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Introdução: 
 

A nogueira-comum ou Juglans regia L Figura 1, nome científico, conhecida como 

noz inglesa ou noz persa é uma árvore que pode medir até 25 metros, da família das 

Juglandaceae (família de plantas angiospérmicas pertencente à ordem das Fagales e à 

divisão Magnoliophyta) (Almargem, 2017). 

 

Figura 1. Juglans regia L. (Leafland, s.d) 

  As suas folhas contêm um óleo aromático e as flores estão distribuídas em 

amentos que são inflorescência caracterizadas por agrupamentos de flores, em geral 

unissexuais (Sandra, 2016). Os frutos são carnosos (drupas), com apenas uma semente, 

que adere ao endocarpo e do qual só se separa de forma mecânica, sendo conhecidos por 

nozes. Esta drupa tem um endocarpo lenhoso, bivalve e dividido em quatro com sementes 

comestíveis (Projeto Biopolis, 2007). 

 Na planta em estudo estão presentes compostos fenólicos como os flavonoides 

que se dividem em antocianidinas e taninos que por sua vez se subdividem em 

hidrolisados e condensados (Prado et al, 2009). 

A nogueira é uma planta originária de uma região localizada entre as montanhas 

da Ásia Central. O germoplasma selvagem de Juglans Regia L. foi introduzido pelos 

gregos há milhares de anos na península dos Balcãs, no sudeste europeu e na Turquia. 

Através do comércio romano houve uma enorme dispersão desta espécie para a Europa 

Ocidental e para o norte de África. Posteriormente, no século XVIII, esta planta foi 

introduzida na América do Norte pelos espanhóis. Por fim, foi importada de França para 

a América do Norte, no século XIX (Cabral, 2008). 

O consumo de frutos secos no mercado Europeu tem vindo a aumentar desde o 

início de 1980. No nosso país este aumento deu-se principalmente a partir de 1994 

(Noronha, 1999). 

No que diz respeito à noz, os maiores produtores a nível mundial deste fruto são, 

a China, Índia, Turquia, Irão, EUA, Itália e França. 

Esta cultura está espalhada por todo o nosso país, no entanto as áreas mais 

importantes são a Beira Litoral, principalmente os concelhos de Condeixa, Penela e 

Miranda do Corvo, o Ribatejo e Alentejo, nos concelhos de Estremoz, Arraiolos, 

Portalegre, Castelo de Vide e Marvão, sendo os concelhos de Estremoz e Arraiolos os 

mais produtivos a nível nacional.  
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As variedades de nogueira mais comuns em Portugal são: Franquette, Hartley, 

Mayette, Chandler, Lara, Frenor e Howard. Já a área da cultura da noz no nosso país é 

de 3150 hectares e a produção anual é superior a 4500 toneladas (Marketing Agrícola, 

2017). 

Em anos de boa colheita, uma árvore de copa grande pode produzir até 150 

quilogramas de noz, mas para que haja uma boa produção é essencial assegurar que o 

clima e o local (ou região onde esta cultura está inserida) são adequados para o bom 

crescimento e desenvolvimento das mesmas, como por exemplo a drenagem e o pH do 

solo (este que deve ser ácido, entre 4,5-6,5). 

A balança comercial de Portugal na comercialização de noz é deficitária, mas sem 

grandes variações ao longo dos últimos anos. As vendas ao exterior são reduzidas e 

destinam-se a Espanha e aos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). A 

França é o maior fornecedor de noz sem casca, seguida pelo Chile e por Espanha. A noz 

sem casca é importada maioritariamente do Chile, Espanha, França e Índia (Marketing 

Agrícola, 2017). 

Outro assunto de grande importância são as aplicações desta planta. A nogueira é 

essencialmente cultivada devido aos seus frutos, as nozes, contudo existem variadas 

utilizações para as outras partes desta árvore.  

Entre algumas das distintas aplicações encontram-se a aromatização de licores, a 

utilização em tintas, cosméticos, mobiliário (onde é bastante apreciada por ser uma 

madeira dura, homogénea e fácil de trabalhar) e medicina. 

 A importância das nozes está relacionada com o papel essencial que tem na saúde. 

A ingestão de nozes é importante para o controlo da hiperlipidemia e hipertensão. Apesar 

do seu elevado valor calórico, estas são ricas em nutrientes bioativos, como ácidos gordos 

polinsaturados n-3 e n-6. Estes ácidos gordos podem ser potencialmente benéficos em 

diversos tipos de patologias, como são o caso das doenças autoimunes, cancro, diabetes 

do tipo II, artrite e hipertensão. Também, são considerados fundamentais no desempenho 

das funções visuais e cerebrais (Lima, 2017). 

