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RESUMO 

 

As antocianinas são flavonóides que compõem um dos maiores grupos de pigmentos do 

reino vegetal, e se responsabilizam pelas colorações vermelha, azul e púrpura de 

diversos flores e frutos. Apesar de sua abundância na natureza, diversos fatores 

interferem na estabilidade das antocianinas, o que tem se tornado foco de recentes 

estudos devido as suas potenciais aplicações nas indústrias de alimentos, farmacêutica, 

cosmética e medicina. O repolho roxo (Brassica oleracea) é uma das fontes de 

antocianinas mais utilizadas na produção alimentícia, uma vez que estas são altamente 

aciladas, apresentando maior estabilidade. Os métodos convencionais de extração de 

antocianinas produzem soluções de pigmentos com grandes quantidades de açúcares e 

outros subprodutos que aceleram a degradação desse metabólito. A adsorção é um 

método de separação que pode ser usado para purificação das antocianinas, através da 

retenção de suas impurezas na superfície de um adsorvente. O objetivo desse trabalho é 

realizar estudos de recuperação de antocianinas do repolho roxo através da adsorção em 

argilas (Sepiolita - SEP e Argila Porosa Heteroestruturada - PCH). Para isso foi 

realizado extração de antocianinas do repolho roxo, assim como ensaios em batelada 

variando parâmetros a fim de determinar as melhores condições para a recuperação do 

pigmento natural. O extrato vegetal foi obtido através de uma mistura de etanol, água e 

ácido trifluoracético e quantificado pelo método do pH diferencial, apresentando 

concentração de antocianinas de 40 mg. L-1. Os maiores níveis de adsorção ocorreram 

com o adsorvente PCH, numa massa de 25 mg e 120 minutos de contato, com 70% de 

antocianinas adsorvidas.  Com eluente metanol, foi possível recuperar 60% das 

antocianinas que tinham sido adsorvidas. A SEP, nas mesmas condições, adsorveu 35% 

das antocianinas e permitiu recuperar 35% destas com o eluente etanol. Ambos os 

adsorventes apresentaram boa seletividade para antocianinas e pouca afinidade pelos 

açúcares do extrato, que são a maior causa da degradação do pigmento de interesse. A 

análise das amostras de antocianinas em UPLC-QToF, nas etapas de adsorção e 

dessorção, permitiu a identificação de seis compostos da classe cianidina, todos 

acilados. A maior afinidade pela argila ocorreu para as antocianinas com mais de um 

ácido orgânico na estrutura, e essa interação foi comprovada pelas análises em FTIR. 

 

Palavras-chave: Adsorção; Purificação; Antocianina; Brassica oleracea; Sepiolita; 

Argila Porosa Heteroestruturada. 



ABSTRACT 

 

Anthocyanins are flavonoids that form one of the largest groups of pigments in the plant 

kingdom and are responsible for the red, blue and purple coloring of flowers and fruits. 

Although abundant in nature, several factors interfere with the stability of anthocyanins, 

making them very susceptible to degradation, which has become the focus of recent 

studies due to its potential applications in the food, pharmaceutical, cosmetic and 

medical industries. The purple cabbage (Brassica oleracea) is one of the most used 

sources of anthocyanins in food processing since they are highly acylated, presenting 

greater stability. Conventional anthocyanin extraction methods produce pigment 

solutions with large amounts of sugars and other byproducts that accelerate the 

degradation of this metabolite. Adsorption is a separation method which can be used for 

purification of anthocyanins, eliminating impurities by retaining them on the surface of 

an adsorbent. This work aims to carry out studies on the recovery of anthocyanins from 

purple cabbage through adsorption in clays (Sepiolite - SEP and Porous Clay 

Heterostructure – PCH. For this, the anthocyanins were extracted from the purple 

cabbage, as well as batch tests varying parameters to determine the best conditions for 

the natural recovery of the pigment. The vegetable extract was obtained through a 

mixture of ethanol, water and trifluoroacetic acid and quantified by the differential pH 

method, with an anthocyanin concentration of 40 mg. L-1. The highest adsorption levels 

occurred with adsorbent PCH, in mass of 25 mg and 120 minutes of contact, with 70% 

of adsorbed anthocyanins. With the eluent methanol, it was possible to recover 60% of 

the adsorbed anthocyanins. The SEP, under the same conditions, adsorbed 35% of the 

anthocyanins and allowed to recover 35% of these with the ethanol eluent. Both 

adsorbents showed good selectivity for the anthocyanins and little affinity with the 

sugars present in the extract, which are the main cause of the degradation of the pigment 

of interest. The analysis of anthocyanin samples in UPLC-QToF in the adsorption and 

desorption stages allowed the identification of six compounds of the class of cyanidines, 

all acylated. The highest affinity for clay occurred for anthocyanins with more than one 

organic acid in the structure, and this interaction was confirmed by FTIR analyzes. 

 

Keywords: Adsorption; Purification; Anthocyanin; Brassica oleracea; Sepiolite; 

Porous Clay Heterostructure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da crescente demanda de mercado por produtos naturais e de boa 

qualidade, se faz necessária à reavaliação de insumos e processos utilizados pela 

indústria em geral, com impactos, principalmente, nas indústrias de alimentos, fármacos 

e cosméticos, uma vez que os aditivos sintéticos utilizados nos produtos gerados por 

esses segmentos podem causar problemas devido a sua elevada toxicidade. A utilização 

de corantes na indústria de alimentos, por exemplo, é prática comum, já que a cor e a 

aparência têm um papel importante na aceitação dos produtos pelo consumidor. Porém 

são utilizados corantes de origem sintética, que apesar de apresentarem menor custo de 

produção, maior estabilidade e capacidade tintorial, podem ser nocivos à saúde, 

incluindo prováveis efeitos carcinogênicos (MUHAMAD et al., 2018). 

Dessa forma, o número de aditivos sintéticos permitidos em alguns países 

vem diminuindo a cada ano, e no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), diversos corantes alimentícios tiveram sua utilização e 

comercialização proibidas. Devido à necessidade de substituir vários corantes artificiais, 

a solução encontrada pelas indústrias foi recorrer a uma série de pigmentos naturais de 

origem vegetal e animal devido as suas propriedades e efeitos sobre sistemas biológicos. 

A obtenção e aplicação de corantes naturais ainda apresenta alguns problemas, 

principalmente os decorrentes da instabilidade à incidência direta de luz, extração, 

disponibilidade de matéria prima, temperatura e umidade. Mesmo assim, existe grande 

demanda de pesquisas para desenvolver corantes alimentícios a partir de fontes naturais, 

visando diminuir ou eliminar, gradativamente, o uso de corantes sintéticos alimentícios 

(CARVALHO, 2017). 

No setor internacional de alimentos e bebidas, as antocianinas 

correspondem a um grupo de corante alimentício natural preferido, devido a gama de 

cores que apresentam, tonalidades que incluem laranja, vermelho, rosa e roxo até o azul 

(RUSSO, 2018), podendo ser livremente utilizado no Brasil, não possuindo limite 

máximo para aplicação em alimentos (ANVISA, 2001). O interesse recente pelo estudo 

das antocianinas também tem despertado importância crescente em outros segmentos 

industriais como, por exemplo, indústrias farmacêuticas, que as comercializam na forma 

de fitoterápicos, na área cosmética, fazendo parte de formulações de extratos naturais, 

na indústria têxtil, que as utilizam para determinadas colorações, além da área médica, 

com potencial terapêutico, atividade antioxidante e anti-inflamatória.  
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Apesar de sua abundância na natureza, diversos fatores interferem na 

estabilidade das antocianinas, tais como: pH, temperatura, estrutura, concentração, luz, 

oxigênio, solventes, açúcares e íons metálicos. A estabilização química das antocianinas 

é o principal foco de recentes estudos. Alguns extratos vegetais que contêm 

antocianinas já são usados com essas finalidades, como os obtidos do bagaço de uva, do 

repolho roxo, da batata-doce e do hibisco, entre outros (LOPES et al., 2007). Dentre as 

matérias primas em recentes estudos, o repolho roxo está inserido no grupo dos vegetais 

com elevado teor de antocianinas. O repolho apresenta vantagem de ser fonte de baixo 

valor comercial agregado e recebe destaque pelas características de suas antocianinas, 

quando comparadas às de outras fontes: são aciladas, apresentam maior estabilidade, 

amplo espectro de cores e por sua aplicação não se limitar a alimentos ácidos, se 

estendendo também aos neutros. Atualmente são usadas para colorir bebidas, doces, 

concentrados mistos secos, gomas de mascar, iogurtes e molhos (ZHANG et al., 2017). 

