dos óleos 

essenciais que dão seu aroma característico é maior que a diferença entre as varias 

espécies. 

Orégão tem alta atividade antioxidante pela presença de compostos que têm vindo a 

ser identificados nas espécies de Origanum, encontra-se ácido fenólico e flavonoides 

e: 



         

Figura 1-(Limoneno) 

 

Figura 2-(β-Cariofleno) 

 

Figura 3-(p-Cimeno) 

    

Figura 4-(Cânfora) 



   

Figura 5-(Linalol) 

 

Figura 6-(α-Pineno) 

 

Figura 7-(Carvacrol) 

          

Figura 8-(Timol) 

  



Adicionalmente tem propriedades antimicrobianas contra bactérias como Listeria 

monocytogenes e outros patogénicos presentes nos alimentos, o que faz com que 

ajude a preservar alimentos. 

É um ingrediente insubstituível na culinária italiana, onde é utilizado em molhos de 

tomate, vegetais refogados, carne, e na pizza. Junto com o manjericão dá o caráter da 

culinária italiana. 

Em Portugal os orégãos são indispensáveis na confeção de caracóis, e é usado também 

em caldeiradas e em saladas de tomate e queijo fresco ou requeijão. 

Aparece também, ainda que em menor medida, nas cozinhas espanhola, francesa, 

mexicana e grega. 

 

 

A Operação de Extração é também uma operação de separação/purificação muito 

comum a nível industrial. Na extração, a separação do soluto da mistura de alimentação 

é promovida pela adição de outro composto (um terceiro composto no caso da 

alimentação ser uma mistura binária), o qual designamos por solvente. 

Na extração sólido-líquido, a separação da fase líquida, pode ser realizada de algumas 

formas. Uma das mais utilizadas é pela adição de um solvente conveniente. 

Para que essa extração seja mais satisfatória o sólido deve estar bastante triturado, 

assim o solvente terá um maior contato com seus constituintes. 

Normalmente o componente que se deseja extrair é solúvel no líquido e o restante da 

fase sólida é insolúvel. 

Existem duas técnicas de extração: contínua ou descontínua. 

Se a substância for mais solúvel no solvente orgânico do que na água, recorre-se ao 

método descontínuo. Caso contrário, utiliza-se o método contínuo. 

A escolha do solvente é feita a partir da facilidade de dissolução da substância e da 

facilidade com que se pode isolar o soluto extraído, isto é, do baixo ponto de fusão do 

solvente para sua posterior evaporação. 

No caso de extração de um sólido, utiliza-se aparelhos chamados Soxhlet. 

A extração sólido-líquido é aplicada na indústria de óleo de soja, sendo o hexano 

(1m³/T), o solvente utilizado. Aplica-se também esse processo nas indústrias de café 

solúvel; na recuperação de urânio de minérios de baixo teor, com uso de soluções de 

ácido sulfúrico ou de carbonato de sódio. 

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordem: Lamiales

Família: Lamiaceae

Género: Origanum

Espécie: O. vulgare

Nome binomial: Origanum vulgare

Classificação científica



Materiais e métodos 

Protocolos fornecidos pela professora sendo as alterações feitas aos protocolos 

referidas a seguir. 

Protocolo nº1 

Materiais: 

• Matéria-prima triturada 

• 3 Placas de Petri 

• Balança analítica 

• Caneta de acetato 

Protocolo nº2 

Materiais: 

• Matéria-prima triturada 

• 4 Gobles 

• Banho Maria 

• 4 Falcons 

• 12 Epandorfs 

• 4 funis 

• 4 filtros de café 

• 4 provetas 

• Micropipeta 

• Balança semi-analítica 

• Caneta de acetato 

Extração sólido-liquido 

Extração 

1. Pesar 1g de matéria-prima em quatro gobles diferentes. 

2. Verter uma solução de água e etanol de diferentes concentrações (etanol-25%, 

50%, 75%, 100%) em cada goble. 