 As aplicações desta espécie variam de acordo com a parte da planta que se utiliza. 

No caso da utilização das folhas da nogueira, estas apresentam propriedades 

hipoglicémicas, podem ser consumidas em forma de infusão e são apropriadas para 

pessoas com diabetes, uma vez que diminuem a quantidade de açúcar no sangue.  

As folhas, a casca e pericarpo possuem propriedades adstringentes (devido ao seu 

conteúdo de taninos) e antissépticas. 

Como já foi referido, existe a utilização deste fruto na saúde, mais em concreto na 

asma, conjuntivites, disenteria, impotência, cólicas, intoxicações entre outras. 

No que respeita aos compostos fenólicos as plantas produzem uma quantidade 

significativa de substâncias naturais que não intervêm no metabolismo primário das 

plantas, designando-se assim por metabolitos secundários. Durante muitos anos eram 

desconhecidas as funções destes metabolitos, sendo que atualmente ainda não são 

conhecidas todas as suas funções. No entanto, no momento presente, sabe-se que que os 

metabolitos secundários cumprem funções importantes nas plantas.  
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 Os metabolitos secundários podem dividir-se em três grupos distintos: terpenos, 

compostos azotados ou alcaloides, e compostos fenólicos, e é este último que iremos 

abordar (Peres, 2017). 

Os compostos fenólicos são uma classe de compostos químicos que consistem 

num grupo hidroxilo ligado diretamente a um grupo hidrocarboneto aromático. Estes 

compostos podem ser classificados em diferentes grupos de acordo com o número de 

anéis fenólicos que contêm e com os elementos estruturais que ligam estes anéis uns aos 

outros.  

Desta forma, os compostos fenólicos podem ser divididos em dois grupos 

principais: os não flavonóides, que são compostos simples originados pela via do ácido 

xiquímico a partir de hidratos de carbono ou pela via do acetato-polimalato, e os 

flavonóides, constituídos por vários anéis fenólicos. Entre os vários grupos de 

flavonóides, destacam-se as antocianinas e os taninos. 

Das diversas propriedades biológicas e químicas dos compostos fenólicos, 

destacam-se a sua atividade antioxidante, anticancerígena, anti-inflamatória e previne 

também doenças cardiovasculares e o envelhecimento. 

Em relação à composição química e aos principais compostos fenólicos presentes 

nesta planta, temos conhecimento que as nozes são alimentos ricos em antocianidinas 

Figura 2, que são solúveis em água e derivam de sais flavílicos (Prado et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 Porém, existem outros compostos fenólicos presentes nas nozes desde os mais 

simples como as cumarinas e os elagitaninos aos derivados como as quinonas e os 

flavenóis. 

  As cumarinas Figura 3 possuem um odor forte e 

característico a baunilha, sendo utilizadas como 

fixadores de perfumes e como aromatizantes de produtos 

industrializados. Apresentam atividade antibiótica, 

fungicida, anticoagulante, vasodilatadora, entre outras. 

 Os elagitaninos Figura 5 são da família dos taninos 

hidrolisados. Estes diferem dos galotaninos num dos 

Figura 2-Estrutura química da antocianidina ( Patrocínio, 2010) 

Figura 3-Estrutura química das 
cumarinas (Uniiquim, 2015) 
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grupos de galoil que estão ligados através de ligações C-C, enquanto os grupos galoil nas 

galotaninas são ligados por depsidos (Prado et al, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Uma quinona (ou benzoquinona) é um dos dois isómeros de 

posição da ciclohexanodiona. Existem dois isómeros da 

ciclohexanodiona que são: a orto-benzoquinona (benzoquin-

1,2-ona) e a para-benzoquinona (benzoquin-1,4-ona). Estas 

sintetizam aminoácidos que ajudam na fortificação óssea e na 

coagulação sanguínea. Na sua grande parte são produzidas 

pela flora intestinal. Em relação á concentração das quinonas 

no alimento em estudo 

foquemo-nos num dos seus 

subconjuntos as naftoquinonas 

Figura 4 pois são as que existem 

numa quantidade mais significativa (Gibaja, 2008). 

As juglonas Figura 7 fazem parte de um subconjunto da 

família das naftoquinonas, que ocorrem naturalmente nas 

folhas, raízes, cascas e frutas (epicarpo - parte exterior das 

nozes que utilizaremos em estudo). Esta substância pode 

ser tóxica, mas normalmente é estável. 

 Às vezes é usado como herbicida e também como um agente colorante para alimentos e 

cosméticos. 