O uso de antocianinas, para propósitos farmacêuticos e na indústria 

alimentícia torna, necessária à sua separação de substâncias co-extraídas na etapa de 

obtenção do corante. Estas substâncias e também a presença de toxinas naturais podem 

alterar a cor e as propriedades do extrato antociânico (PATRÍCIO, 2012). Para purificar 

estes extratos com diversos contaminantes indesejados, utiliza-se uma grande variedade 

de técnicas. A adsorção tornou-se um dos métodos mais populares e de maior 

importância em processos de separação e purificação (HOPPEN, 2017), e pode ser 

usado para recuperação parcial ou total de antocianinas (LOPES et al., 2007). 

O custo de comercialização de antocianinas isoladas e quimicamente puras é 

muito alto (um miligrama de antocianina pode custar, até mais de 1.000 dólares) 

(ROSSI et al., 2010). Portanto, é necessário expandir as possibilidades de sua obtenção 

em larga escala, a partir de fontes naturais de forma sustentável, para viabilizar o 

desenvolvimento de suas aplicações, com grandes benefícios para a sociedade. 

Considerando a sensibilidade desses compostos a diversos fatores, torna-se necessário 

avaliar estudos de técnicas para sua quantificação, extração, isolamento e purificação.  

Do ponto de vista científico, considerando o repolho roxo como fonte 

potencial de antocianinas, a relevância desse estudo está no desenvolvimento de 

métodos eficientes, para extração e recuperação de antocianinas, através de processo 

adsortivo em argilas, para que seja alcançado, possivelmente, um extrato parcialmente 

purificado, servindo de base para pesquisas futuras que visem a aplicação 

biotecnológica destas moléculas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Extrair antocianinas de repolho roxo e definir as melhores condições para 

recuperação desse corante natural através da adsorção utilizando argilas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Obter extrato bruto de antocianinas a partir de repolho roxo in natura; 

 Quantificar as antocianinas totais presentes no extrato antes e após cada etapa 

efetivada; 

 Definir os melhores tipos de argilas a serem empregados como adsorvente de 

antocianinas; 

 Realizar ensaios em batelada para definição das melhores condições de adsorção 

e dessorção de antocianinas; 

 Determinar a quantidade de açúcares totais presentes no extrato; 

 Caracterizar os adsorventes por espectroscopia de infravermelho e determinar o 

ponto de carga zero desses materiais; 

 Caracterizar o extrato antociânico por espectrometria de massa, antes e após as 

fases de adsorção e dessorção, identificando os possíveis compostos presentes. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Flavonóides 

 

 Os flavonóides constituem um grupo de compostos com estruturas fenólicas 

variáveis e são uma classe de metabólitos secundários amplamente encontrada em 

frutas, grãos, cascas, raízes, caules e flores de diferentes espécies vegetais. Eles 

encontram-se frequentemente ligados a açúcares e são amplamente reconhecidos por 

seus efeitos benéficos sobre a saúde (PATRÍCIO, 2012). Assim, esforços tem sido feito 

para isolá-los a partir das matrizes vegetais. 

 Mais de 4000 flavonóides já foram estudados, sendo conhecidas suas 

estruturas e atividades biológicas. Eles são divididos em diferentes classes: 

antocianinas, flavanas, flavononas, flavonas, flavonóis e isoflavonóides. Nas plantas, os 

flavonóides são encontrados ligados a açúcares, como glicosídeos, e são bastante 

estáveis. (MIRANDA, 2000; CAMPOS, 2006).   

 São caracterizados por apresentarem pelo menos um anel aromático com um 

hidrogênio substituído por um grupamento hidroxila, o que os tornam potentes 

antioxidantes naturais. Essa capacidade antioxidante dos flavonóides geralmente 

aumenta com o aumento dos grupos hidroxila, resultado do favorecimento na 

deslocalização de elétrons nos núcleos aromáticos, permitindo assim a estabilidade do 

radical (SIMÕES e SCHENKEL, 2004; ARAYA, 2004; MENEZES et al., 2015).

 A Figura 1 apresenta a estrutura genérica comum a grande maioria dos 

flavonóides, sendo constituída pelo esqueleto carbônico C6-C3-C6 (anéis A, B e C) 

comum a todos flavonóides, os quais são diferenciados apenas por instaurações, 

hidroxilacões e substituições (PETERSON e DWYER, 1998; CAMPOS, 2006). 

(Fonte: CAMPOS, 2006) 

Figura 1. Estrutura química genérica dos flavonóides. Os anéis A e C são aromáticos e 

o B é um heterociclo contendo oxigênio vizinho a um carbono ligado ao anel C. 
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3.2. Antocianinas 

 

 As antocianinas são consideradas o maior grupo de moléculas bioativas 

pertencentes a classe dos flavonóides, e o mais importante grupo de pigmentos de 

origem vegetal, após a clorofila, visíveis a olho nu (HARBORNE e GRAYER, 1988). 

Também compõem o maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino vegetal e são 

especialmente característicos das angiospermas, as quais sozinhas suprem nossa maior 

fonte de alimento vegetal. Pelo menos 700 tipos de antocianinas, com pesos 

moleculares variando entre 400 e 1200, já foram isolados, onde, aproximadamente, 500 

ocorrem de forma natural (OANCEA e LINN, 2018). Nas plantas alimentícias, as 

antocianinas são bastante difundidas, ocorrendo ao menos em 27 famílias, 73 gêneros e 

em inúmeras espécies, conforme ilustrado na Tabela 1 (BRIDLE e TIMBERLAKE, 

1997; ALI et al., 2016).  

 As antocianinas são polifenóis pertencentes à família dos flavonóides que se 

responsabilizam pelas colorações vermelha, azul e púrpura de flores e frutos 

(BROUILLARD, 1982). Estes metabólitos secundários são sintetizados na superfície 

citosólica do retículo endoplasmático vegetal e são acumulados no vacúolo na forma de 

glicosídeos (OANCEA e LINN, 2018). As funções desempenhadas pelas antocianinas 

nas plantas são variadas: antioxidantes, proteção à ação da luz, mecanismo de defesa e 

função biológica. As cores vivas e intensas que elas produzem têm um papel importante 

em vários mecanismos reprodutores das plantas, tais como a polinização e a dispersão 

de sementes (XAVIER, 2004; ALI et al., 2016). 

 

Tabela 1. Espécies vegetais que apresentam os principais tipos de antocianinas. 

Antocianina Espécie vegetal 

Pelargonidina Morango, Amora vermelha, Bananeira 

Cianidina Jabuticaba, Figo, Cereja, Cacau, Ameixa, Jambolão, 

Amora, Repolho roxo 

Delfinidina Berinjela, Romã e Maracujá 

Malvidina Uva, Feijão 

Peonidina Uva, Cereja 

Petunidina Frutas diversas, Petúnia 

Fonte: Adaptado de Campos (2006) e Lopes (2002)  
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 O termo antocianina é de origem grega (anthos, uma flor,e kyanos, azul 

escuro) (HARBORNE & GRAYER, 1988). Essas biomoléculas são estudadas em todo 

o mundo como agentes da coloração natural em alimentos. A principal desvantagem das 

antocianinas frente aos corantes sintéticos deve-se à mudança de coloração decorrente 

de reações químicas dos produtos alimentícios, pois as antocianinas possuem grupos 

cromóforos que são bastante sensíveis às alterações de pH do meio (ANDERSEN et al., 

1998; LOPES et al., 2007). Outro aspecto evidenciado nos últimos anos é um crescente 

interesse por corantes naturais em substituição aos sintéticos, devido às suas potenciais 

propriedades medicinais e, especialmente aos seus efeitos sobre sistemas biológicos 

(MUHAMAD et al., 2018). Com base nestes aspectos e devido à necessidade de 

substituir vários corantes artificiais, a indústria de alimentos recorreu a uma série de 

pigmentos naturais de origem vegetal e animal (ANVISA, 2001). Atualmente, 

antocianinas são os mais considerados para aplicação como corante em alimentos 

naturais e ingredientes para alimentos funcionais. O principal desafio para tais 

finalidades é a sua estabilidade sob condições específicas (OANCEA e LINN, 2018). 

 São poucas as fontes de antocianinas comercialmente utilizadas. Apesar de 

estarem presentes em diversas plantas como uva, cereja, morango, amora, maçã, 

azeitona, figo, marmelo, jabuticaba, cacau, repolho roxo, rabanete, berinjela, feijão, 

entre outras, (MALACRIDA e MOTTA, 2005) poucas delas apresentam-se como fonte 

comercial desse pigmento. Alguns vegetais, como elderberry (Sambucus nigra), aronia 

(Aronia melanocarpa) e black carrot (Daucus carota), tiveram algum êxito como fontes 

de antocianina, porém, apenas a uva e o repolho roxo são empregados comercialmente 

(CONSTANT, 2003). 