3. Deixar os quatro gobles em banho maria durante meia hora. 

4. Filtrar os seus conteúdos e medir os seus volumes. Depois verter os conteúdos 

para quatro falcons diferentes e identifica-los consoante a concentração de 

etanol usada. 

Análise das amostras de extrato 

A análise das amostras foi feita em triplicado, isto é, foram utilizados 12 tubos de ensaio 

(como referido anteriormente), 3 por cada extrato, aos quais foram adicionados 20 µL 

das amostras a analisar e mais um tubo ao qual foi adicionado a mesma quantidade em 

água, este foi o “branco”.  

Após isto, foram repetidos os mesmos passos utilizados na construção da reta de 

calibração, portanto foram adicionadas as mesmas substâncias de igual modo e foram 

lidas as absorvâncias. 

Protocolo nº3  



Atividade antioxidante usando o radical DPPH 

Materiais: 

• Balança analítica; 

• Tubos de ensaio; 

• Suporte para tubos de ensaio;  

• Pipetas automáticas; 

• Espectrofotómetro e cuvetes de plástico;  

• Vórtex; 

• Cronómetro. 

Solventes e Reagente: 

• Radical DPPH;  

• Etanol; 

• Água destilada. 

 

Dilui-se os extratos, estes obtidos através de uma solução de 50µ das amostras iniciais 

e 15 ml de etanol 75% devido ao desaparecimento dos epandorfs  

Depois adicionou-se 2,5 mL da solução de cada extrato em 3 tubos de ensaio. Noutros 

3 tubos de ensaio foram adicionados 2,5mL de etanol 75% e estes foram o controlo. Foi 

ligado o cronómetro e adicionado 1 mL da solução DPPH de 15 em 15 segundos. 

Após isto, os tubos foram guardados na ausência de luz. 

Foi feito também um “branco” para cada extrato que consistiu na adição de 2,5 mL de 

extrato com 1 mL de etanol num novo tubo de ensaio. 

Foram lidas as absorvâncias no espectrofotómetro. Com estas absorvâncias foi possível 

calcular a percentagem de atividade antioxidante. 

Formulas utilizadas: 

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

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
×100 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜, 𝐶𝑉 (%) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
×100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜, % =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
×100 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑃 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)× (
100 − 𝐻ú𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%)

100
) 

  



Resultados e discussão 

O gráfico que se apresenta de seguida foi obtido através da informação das tabelas em 

anexo.  

Avaliou-se o fator concentração de etanol, no rendimento de extração, teor de fenólicos 

e atividade antioxidante, observando o seguinte gráfico: 

 

Figura 9-(Resultados de diferentes concentrações de etanol na extração dos oregãos) 

Na figura 9 onde avaliamos as diferentes concentrações para tempos iguais (30 

minutos), o rendimento assim como a concentração de antioxidantes diminui à medida 

que a concentração de etanol aumenta, como podemos verificar que o rendimento é 

maior no extrato 1 que contém 75% de água comparativamente ao extrato 4 que contém 

100% de etanol.  

No caso da percentagem de fenólicos, a concentração destes aumenta com o aumento 

de teor de etanol no solvente, como se comprova pela observação da figura 9 onde o 

extrato 4 que contem 100% de etanol é o que tem maior percentagem de teor fenólicos. 

  



Conclusão 

No final das 4 experiencias realizadas verificamos que quanto maior for a concentração 

de água na solução utilizada na extração dos orégãos maior vai ser o seu rendimento e 

a concentração de antioxidantes. 

No entanto o aumento da concentração de fenólicos está relacionado com a 

concentração de etanol na solução e não a de água. 

Levando-nos a concluir que que caso queiramos extrair antioxidantes dos orégãos 

devemos aumentar a concentração de água da solução de extração, para extrairmos os 

compostos fenólicos destes deve-se fazer o exato oposto. 
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