 Por último, podemos concentrar-nos mais especificamente nas flavonas Figura 6 

que são metabolitos secundários da classe dos flavonoides. Possuem uma ligação dupla 

entre C2-C3 e nenhum grupamento hidroxilo no C3 (Salvador, 2014). 

Figura 4 - Estrutura química da 1,4- 
naftoquinona (Merck KGaA, 2018) 

Figura 5- Estrutura química da elagitanina 
(Peñarrieta et al,2014) 

 

Figura 7- Estrutura química da 
juglona (Merck KGaA, 2018) 

Figura 6- Estrutura química das 
flavonas (Wikipédia,2013) 
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 Outro aspeto importante são os fundamentos teóricos de extração sólido-liquido 

convencional. A operação de extração é uma operação de separação/purificação muito 

comum a nível industrial.  

Na extração sólido-líquido os componentes solúveis de um sólido são separados 

por contacto com um solvente líquido, produzindo uma solução enriquecida no soluto 

(extrato) e uma fase sólida empobrecida. Geralmente o material solúvel (soluto) é o 

produto de interesse e o sólido residual (inerte) é um subproduto ou resíduo (Rodrigues, 

2016). 

Muitos produtos orgânicos naturais podem separar-se das suas estruturas originais 

mediante a extração sólido-líquido. Podemos usar esta operação na indústria de óleo de 

soja, sendo o hexano 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. 

O processo de extração sólido-líquido envolve uma série de etapas paralelas e 

consecutivas que ocorrem entre a partícula vegetal, que contém o soluto e o solvente. E 

de forma simplificada as principais são: a entrada do solvente na matriz sólida, a 

solubilização dos compostos, o transporte do soluto do interior para o exterior da matriz 

sólida (através da difusão), transporte dos compostos da superfície externa da partícula 

para o solvente (através da convecção), e ainda a separação do extrato do solvente de 

extração (por evaporação do solvente, caso este tenha menor ponto de ebulição que os 

compostos extraídos).  

Para selecionar o solvente para extração, há que ter em conta uma série de 

princípios para facilitar e rentabilizar o processo de extração. Deste modo o solvente deve 

ter características específicas, tais como: solubilizar facilmente o composto específico, 

ser fácil de remover nas etapas posteriores à extração, ter viscosidade suficientemente 

baixa para que flua facilmente e, ainda, idealmente, deve ser não-tóxico, estável, não-

reativo, não-inflamável, não poluente e economicamente viável.  

A extração pode ser realizada de um modo estático (descontínuo), dinâmico 

(contínuo) ou uma combinação dos dois. No modo estático, uma quantidade pré-definida 

de solvente interage com a matriz vegetal durante um determinado período de tempo, 

enquanto, no modo dinâmico, o extrator é continuamente alimentado com solvente fresco. 

O procedimento mais eficaz consiste na conjugação dos dois modos de operação: a 

extração começa de forma estática até saturar o solvente, seguindo-se um período 

dinâmico de extração (Paiva, 2009). 

Contudo, existem diversos tipos de fatores que influenciam o rendimento de uma 

extração, o principal é o método de extração utilizado. No entanto, a parte da planta 

utilizada também pode influenciar o seu rendimento, assim como a origem do material 

vegetal utilizado, o grau de processamento, o tamanho das partículas, o solvente usado, o 

tempo necessário para a extração, a temperatura, a polaridade e concentração do solvente. 
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Objetivos: 
 

 Com esta atividade pretendemos determinar a humidade da parte exterior da noz 

pelo método gravimétrico; extrair os fenólicos presentes na matéria prima, de acordo com 

o solvente (etanol ou água), por metodologia comum de extração; determinar a atividade 

antioxidante usando o radical DPPH para no fim serem analisados os compostos fenólicos 

presentes no pericarpo exterior da noz. 

 

Materiais e métodos: 
 

 Os procedimentos experimentais adotados nesta atividade seguiram a base dos 

protocolos nº1, nº2, nº3 e nº4 escritos por Inês Seabra em 2012, sendo que a condução 

desta atividade foi alterada em alguns pontos. Abaixo são enunciadas as alterações feitas 

aos protocolos base. 

 

1. Alterações no protocolo n.º 1 (Seabra, 2012): 

 As Placas de petri e os eppendorfs foram mantidos na estufa a 100 ºC durante 30 

minutos e uma semana respetivamente. É importante referir que se colocaram as placas 

de petri no exsicador durante uma semana. 

a. Equações necessárias a este protocolo: 

✓ Cálculo da massa da amostra húmida 

𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔)  = 𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑖 +𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑔) –𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑖 (𝑔) 

✓ Cálculo da massa da amostra seca 

𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) = 𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑖 +𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑔) – 𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑖 (𝑔) 

  

2. Alterações no protocolo n.º 2 (Seabra, 2012) 

Materiais: 

✓ 1g de matéria prima para cada eppendorf. 