 Vários estudos vêm sendo realizados para avaliação dos possíveis efeitos 

biológicos destas moléculas (MUHAMAD et al., 2018). Embora já se saiba que as 

antocianinas são excelentes agentes antioxidante e anti-inflamatório (WANG e 

SPORNS, 1999), uma outra característica vem despertando mais interesse: seus efeitos 

antitumorais. Zhao et al. (2004) já atribuíram atividade antitumoral para as antocianinas 

em células tumorais do cólon e isto estimulou outros estudos que podem ser realizados 

com antocianinas para a verificação de suas propriedades biológicas, visto que estas 

apresentam muitas similaridades estruturais com outras classes de flavonóides. 
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3.2.1. Estrutura das antocianinas 

 

 As antocianinas apresentam característica química polar pela presença dos 

grupos carboxila, metoxila e glicosila residuais ligados aos seus anéis aromáticos. Elas 

são mais solúveis em água do que em solventes apolares, e essa característica auxilia no 

seu processo de extração e separação (SANTOS, 2017).  

 Estruturalmente, as antocianinas são derivados glicosilados do cátion 2-

fenil-benzopirilium, também denominado de cátion flavílico, cuja estrutura encontra-se 

ilustrada na Figura 2 (JACKMAN et al., 1987). Os açúcares mais comumente ligados a 

estrutura molecular central, em geral nas hidroxilas das posições 3, 5 e 7, são 

monossacarídeos como glicose, galactose, arabinose, raminose, porém, podem 

apresentar-se também na forma de dissacarídeos e trissacarídeos (MUHAMAD et al., 

2018). 

 Antocianinas são sensíveis ao calor, apresentando-se, na maior parte das 

vezes, glicosadas com açúcares que auxiliam na estabilização da molécula (SHAHIDI e 

NACZK, 1995). Em alguns casos, esses açúcares apresentam-se acilados pelos ácidos 

p-coumárico, ferúlico, sináptico, caféico, fenílico e vanílico, e sua presença na estrutura 

das antocianinas confere maior solubilidade e estabilidade a estes pigmentos quando 

comparados com suas aglicona. A molécula de antocianina não glicosilada (aglicona) é 

denominada antocianidina e raramente ocorre na natureza, em geral, é resultante do 

processo de isolamento das antocianinas. (JACKMAN et al., 1987; TERCI e ROSSI, 

2002; CAMPOS, 2006).  

  As antocianidinas mais comuns nas plantas são cianidina, pelargonidina, 

peonidina, delfinidina, petunidina e malvidina; eles variam, como em outros grupos, em 

seu número e distribuição espacial de hidroxila e grupos metoxi (SAHAD et al., 2014; 

ALI et al., 2016). As variações estruturais das antocianidinas denotam diferentes 

açúcares ligados nos modos ou posições de hidroxilação e metilação. Considerando a 

tabela 2, A substituição de R’’, presente na Figura 2, por uma ou mais unidades de 

açúcar na antocianidina resulta numa antocianina. Outras unidades de açúcares também 

podem ser ligadas pelos grupos OH nas posições 3, 5 e 7. Dessa forma, o número de 

grupos hidroxila e metoxila influencia a intensidade e o tipo de cor, assim, a tonalidade 

azulada é dada quando grupos hidroxilas são predominantes, enquanto a avermelhada 

está relacionada a maior presença de grupos metoxil (OANCEA e LINN, 2018).  
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Figura 2. Estrutura genérica das antocianinas a partir do esqueleto das antocianidinas 

(agliconas). 

 

 (Fonte: Adaptado de CAMPOS, 2006). 

 

Tabela 2. Grupos Radicais dos diferentes tipos de antocianidinas que vão constituir a 

antocianina.  

 

 
 (Fonte: Adaptado de CAMPOS, 2006). 

 

 A característica marcante das antocianinas está ligada ao fato de as soluções 

aquosas desses extratos apresentarem variação estrutural e mudança na função, 

conforme as alterações de pH do meio, elas absorvem fortemente luz na região visível 

do espectro, evidenciando uma gama de cores (BROUILLARD, 1982). Esta 

propriedade, torna as antocianinas como indicadores naturais de pH, pois são 

substâncias orgânicas, fracamente básicas que apresentam uma versão protonada 

(SANTOS, 2017). 

Antocianidina Grupo em R Grupo em R’ 

Cianidina OH H 

Delfinidina OH OH 

Pelargonidina H H 

Peonidina OCH3 H 

Petunidina OCH3 OH 

Malvidina OCH3 OCH3 
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3.2.2. Instabilidade das antocianinas  

 

 As antocianinas são corantes naturais que despertaram um interesse 

crescente devido à sua extensa gama de cores, efeitos inócuos e benéficos para a saúde. 

Apesar do grande potencial de aplicação que as antocianinas representam para as 

indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, seu uso tem sido limitado devido à sua 

relativa instabilidade e baixos percentuais de extração. Atualmente, a maioria das 

investigações sobre antocianinas se concentra na solução desses problemas, bem como 

na sua purificação e identificação (CASTANEDA-OVANDO et al., 2009).  

 As antocianinas isoladas são altamente instáveis e muito suscetíveis à 

degradação. Geralmente são estáveis sob condições ácidas, mas podem se degradar por 

vários mecanismos, iniciando com perda da cor, seguida da formação de coloração 

marrom e de produtos insolúveis. Sua estabilidade é afetada por vários fatores, como 

pH, temperatura, presença de oxigênio, estrutura, concentração, luz, copigmentação, 

solventes, presença de enzimas, flavonóides, proteínas e íons metálicos. Portanto, é 

primordial definir as condições de obtenção do pigmento, de forma que o mesmo 

apresente o mínimo de alterações de suas características para o seu uso posterior. A 

estabilização química das antocianinas é o principal foco de estudos relacionados a 

pigmentos naturais devido às suas aplicações abundantes e potenciais, seus efeitos 

benéficos e sua utilização como alternativa aos corantes artificiais (REIN, 2005; 

MUHAMAD et al., 2018; CHEN et al., 2018). 

 A sensibilidade ao pH é o principal fator limitante no processamento e 

utilização das antocianinas, afetando a cor e a estabilidade química, visto que, em 

função de sua acidez ou alcalinidade, estas podem apresentar diferentes estruturas, 

colorações e funções (LEE et al., 2005). Em soluções ácidas, a antocianina é vermelha, 

mas com o aumento do pH a intensidade de cor diminui. Em solução alcalina, a cor azul 

é obtida, porém é instável (MAZZA & BROUILLARD, 1987). Estudos relatam que a 

maior estabilidade das antocianinas se dá em pH próximo a 3, e acima desse nível a 

degradação aumenta, evidenciando que essa estabilidade é diretamente afetada pelas 

diferenças de pH (DYRBY et al., 2001; WALKOWIAK-TOMCZAK e CZAPSKI, 

2007; MUHAMAD et al., 2018). A relação entre a estabilidade das antocianinas com o 

pH é relatada em estudos com pigmentos extraídos do capim gordura (Mellinis 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
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minutuflora) (STRINGHETA, 1991), da batata doce roxa (CASCON et al., 1984) e do 

repolho roxo (Brassica oleracea) (XAVIER, 2004; LOPES et al., 2007).  

 A temperatura é outro fator importante na estabilidade das antocianinas 

porque à medida que se submete a solução de antocianinas a uma temperatura mais 

elevada, especialmente em condições aquosas, a sua degradação é maior, mesmo 

quando complexadas com ácido tânico, e esta degradação é ainda mais acentuada 

quando se aumenta o pH do meio (STRINGHETA, 1991). Portanto, para evitar a perda 

de antocianinas, sugere-se armazenar e manusear este pigmento a uma temperatura fria. 

A influência da temperatura na estabilidade das antocianinas já foi estudada em 

diferentes espécies: Hibiscus sabdariffa (IDHAM et al., 2012), Cyanococcus 

(BROWNMILLER et al., 2008), Daucus carota (KAMILOGLU et al., 2015) e repolho 

roxo (GIUSTI e WROLSTAD, 2003; VOLDEN et al., 2008), onde relatam que 

temperaturas superiores a 40 ° C já promovem redução do pigmento. 

 A presença de oxigênio no meio também é um fator significativo na 

degradação de antocianinas, mesmo na ausência de luz, em todos os valores de pH. Esta 

degradação ocorre através de um mecanismo de oxidação direta ou indireta dos 

constituintes do meio que reagem com as antocianinas. Precipitados e o 

desenvolvimento de uma turbidez em sucos de frutas podem ser o resultado da oxidação 

direta da base carbinol de antocianinas, provocados pela presença do oxigênio 

(JACKMAN e SMITH, 1992; LOPES, 2002). 

 Vários compostos atuam como copigmentos de antocianinas, tais como: 

aminoácidos, ácidos orgânicos, flavonóides, alcaloides, e a presença deles pode proteger 

as antocianinas contra a degradação. A copigmentação intermolecular entre 

antocianinas, juntamente com outros compostos, produz um aumento na intensidade da 

cor e um deslocamento no comprimento máximo de absorção (LOPES, 2002; SANTOS, 

2017). 

 O efeito da luz também exerce total influência na estabilidade das 

antocianinas, causando, principalmente, a fotodegradação de fenóis presentes na 

estrutura da molécula, modificação de comprimentos de onda, assim como alteração na 

estrutura e função. Este efeito está estreitamente ligado ao efeito do pH (LOPES, 2002; 

MUHAMAD et al., 2018).  
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3.2.3. Extração das antocianinas  

 

Para se empregar industrialmente as antocianinas, inicialmente deve-se 

extrair e isolar o corante (MUHAMAD et al., 2018), que se localiza em células 

próximas a superfície das plantas facilitando sua obtenção. Este corante geralmente é 

extraído por secagem ou liofilização de frutas ou apenas por maceração do fruto seco 

seguida por sua imersão para a realização de uma extração por solvente. Como as 

antocianinas são moléculas hidrofílicas, os solventes comumente utilizados nas 

extrações são misturas aquosas de metanol, etanol ou acetona acidificados com HCl. 

Vários procedimentos utilizados para a extração deste pigmento são eficientes, mas os 

extratos nem sempre são seguros para consumo humano devido aos efeitos tóxicos dos 

solventes residuais (FERRARI et al., 2011). 

Alguns sistemas de extração são apresentados na literatura como alternativa 

à extração de antocianinas em diferentes substratos vegetais. Segundo Syafinar et al. 

(2015) a escolha do solvente assume uma etapa importante no processo de 

quantificação, uma vez que, podem promover uma modificação no espectro de absorção 

do pigmento.  

Técnicas mais sofisticadas também têm sido aplicadas para esta finalidade, 

como extração por líquido pressurizado (ELP), extração assistida por microondas 

(EAM), extração assistida por ultrassom, extração com alta pressão hidrostática entre 

outras. Araptisas e Turner (2008) e Santos et al. (2012) empregaram ELP na extração de 

antocianinas de repolho roxo e cascas de jabuticaba, respectivamente. Ghassempour et 

al. (2008) testou EAM para extrair antocianinas de casca de uva, enquanto Yang e Zhai 

(2010) usaram a mesma técnica para antocianinas de milho roxo. Todavia, essas 

técnicas envolvem a co-extração de substâncias indesejadas como açúcares, álcoois de 

açúcar, ácidos orgânicos, aminoácidos e proteínas, que podem comprometer a 

estabilidade, odor e sabor do corante, além de acelerar a sua degradação (LIU et al., 

2004; FERRARI et al., 2011). Portanto, o extrato de antocianina, deve ser submetido a 

uma etapa de purificação antes da sua aplicação.   

 Métodos eficientes de extração devem maximizar a recuperação de 

antocianina com uma quantidade mínima de adjuntos e degradação mínima ou alteração 

do seu estado natural. Dos métodos de extração por solventes que empregam, por 

exemplo, etanol, metanol e acetona para a extração de antocianinas (TEIXEIRA et al., 

2008; PATRÍCIO et al., 2012; SANTOS et al., 2012; ALMEIDA et al., 2015; SABINO 
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et al., 2016; ZHANG et al., 2017; CARVALHO et al., 2017; OANCEA e LINN, 2018; 

SHEN et al., 2018), alguns são eficientes. No entanto, determinados solventes, como 

metanol e acetona, são tóxicos para a saúde humana (PATIL et al., 2009).  

 Embora as antocianinas sejam comumente extraídas com etanol ou metanol, 

tendo em vista aplicações de alimentos e ensaios clínicos, a solução de etanol é 

preferível por causa de sua baixa toxicidade. Se existirem substâncias indesejáveis 

contendo lipídios em extratos, algum solvente orgânico como o hexano pode ser usado 

para removê-los. Método de extração, solvente de extração, relação solvente / sólido (v / 

m) e tempo também são fatores importantes a considerar para a preparação de extratos 

de antocianinas enriquecidos (OANCEA e LINN, 2018). 

 

3.2.4. Quantificação das antocianinas  

 

 Os métodos analíticos para quantificar antocianinas encontram-se bem 

elucidados na literatura. Uma maneira de se expressar os resultados da quantificação é 

em termos da quantidade absoluta total de antocianinas presentes num extrato particular, 

estimando, dessa maneira, o teor do pigmento expresso usualmente em mg de 

Antocianinas/100 gramas de amostra (ALI et al., 2016). 

 A absortividade molar da antocianina é uma propriedade física que mede 

quão fortemente este pigmento absorve luz em um determinado comprimento de onda 

quando colocado em um solvente específico com valor de pH conhecido 

(AHMADIANI et al., 2016). Diferentemente da grande parte dos flavonóides, que 

absorvem luz na região entre 350 e 380 nm, as antocianinas são capazes de absorver 

fortemente luz na região do visível, compreendida entre 496 e 550 nm (BROUILLARD, 

1982). Essa característica particular permite a quantificação das antocianinas por 

métodos espectrofotométricos em medições simples de absorbância em comprimentos 

de onda adequados (WROLSTAD, 1976).  

 Geralmente, os extratos antociânicos contém, além dos pigmentos de 

interesse, outros compostos polares como açúcares e ácidos orgânicos, além disso, os 

extratos purificados podem conter antocianidinas como consequência da degradação das 

antocianinas. Brouillard (1982) descreveu diferentes métodos para a quantificação de 

antocianinas. Estes métodos dividem-se em três grupos: aqueles relacionados a extratos 

com pouco ou nenhum interferente, aqueles contendo produtos de degradação como 

interferentes e aqueles que visam a quantificação de cada pigmento individualmente. O 
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termo “interferente” refere-se a outros compostos polifenólicos, açúcares, ácidos ou 

mesmo as antocianidinas (JACKMAN et al., 1987).  

 Para a quantificação de antocianinas em extratos de frutas ou vegetais 

frescos onde, geralmente, há poucos componentes interferentes, realiza-se a leitura da 

absorbância do extrato diluído em álcool acidificado em um único comprimento de onda 

situado na região do visível, entre 465 e 550 nm. Para a determinação do conteúdo total 

de antocianinas em um extrato contendo dois ou mais tipos de antocianinas diferentes, 

não havendo substâncias interferentes, realiza-se o mesmo procedimento, porém, deve-

se conhecer previamente a proporção de cada antocianina na mistura bem como suas 

absortividades molares (JACKMAN et al., 1987). Porém, vale destacar que no caso de 

frutas, os dados da composição de extratos antociânicos não são triviais, já que, em uma 

mesma espécie vegetal, podem variar os tipos e proporções de antocianinas ali 

presentes. Isso vai depender de alguns fatores, tais como clima, época de colheita e 

características do solo (CAMPOS, 2006). Neste contexto, o método do pH diferencial 

para quantificação de antocianinas totais apresenta-se como uma alternativa vantajosa.  