✓ 3 eppendorfs para cada extrato, num total de 18 eppendorfs. 

✓ As diferentes proporções de solventes utilizadas foram:  

✓ H2O 100%;  

✓ 25 % EtOH: 75% H2O;  

✓ 50% EToH: 50% H2O;            a 30 minutos 

✓ 75% EtOH e 25% H2O; 

✓ 100% EtOH; 

✓ EtOH 50% e H2O a 50%         a 15 minutos 
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Métodos: 

✓ Foi alterado o plano de extração, sendo que não utilizamos o balão com 

condensador, mas apenas o copo em banho termostatizado. 

   

3. Alterações no protocolo n.º 3 (Seabra, 2012): 

Materiais: 

✓ 20 µL de amostra 

Métodos: 

✓ Foram pesados 3,07 mg de ácido gálico, diluídos em 3 mL de EtOH. 

 

4. Alterações no protocolo n.º 4 (Seabra, 2012) 

Métodos: 

✓ Inseriu-se no eppendorf 0,25 mL de água, 0,75 mL de etanol (75%) e dissolveu-

se em 1 mL de solvente. 

✓ No espetrofotómetro o autozero foi medido através da água destilada. 

✓ A reação entre o extrato e o radical DPPH foi feita no escuro. 

✓ Num tubo de ensaio adicionou-se 0,5 mL de extrato e 14,5 mL de EtOH (75%) 

 

Discussão e resultados: 
 

Os resultados obtidos na determinação da humidade do pericarpo da noz, que foi 

efetuada a partir do método gravimétrico, encontram se representados na Tabela 1. 

 

 Desta forma, observamos que a matéria prima utilizada tem uma elevada 

percentagem de humidade, sendo de 88,14% em média  e com um desvio padrão de 0,10. 

Sendo que para a determinação da humidade relativa foi utilizada a fórmula da Figura 8. 

 

Figura 8 Formula do calculo da humidade em % 

 

 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚 %  =
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎   𝑔  − 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  𝑠𝑒𝑐𝑎  (𝑔) 

𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎  (𝑔)
 ×100 

Ensaio Média DP CV

88,21

88,17

88,02

Humidade (%)

88,14 0,10 0,12

Tabela 1 Humidade em % do pericarpo da noz 
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De acordo com os resultados obtidos no Gráfico  1 constatamos que foi obtido um 

maior rendimento da extração ao fim de 30 minutos (55,1%), o que significa que o 

aumento do tempo de extração, em 15 minutos, compensou em termos de quantidade de 

extrato obtido.  Os valores dos desvios-padrão são 2,3 no tempo de extração de 15 minutos 

e 0,4 no tempo de extração de 30 minutos. 

Contudo, o teor de fenólicos, que é expresso em mg de equivalente de ácido gálico 

por mg de extrato,  ao longo da extração diminuiu, passando de 5,5  aos 15 minutos para 

2,8 ao fim de 30 minutos.  

Estes dados indicam que foram extraídos compostos essencialmente não fenólicos 

entre os 15 e 30 minutos, dado que a composição do extrato muda ao longo do tempo de 

extração. Os valores dos desvios-padrão são de 0,35 e de 0,12; o menor valor corresponde 

ao tempo de extração de 30 minutos. 

No que se refere à atividade antioxidante, que é expressa em percentagem de 

antioxidantes e apresentada de acordo com o ensaio DPPH, ao longo da extração, esta 

tem um comportamento idêntico ao do teor de compostos fenólicos, dado que diminui de 

28,1 % para 23,6 % ao fim de 30 minutos. Ou seja, que existe uma maior atividade 

antioxidante para o tempo de extração de 15 minutos.  

Os valores de desvios-padrão obtidos são de 2,97 e de 0,64, dado que o valor 

menor corresponde à extração com tempo de duração de 30 minutos. 

 

 

Gráfico  1 Efeito do tempo (em minutos) no rendimento de extração, no teor de fenólicos e na atividade antioxidante 

(%) 

Assim sendo, podemos afirmar que os valores dos desvios-padrão obtidos foram 

menores para o tempo de extração de 30 minutos. 
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Como é conhecido, o rendimento da extração varia de acordo com o teor dos 

compostos existentes na matéria-prima, que podem ou não ser solúveis no tipo de solvente 

utilizado. 