 Nos extratos em que os produtos de degradação (antocianidinas e açúcares) 

podem estar presentes, as antocianinas devem ser quantificadas pelo método do pH 

diferencial, que tem sido amplamente utilizado para a quantificação desse pigmento 

(CHEN et al., 2018). Este método segue o modelo de Fuleki e Francis (1968), que está 

baseado na obtenção de espectros das soluções em 2 valores de pH, visto que com a 

alteração do pH, observam-se transformações nas estruturas das antocianinas e, 

consequentemente, nas cores das soluções onde estão contidas (JACKMAN et al., 

1987). São utilizadas soluções de pH 1,0 e 4,5 para a diluição do extrato que se deseja 

quantificar e 2 comprimentos de onda são escolhidos para a leitura da absorbância, um 

correspondente ao comprimento de onda de máxima absorção (próximo a 510 nm) e 

outro em 700 nm, onde não ocorre absorção. Em pH 1,0, a solução contendo as 

antocianinas torna-se vermelha e em pH 4,5, incolor (TEIXEIRA et al., 2008). Assim, a 

absorbância das soluções em torno de 520 nm em pH 1,0 é proporcional a concentração 

das antocianinas presentes no extrato. A absorbância lida para a solução de pH 4,5 em 

520 nm refere-se aos produtos de degradação das antocianinas, as antocianidinas, que 

não possuem a propriedade de alterarem a coloração da solução em que se encontram 

em função do pH. As leituras a 700 nm devem servir para corrigir eventuais 

espalhamentos de luz causados por partículas em suspensão, que podem estar presentes 

em extratos de vegetais (FULEKI e FRANCIS, 1968; CHEN et al., 2018). 
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3.3. Repolho roxo 

 

 O repolho roxo (Brassica oleraceae Var. Capitata f. rubra) é uma planta 

herbácea, hortaliça de cabeça, formada por folhas espessas, cerosas, conchoidais e 

imbricadas umas em sobreposição as outras. Apresenta grande valor nutritivo, como 

fonte de vitamina C, fornece vitaminas B1, B2, E e K, além de sais minerais, sobretudo 

cálcio e fósforo e proteínas, e ainda ácido fólico, riboflavina e tiamina (poderosos 

antioxidantes) e alto teor de fibras, constituindo-se um alimento de excelente qualidade 

para grande parte da população (FILGUEIRA, 2008; ALMEIDA et al., 2015).  

 O repolho roxo produz um suco muito concentrado que se deteriora 

facilmente devido à alta fermentação do teor de açúcares redutores livres presentes. A 

cor roxa que exibe é derivada da abundância de antocianinas que contém, podendo se 

estender do vermelho ao azul na faixa de pH neutro e alcalino, e por isso seu elevado 

potencial para ser usado como alternativa aos corantes sintéticos (AHMADIANI et al., 

2016). Em contraste, as antocianinas de outras fontes, como casca de uva, groselha preta 

e sabugueiro, possuem um razoável grau de cor apenas em pH < 4 

(CHANDRASEKHAR et al., 2012; ZHANG et al., 2017). 

 Esse vegetal é uma rica fonte de antocianinas à base de cianidina com vários 

grupos mono e di-acilantes (AHMADIANI et al., 2016). As principais antocianinas do 

repolho roxo foram identificadas como cianidina-3,5-diglucosídeo e cianidina-3-

soposídeo-5-glicosídeo, este último encontrado em várias formas aciladas (DIRBY et 

al., 2001) com ácidos p-coumáricos, caféicos, ferúlicos e sinápicos (GORDON et al., 

2007).  A presença dessas antocianinas aciladas apresenta vantagem de estabilidade em 

resposta à luz, calor, oxigênio e outras condições do ambiente (WICZKOWSKI et al., 

2014). Assim, as antocianinas do repolho roxo são usadas atualmente para colorir várias 

bebidas, doces, concentrados mistos secos, gomas de mascar, iogurtes e molhos 

(ZHANG et al., 2017).   

 O repolho roxo, apesar de conter menor teor de antocianina frente a outros 

vegetais e frutas, média de 175 mg/100 g, apresenta vantagem comercial de ser fonte de 

baixo valor comercial agregado (LOPES et al., 2011) quando comparado à uva, por 

exemplo. Estudos demonstram que o repolho é uma das principais hortaliças escolhidas 

quando se deseja a agregação de valor, sendo assim até mais valorizado que na sua 

forma in natura (SILVA, 2007; ALMEIDA et al., 2015). 
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3.4. Adsorção 

 

 A adsorção tornou-se um dos métodos mais populares e de maior 

importância em processos de separação e purificação nas áreas da petroquímica, 

alimentos, química fina e biotecnologia, nas últimas décadas (HOPPEN, 2017). Este 

fenômeno tem sido objeto de interesse dos cientistas desde o início do século, 

apresentando importância tecnológica, biológica, além de aplicações práticas na 

indústria e na proteção ambiental, tornando-se uma ferramenta útil em vários setores 

(DABROWSKI, 2001; GURGEL, 2007).  

 Adsorção é um método de separação que pode ser usado para a purificação 

parcial ou total de antocianinas (LOPES et al., 2007), conseguindo a separação de 

impurezas polares, não-fenólicas. O processo de adsorção envolve o contato entre um 

sólido e um fluído, originando uma transferência de massa da fase fluida para superfície 

do sólido. São duas as fases entre as quais os constituintes se distribuem diferentemente, 

havendo uma tendência acumulativa de uma substância sobre a superfície da outra. O 

soluto não se difunde no sólido, mas sim fica retido na superfície e/ou nos poros do 

mesmo como consequência de interações microscópicas com as partículas constitutivas 

do sólido (RUTHVEN, 1984; LOPES, 2002). Uma vez que os componentes adsorvidos 

concentram-se sobre a superfície externa, quanto maior for esta superfície externa por 

unidade de massa sólida, mais favorável será a adsorção. Por isso, geralmente os 

adsorventes são sólidos com partículas porosas (RUTHVEN, 1984). A espécie que se 

acumula na interface do material é normalmente denominada de adsorvato ou 

adsorbato; e a superfície sólida na qual o adsorvato se acumula, de adsorvente 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

 O fenômeno de adsorção pode se apresentar de duas formas: Quimissorção 

(adsorção química) e Fisissorção (adsorção física), dependendo da natureza das forças 

de superfície presentes. A adsorção física apresenta ligações relativamente fracas entre o 

soluto e o adsorvente, ao nível de forças de Van der Walls. A adsorção química 

apresenta ligações fortes, onde ocorre a adsorção através de forças químicas que 

conduzem a ligações que incluem compartilhamento de elétrons ou atração eletrostática 

(LOPES, 2002). 

 Os fenômenos de adsorção são resultados de uma combinação entre os tipos 

de forças envolvidas na adsorção física e química. Desta forma, são vários os fatores 
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que influenciam o processo de adsorção como a área superficial, as propriedades do 

adsorvente e do adsorvato, temperatura do sistema, natureza do solvente e pH do meio. 

As características do adsorvente incluem: área superficial, tamanho do poro, densidade, 

grupos funcionais presentes na superfície e hidrofobicidade do material. Por outro lado, 

a natureza do adsorvato depende da polaridade, do tamanho da molécula, da 

solubilidade e da acidez ou basicidade. As condições operacionais incluem, 

principalmente, temperatura, pH e concentração do solvente (COONEY, 1999; 

NASCIMENTO et al., 2014).  

 A adsorção foi usada para purificação de metabólitos vegetais, incluindo 

hesperidina (SCORDINO et al., 2003), genisteína e apigenina (LIU et al., 2010), rutina 

e quercetina (ZHAO et al., 2011). Alguns estudos tem sido relatados utilizando 

diferentes adsorventes para purificação de antocianinas. Liu et al. (2004) e Kraemer-

Schafhalter et al. (1998) estudaram a purificação de antocianinas a partir de cultivares 

de amoreira (Arona melanocarpa) empregando resinas macroporosas. Coutinho et al. 

(2004) afirmaram que a utilização de adsorventes tradicionais como resinas de troca 

iônica, nesse processo, resultam em um produto caro devido as etapas para sua 

recuperação. Alguns trabalhos mostraram a viabilidade da purificação de antocianinas 

do repolho roxo utilizando materiais de baixo custo, tais como argila Tonsil Terrana 

580FF (LOPES et al., 2007; LOPES et al, 2011) e carvão obtido da casca de Pequi 

(ÁVILA et al., 2015). Por outro lado, possíveis modificações de antocianinas durante o 

processo de purificação ainda não são conhecidas.  

 

3.5. Argilas  

 

 A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente 

adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade. Pode ser caracterizada 

fisicamente pelo alto teor de partículas com um diâmetro equivalente a 2 μm. 

Quimicamente, minerais de argila são compostos de alumínio, silicatos, magnésio e 

podem conter outros elementos tais como ferro, cálcio, sódio, potássio em sua estrutura 

cristalina em camadas, o que caracteriza o grupo dos argilominerais (KOMADEL e 

MADEJOVÁ, 2013; AGUIAR, 2016). 

 Cada argilomineral possui características próprias que definem sua 

utilização na indústria. Entre as argilas utilizadas como adsorventes destacam-se as 



26 

 

esmectitas, que são aquelas constituídas predominantemente por argilominerais 

esmectíticos. Os argilominerais do grupo das esmectitas têm aplicação em diversos 

processos industriais, como em tintas e vernizes, cosméticos, fluídos tixotrópicos 

utilizados na perfuração de poços, produtos para adsorção de metais pesados, processos 

com corantes sintéticos e naturais, entre outros (PATRICIO et al, 2014). Sua larga 

aplicabilidade está associada à sua elevada área superficial, grande capacidade de troca 

iônica, baixo custo, grande disponibilidade e boa inércia química. Essas argilas mostram 

uma forte afinidade para a adsorção de corantes catiônicos e aniônicos e seu 

comportamento adsortivo vem sendo produto de diversas pesquisas em virtude do seu 

potencial econômico e industrial (YAGUB et al., 2014). 

 Os argilominerais esmectíticos caracterizam-se por apresentarem, dentro de 

sua estrutura cristalográfica, o alumínio substituído parcial ou totalmente por outros 

íons, principalmente Mg2+ ou Fe3+. As superfícies dos argilominerais são caracterizados 

pela presença de sítios ativos, e estes pontos podem ser descritos com base na sua 

localização (aresta vs superfície), arranjo geométrico dos átomos na superfície, 

composição química e acessibilidade (DUARTE-NETO et al, 2014). 

 Outra característica importante das argilas está relacionada ao processo pelo 

qual a distância interplanar basal se expande além do seu limite original, como resultado 

da adsorção de moléculas de água nos espaços interlamelares. Esse processo é chamado 

de inchamento (swelling) e ocorre devido ao equilíbrio de ionização entre os cátions 

adsorvidos e as superfícies das partículas que ocorre quando a argila é dispersa em água 

(NEUMMAN et al, 2000). Quanto maior for a ionização da argila, maior será a carga 

negativa livre das partículas em suspensão e, consequentemente, maior será a repulsão 

entre elas. Essa repulsão evita a aproximação e aglomeração das partículas (floculação 

ou coagulação). Além das forças repulsivas, as partículas também estão sujeitas a forças 

atrativas (de Van der Waals, ligações de hidrogênio e forças eletrostáticas). Elas são 

mais intensas quando as partículas estão muito próximas umas das outras, como é o 

caso de suspensões de elevada concentração, e diminuem com o aumento da distância. 

Quando os sistemas apresentam forças repulsivas fracas, menores que as forças 

atrativas, a argila flocula. Por outro lado, quando as forças de repulsão entre as 

partículas são elevadas a argila permanece em suspensão (LOPES, 2002). 

 As argilas têm sido usadas na sua forma natural ou modificadas em diversos 

processos industriais e o interesse na utilização das mesmas ocorre devido a vários 

fatores, entre eles, por ser um material de custo baixo e possuir elevada capacidade de 
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troca iônica. Geralmente as argilas, por apresentarem sua natureza hidrofílica, são 

ineficazes na adsorção de compostos orgânicos. Desse modo, a capacidade adsortiva 

pode ser alterada através de modificações na estrutura e superfície da mesma, de forma 

a aumentar seu potencial de troca iônica (OLIVEIRA, 2015). Algumas dessas 

modificações são obtidas por pilarização e calcinação. Argilas pilarizadas são materiais 

que possuem porosidade permanente, obtida através da introdução de compostos 

químicos que funcionam como pilares de dimensão molecular entre as lamelas da argila, 

mantendo-as afastadas e dando origem aos microporos. Os compostos químicos que 

funcionam como suportes, ou pilares moleculares, entre as lamelas da argila são 

denominados agentes pilarizantes. A simples introdução do agente pilarizante por troca 

iônica dá origem às argilas intercaladas. Também é realizado um processo de calcinação 

para eliminação da água presente entre as lamelas produzindo a microporosidade 

característica das argilas pilarizadas. Assim, o objetivo do processo de pilarização e 

calcinação é conferir microporosidade ao sistema, criando materiais contendo poros de 

dimensões complementares (LUNA e SCHUCHARDT, 1999). 

 O uso de materiais argilosos naturais ou sintetizados a partir de um 

precursor natural em detrimento aos adsorventes comerciais disponíveis tem se tornado 

popular devido a sua disponibilidade, ausência de toxicidade e potencial elevado para 

troca iônica. Uma variedade de materiais argilosos, tais como sepiolita, montmorilonita 

e bentonita, têm sido investigados para remoção de corantes. Estes materiais possuem 

uma variedade de propriedades superficiais e estruturais tais como estabilidade química, 

pronunciada área superficial e significativa capacidade de adsorção (ÁLVAREZ et al., 

2011; AGUIAR, 2016). Quando dispersas em água, estas argilas podem formar 

tactóides cujos espaços interlamelares ficam disponíveis para a intercalação de 

moléculas orgânicas. Os sítios de adsorção estão localizados tanto nas superfícies 

externas como nas superfícies internas das partículas de argila. (NEUMMAN et al, 

2000). 

 Argilas mostram uma forte afinidade para a adsorção tanto de corantes 

catiônicos quanto dos aniônicos (DUARTE NETO et al., 2014). Os corantes, em geral, 

são rapidamente adsorvidos pelas argilas e as diferentes espécies formadas após a 

adsorção são facilmente detectadas por técnicas espectroscópicas (NEUMANN et al., 

2000). Resultados apresentados por Lopes (2002) e Lopes et al. (2006) já mostram o 

grande potencial do uso de argilas, como adsorvente de baixo custo, no processo de 

purificação de antocianinas.  
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3.5.1. Sepiolita 

 

 A sepiolita (SEP) é um dos minerais industriais mais estudados devido a 

suas aplicações geológicas (correlações estratigráficas e paleoambiente 

indicador), uso na agricultura (como um elemento importante de 

solos e determinantes de suas propriedades), em tintas e produtos farmacêuticos e em 

diversas aplicações industriais devido as suas propriedades químicas como adsorvente 

em inúmeros processos. Nos últimos anos, tornou-se um dos minerais industriais mais 

importantes e úteis do mundo, e seus usos em nanocompósitos e tecnologia de argila 

organofílica, ambos com material natural e modificado, têm sido amplamente estudados 

(SUARÉZ et al., 2016).  

 Quimicamente, a sepiolita é um silicato de magnésio hidratado com a 

fórmula ideal Si12Mg8O30(OH)4(OH2)4.8H2O, a qual se trata de um mineral argiloso do 

tipo filosilicato, mas que difere da maioria destes por suas partículas individuais 

apresentarem morfologia em forma de agulha, diferente da estrutura de partículas em 

forma de placa comumente observada em outras argilas. A morfologia da sepiolita 

resulta em um material com baixa densidade devido à sua porosidade, apresentando 

também elevada área de superfície específica. A sepiolita apresenta a maior área 

superficial de todos os minerais de argila, sendo de cerca de 300 m2/g, com uma elevada 

densidade de grupos silanois (-SiOH) o que explica a hidrofilicidade marcante deste 

mineral (PARRA-SILVA et al., 2014). 

 A elevada porosidade da sepiolita permite o seu uso em diferentes processos 

(OLIVEIRA, 2017). Levando em consideração a sua abundância, não toxicidade, baixo 

custo e estrutura com poros peculiares (grupo silanol e canais interiores), a sepiolita 

pode ser um material promissor para uma vasta gama de aplicações, entre as quais 

destacam-se: adsorção de resíduos, carreador de fertilizantes, suporte catalítico, e 

purificação de águas contaminadas (XU et al., 2017).  

 A sepiolita é um argilomineral com alta capacidade adsorvente de corantes e 

também é amplamente utilizada na indústria de perfuração de petróleo. Dentre estudos 

envolvendo sepiolita incluem-se testes de adsorção de íons metálicos como Pb(II) e 

Cu(II) testes retardadores de chama, e além disso, a sepiolita pode ser também utilizada 

como um excelente suporte catalítico para degradação de corantes orgânicos (GAO et 

al., 2013; LIU et al., 2015), e apresenta importante aplicação em liberação controlada de 

fármacos, devido a sua grande área específica (AGUZZI et al, 2007). A sepiolita 
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apresenta ainda elevada capacidade de adsorção de metais pesados e poluentes 

orgânicos e mostra eficiente capacidade de remoção (LIU et al., 2015).  

 

3.5.2. Argila Porosa Heteroestruturada 

 

 Para uma melhor eficiência das argilas naturais na adsorção, outras 

modificações estratégicas são necessárias com o objetivo de melhorar a acidez, a 

porosidade, a estabilidade térmica, resistência mecânica, para variadas aplicações. Entre 

as mais diversas modificações nas argilas, as principais mudanças são em relação a 

ativação ácida, troca iônica, intercalação, funcionalização e pilarização. Com base nesta 

abordagem uma série de novos materiais foi surgindo com suas mais diversas 

características para as mais diversas aplicações, e entre estes temos as argilas porosas 

heteroestruturadas formadas por galerias sintéticas (PIZARRO et al., 2015; AGUIAR, 

2016). 