Desta forma, verificou-se um acréscimo do rendimento com o aumento da 

percentagem de água no solvente, isto significa que a matéria prima utilizada tem mais 

compostos hidrossolúveis. Se caso o oposto fosse verificado, significava que a matéria-

prima tinha mais compostos solúveis em solventes mais ricos em etanol.  Desta maneira, 

o rendimento da extração está relacionado com a solubilidade dos compostos da matéria-

prima contem e que são solúveis no solvente usado.  

Através da análise do Gráfico  2, observamos que o rendimento obtido para os 

diferentes tipos de solventes varia entre 35,1 e 58,0 %, deste modo, podemos afirmar que 

a técnica utilizada originou altos rendimentos de extração para todos os solventes.  

Sendo que, o maior rendimento (58,0%) observado foi para o solvente EtOH:H2O 

(25:75),  o que significa que o pericarpo da noz tem mais percentagem de componentes 

solúveis em água. O rendimento é mais reduzido quando há a junção de água com etanol, 

sendo mais baixo à medida que aumenta a percentagem de etanol na mistura. 

 No que respeita aos desvios-padrão obtidos em relação ao rendimento de 

extração, estes encontram-se entre o 0,4 e 3,2. Uma vez que o maior desvio-padrão 

observado corresponde  ao ensaio de EtOH:H2O (75:25). 

 

 

Gráfico  2 Efeito da composição do solvente no rendimento de extração, no teor de fenólicos e na atividade antioxidante 

(%). 

  No que respeita ao teor de fenólicos para todos os tipos de solventes utilizados 

os valores obtidos foram baixos encontrando-se entre os 2,8 e 5,4. O solvente onde se 
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obteve um maior teor de fenólicos foi EtOH:H2O (25:75). Em relação aos desvios-padrão 

verificamos que os valores se encontram entre 0,12 e 1,2. O maior valor do desvio-padrão 

foi obtido no ensaio de 75% de etanol. 

No caso da atividade antioxidante verificamos que os valores se compreendem 

entre 20,9 e 38,6 %, e que os valores mais elevados são os correspondentes as de soluções 

puras de água (38,6%) e etanol 100% (34,5%).  Os  valores dos desvios-padrão obtidos 

estão entre 0,64 e 5,95; o maior valor obtido foi para o etanol 100% e o menor para o 

etanol 50%.  

O nosso extrato apresenta maior atividade antioxidantes do que compostos 

fenólicos de acordo com os testes realizados. Os resultados obtidos para a atividade 

antioxidante são expressos em percentagem de antioxidantes e apresentada de acordo com 

o ensaio DPPH, o que poderá originar resultados distintos quando utilizada outra 

substância, em vez do DPPH. 

Conclusão: 
 

O objetivo inicial desta atividade experimental, que era a determinação a 

humidade da parte exterior da noz pelo método gravimétrico, descobrir o valor de teor de 

fenólicos  presentes na matéria prima, de acordo com o solvente utilizado (etanol ou 

água), através do uso de metodologia comum de extração e determinar a atividade 

antioxidante usando o radical DPPH para no fim serem analisados os compostos fenólicos 

presentes no pericarpo noz, foi alcançado. 

Através da realização desta atividade concluímos que a matéria prima utilizada 

tem uma elevada percentagem de humidade, sendo de 88,14% em média  e com um desvio 

padrão de 0,10. 

 Atendendo aos valores de teor de fenólicos obtidos ao longo desta atividade, 

podemos concluir que a matéria-prima em estudo não se apresenta adequada para a 

obtenção de extratos ricos em compostos fenólicos e sua posterior comercialização em 

industrias tais como indústrias alimentares, farmacêuticas, cosméticas, e outras áreas 

ligadas ao uso humano. 

Contudo, para resultados mais precisos e concretos, de forma a apurar se a esta 

matéria prima era, de facto, viável para um processo de extração de compostos fenólicos, 

seria necessário estudar outras partes da planta e até mesmo comparar resultados obtidos. 

De forma a verificar  quais as partes da planta apresentam maior concentração de 

compostos fenólicos e qual o tipo de matéria-prima mais rentável. 

Em relação aos resultados obtidos na analise da atividade antioxidante, que foi 

efetuada com o DPPH, podem se obter resultados distintos se for utilizada outra 

substância, em vez do DPPH. 

Concluímos, também, que apesar  dos rendimentos da extração obtidos serem 

elevados, se fosse utilizado outro tipo de extração poderíamos obter melhores 

rendimentos. É importante referir que deve ser avaliada e conhecida qual a utilização 

futura desse extrato, de modo, a realizar os testes necessários da melhor forma. 
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