 Os materiais heteroestruturados, conhecidos também como materiais 

híbridos inorgânico-orgânico, podem ser desenvolvidos a partir da combinação de 

diferentes sólidos que interacionam em escala molecular, e são dotados de propriedades 

sinérgicas interessantes a inúmeras aplicações (FERNANDES JUNIOR 2017). Estes 

materiais compósitos consistem em colunas de outros materiais intercaladas entre 

camadas de argila. Este processo de intercalação dá origem a uma nova família de 

materiais denotados “Porous Clay Heterostructure” ou “Argila Porosa 

Heteroestruturada” (PCH) modulada e com maior porosidade, que podem ser obtidas 

com pilarização comum, conferindo ao material maior estabilidade térmica e 

hidrotérmica, acidez superficial significativa e propriedades de troca iônica (CECÍLIA 

et al., 2013). 

 A literatura relata o uso desses materiais para algumas aplicações 

específicas como adsorção de metais (TASSANAPAYAK et al., 2008; ARELLANO-

CÁRDENAS et al., 2010), compostos orgânicos voláteis (YANG et al, 2009), corantes 

de efluentes têxteis (AGUIAR, 2016) entre outras aplicações. Porém, nada tem sido 

feito para remoção de metabólitos de origem vegetal, como no caso das antocianinas.  
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3.6. Interação eletrostática 

 

Quando as partículas de argila estão muito próximas umas das outras, como 

em suspensões concentradas, existem forças atrativas sobre o sistema, e as partículas se 

aglomeram e precipitam. Quando a distância entre as partículas diminui, as forças 

atrativas deixam de atuar e as forças de van der Waals, ligações de hidrogênio e outras 

forças eletrostáticas passam a atuar. As forças eletrostáticas são resultantes da interação 

entre dipolos e/ou íons de cargas opostas, cuja magnitude é diretamente dependente da 

constante dielétrica do meio e da distância entre as cargas (MOTTA, 2016).  

Como as partículas de uma suspensão coloidal de argila estão sujeitas a 

ocorrência de colisões entre si devido ao movimento browniano, há dois tipos de 

interação simultaneamente: forças de atração de van der Waals e forças de ordem 

repulsivas. As forças repulsivas geralmente são de ordem eletrostática, e ocorrem 

devido à sobreposição dos campos elétricos existentes em torno de toda partícula 

coloidal de argila (MOTTA, 2016). 

O pH é um parâmetro essencial para o processo de adsorção, pois este 

determina a carga da superfície do adsorvente e rege as interações eletrostáticas entre o 

adsorvente e o adsorvato. Assim, as cargas da solução e do adsorvente precisam ser 

opostas para que ocorra uma maior interação eletrostática entre adsorvente e adsorvato. 

Caso as cargas sejam iguais, a adsorção será prejudicada, visto que ocorrerá repulsão 

eletrostática (ROCHA, 2018).  

O ponto isoelétrico (pH de ponto de carga zero) é um parâmetro que indica 

a neutralidade das cargas da superfície do adsorvente (YAGUB et al., 2014). Conforme 

o pH do sistema aumenta para um valor acima do ponto isoelétrico, cresce também o 

número de sítios ativos carregados negativamente na superfície do sólido. Uma 

superfície configurada desta forma não costuma favorecer a adsorção de corantes 

aniônicos por causa da repulsão eletrostática que se estabelece no meio. Além disto, 

baixas taxas de adsorção neste contexto devem-se à presença de íons hidroxila, que 

competem com as moléculas ionizadas do adsorvato por um sítio ativo. Por outro lado, 

a adsorção de corantes catiônicos tende a ser favorecida sob estas condições. À medida 

que o pH diminui para um valor abaixo do ponto isoelétrico, tornando-se mais ácido, o 

efeito contrário é observado (ALMEIDA, 2016). 

No mecanismo de adsorção interação eletrostática também é necessário 

determinar o ponto de carga zero (pHPCZ) do adsorvente através da variação de pH, cujo 
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pH inicial é conhecido por equilíbrio de protonação. Considerando o equilíbrio entre as 

cargas superficiais do meio, para variações de pH negativas após o equilíbrio, admite-se 

a adsorção de íons H+, pois o pH inicial < pH final. Similarmente, uma variação positiva 

de pH, isto é pH inicial > pH final, ocorre a adsorção de íons OH-. Nos dois casos, a 

adsorção de íons H+ e OH-, existem cargas superficiais em excesso no adsorvente de 

natureza positiva e negativa, respectivamente. Existe um pH no qual há um equilíbrio de 

cargas (ΔpH = 0), ou seja, não há carga superficial em excesso, chamado ponto de carga 

zero (FERREIRA, 2014). 

Os cátions retidos pela superfície exclusivamente por forças eletrostáticas 

podem ser trocados por outros cátions, por estarem livres nos canais da rede e por sua 

exposição aos outros cátions da solução, daí tem-se uma troca iônica. A quantidade total 

de cátions trocáveis que podem ser retidos por uma argila é conhecida como capacidade 

de troca catiônica, a qual vai depender de muitos fatores como origem e formação da 

argila (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2002). O saldo de cargas 

negativas é satisfeito por cátions que são atraídos por ambas às superfícies interna e 

externa das lamelas. Os íons trocáveis são geralmente mantidos em torno das arestas 

laterais das partículas dos argilominerais ou, em alguns casos, nos próprios planos 

basais. A reação química de troca iônica não requer somente um meio líquido para 

ocorrer; pode efetuar-se entre faces ou, ainda, entre partículas do argilomineral e outro 

mineral qualquer (OLIVEIRA, 2015). 

 

  



32 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos relativos a este trabalho foram todos realizados no 

Laboratório de processos de separação e cromatografia (LAPS&C) da Universidade 

Federal do Ceará e na Embrapa Agroindústria Tropical. As etapas e procedimentos 

realizados durante o trabalho estão representados no fluxograma (Figura 3) a seguir: 

 

Figura 3. Fluxograma geral dos experimentos 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.1. Obtenção do extrato 

 

4.1.1. Matéria prima 

 

O repolho roxo (Brassica oleracea Var. Capitata f. rubra) utilizado nesta 

pesquisa foi adquirido do comércio local de Fortaleza-CE, Brasil e transportado para o 

Laboratório Multiusuário de Química de Produtos Naturais da Embrapa Agroindústria 

Tropical. Todo o vegetal foi higienizado e as folhas fatiadas (conforme Figura 4A) 

foram processadas em um liquidificador de aço. O material processado obtido foi então 

levado ao liofilizador por 48 horas, macerado (Figura 4B) e depois armazenado a -5 ºC 

para posterior extração.  

 

Figura 4. Tratamento da matéria prima para extração de antocianinas. A) fatiado. B) 

macerado 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

4.1.2. Extração de antocianinas 

 

 Para a extração das antocianinas presentes no repolho roxo, foi utilizada a 

metodologia proposta por Sabino et al (2016), numa combinação de etanol (80%), água 

(20%) e ácido trifluoracético (0,1%). 4 g do material vegetal processado foram 

solubilizados no solvente na proporção 1:3 m/v (amostra: solvente). As amostras foram 

sonicadas utilizando Ultrassom (USC-1400; frequência ultrassônica padrão de 40 kHz; 

potência real de 135 W) por 20 minutos, sendo o sobrenadante removido da solução por 

filtração a vácuo. Esse processo foi repetido por mais duas vezes até o resíduo se 

B A 
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mostrar incolor. O extrato obtido foi rotaevaporado (temperatura de 40°C) e 

acondicionados em tubos de falcon para posteriores quantificações. 

 

4.1.3. Quantificação de antocianinas 

 

 Para a quantificação das antocianinas presentes no extrato adaptou-se a 

metodologia do pH diferencial descrita por Lee et al. (2005), onde utilizou-se soluções 

tampão de pH 1,0 e 4,5. O tampão pH 1,0 foi preparada utilizando solução de KCl 

0,025M sendo o pH ajustado para 1,0 utilizando HCl. O tampão pH 4,5 consistiu de 

uma solução de acetato de sódio 0,4M sendo o pH ajustado para 4,5 utilizando HCl. 

 Realizou-se diluições do extrato bruto no tampão, em frascos volumétricos 

de 50 mL, até a absorbância em 520 nm estar dentro da faixa linear do 

espectrofotômetro utilizado (entre 0,2 e 1,4 UA), indicando assim o fator de diluição 

mais apropriado para realização das leituras. Usando este fator de diluição, preparou-se 

2 diluições da amostra de teste, sendo uma para cada tipo de tampão. 1 mL da solução 

diluída foi transferido quantitativamente para balões volumétricos de 10 mL, tendo seus 

volumes completados com as soluções tampões pH 1,0 e 4,5. Para determinar o 

comprimento de onda no qual a amostra deve ser lida é necessário o conhecimento da 

posição em que ocorre o máximo de absorbância, que pode ser obtido na literatura ou 

pela realização da varredura de espectro para a amostra diluída. As absorbâncias foram 

avaliadas em espectrofotômetro UV-Vis (Biomate 3, Thermo Scientific, EUA) 

efetuando-se leituras nos comprimentos de onda de 520 e 700 nm, para cada tampão. 

Assim, cada amostra foi lida 4 vezes e em triplicata, entre 20 e 50 minutos após a 

diluição. Os valores das absorbâncias foram contrastados com o branco, que foi a 

solução tampão. O cálculo do teor de Antocianinas Totais (AntT) por 100 gramas de 

repolho roxo foi obtido de acordo com a Equação 1 e expresso como equivalentes de 

cianidina-3-glicosídeo (mg. L-1). 

 

                                               (1) 

   

 

em que A: Absorbância (Para o pH diferencial A = [(A520nm – A700nm) pH 1,0 - (A520nm – 

A700nm) pH 4,5)]; MM: massa molar (449,2 g / mol para a cianidina-3-glicosídeo); FD: 

𝐴𝑛𝑡𝑇 =  
𝐴 𝑥 𝑀𝑀 𝑥 𝐹𝐷 𝑥 1000

𝜀 𝑥 1
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fator de diluição; ɛ : coeficiente de extinção (26900 L / mol / cm) .Estes procedimentos 

de leitura foram realizados para todas as amostras e em todas as etapas dos 

experimentos.  

 

4.2. Caracterizações dos materiais 

 

4.2.1. Extrato de antocianinas 

 

 O extrato antociânico foi caracterizado por espectrometria de massa em um 

sistema cromatográfico Acquity UPLC (Waters), acoplado a um sistema de 

Quadrupolo/Tempo de Voo (QTOF, Waters) pertencente a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - Embrapa (Figura 5). As corridas cromatográficas foram 

realizadas em uma coluna cromatográfica Waters Acquity UPLC BEH (150 x 2,1 mm, 

1,7 µm), temperatura fixa de 40 ◦C, fase móvel: água com 0,1% de ácido fórmico (A) e 

acetonitrila com 0,1% de ácido fórmico (B), gradiente variando de 2% a 95% B (21 

min), fluxo de 0,4 mL min-1 e volume de injeção de 5 µl. 

 

Figura 5. Sistema UPLC-QTOF-MSE utilizado no trabalho. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Condições do Massas de Alta resolução - XEVO-QToF no modo positivo 

(ESI+) foram adquiridas na faixa de 110-1180 Da, temperatura da fonte fixa de 120 ºC, 

temperatura de dessolvatação 350 ºC, fluxo do gás dessolvatação de 500 L h -1 e 

voltagem do capilar de 3,2 kV. Leucina encefalina foi utilizada como lock mass. O 

modo de aquisição foi MSE. O instrumento foi controlado pelo software Masslynx 4.1 

(Waters Corporation). 

  

4.2.2. Adsorventes 

 

 Os meios adsorventes utilizados nesse estudo foram diferentes tipos de 

argilas, algumas naturais e outras com modificações. As argilas naturais são: Sepiolita, 

Montmorilonita, Bentonita e Atapulgita. A argila modificada corresponde a Argila 

Porosa Heteroestruturada (PCH).  

A PCH utilizada foi obtida de uma argila natural da região de “La Serrata de 

Nijar” na Espanha, tendo como principal componente mineralógico a montmorilonita. 

Ela foi sintetizada por Aguiar (2016) conforme metodologia de Cecília et al. (2013) e 

sua estrutura apresenta pilares de silício-zircônio interposta entre as lamelas. A sepiolita 

(SEP) foi obtida a partir dos depósitos da “Bacia de Madrid” na Espanha, e em sua 

estrutura estão presentes quartzo, feldspato e opala, além de grande quantidade de 

dióxido de Silício (VILARRASA-GARCÍA et al., 2017). 

Difração de raios X, Análise Térmica diferencial (DTA), Termogravimetria 

(TGA), Análise química elementar e espectros FTIR das argilas SEP e PCH foram 

realizados por Aguiar (2016) e Cecilia et al. (2018) para caracterização das argilas, e 

suas propriedades texturais estão apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Propriedades texturais de SEP e PCH obtidas por outros autores após 

caracterizações. SBET: área de superfície específica; t-plotMicrop: método; Vp: volume 

total de poros; VpMicrop: volume de microporos.   

Argila SBET 

(m².g-1) 

t-plotMicrop 

(m².g-1) 

Vp 

(cm³.g-1) 

VpMicrop 

(cm³.g-1) 

SEP 182 48 0,60 0,021 

PCH 608 382 0,82 0,21 

 Fonte: Adaptado de Aguiar (2016) e Cecilia et al. (2018). 
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4.2.2.1. Ponto de carga zero 

 

Para determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) das argilas, adaptou-se a 

metodologia descrita por Regalbuto e Robles (2004), conhecida por “experimento dos 

11 pontos”. Inicialmente preparou-se 250 mL de uma solução de NaCl (0,01M), em 

seguida distribui-se essa solução em 10 beckers, cada um contendo o mesmo volume 

(25 mL) e pH aferido na faixa de 2 a 11, sendo ajustados com ácido clorídrico (HCl) ou 

base tipo hidróxido de sódio (NaOH). Posteriormente, foram pesadas 25 mg de 

amostras de cada material e colocadas em contato com as soluções de NaCl e mantidas 

por 48 h. Após o período de 48 h em repouso foi realizado a medição dos pHs e plotado 

o gráfico da diferença entre pHinicial vs pHfinal (GONDIM, 2017; PACHECO, 2019). 

 

4.2.3. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

  Para as análises de FTIR, amostras do extrato de antocianinas liofilizado 

e das argilas antes e após as etapas de adsorção e dessorção foram preparadas em 

pastilhas de KBr (2 mg de amostra + 200 mg de KBr seco). As leituras foram realizadas 

em espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier FT-IR 8300 

(SHIMADZU) utilizando bandas de leitura no intervalo de 500 a 4000 cm-1. 

 

4.3. Ensaios em batelada 

  

 Experimentos em batelada foram realizados em triplicata à temperatura 

ambiente do laboratório (22 ºC), a fim de determinar as melhores condições de adsorção 

para as antocianinas. As condições testadas foram referentes a: teste de adsorvente, teste 

de massa, cinética de adsorção e dessorção. Para o teste do adsorvente e teste da massa 

adsortiva, os ensaios foram realizados em tubos tipo falcon de 15 mL, onde foi colocado 

em contato o adsorvente e a solução dos extratos antociânicos, de concentração inicial 

conhecida, em um agitador rotativo de tubos TECNAL TE-165 (Figura 6), durante 3 

horas. Ao final de cada experimento as amostras foram coletadas e centrifugadas em 

microcentrífuga refrigerada (CT- 15000R CIENTEC) por 10 min a 5000 rpm. Também 

foi averiguado o pH das amostras (pHmetro DM-22 DIGIMED) e, em seguida, a 

absorbância de cada uma delas foi lida. Tanto os tubos utilizados nos ensaios quanto os 
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frascos de conservação das antocianinas foram revestidos por papel alumínio para 

evitar modificações no extrato devido à ação da luz. 

 A massa de antocianina adsorvida por massa de adsorvente (mg. g-1), no 

estado do equilíbrio foi calculada usando o balanço de massa descrito pela equação 2: 

 

 (2) 

 

em que Ci e Cf (mg. mL-1) são as concentrações iniciais e finais no extrato líquido, 

respectivamente, q (mg. g-1) é a quantidade de antocianina adsorvida na fase sólida, mads 

(g) é a massa de adsorvente e V (mL) é o volume de solução da amostra. 

 

Figura 6. Agitador rotativo de tubos utilizado nos ensaios em batelada 

 

Fonte: TECNAL, 2018.  

 

4.3.1. Teste de adsorventes 

  

 Inicialmente foi realizado um teste de adsorvente para selecionar quais 

adsorventes seriam mais ideais para adsorção das antocianinas do extrato, com base na 

quantidade que foi adsorvida. Os adsorventes testados nesse estudo foram argilas de 5 

classes, algumas naturais e outras com modificações, sendo: 5 tipos de Sepiolita 

(natural, com SiO2, com SiO2 e modificada com Al2O3, com SiO2 e modificada com 

TiO2 e com SiO2 e modificada com ZnO2); 2 tipos de Montmorilonita (natural e 

𝑞 =  
𝑉 𝑥 (𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝑚𝑎𝑑𝑠
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pilarizada com Al); 1 tipo de PCH (calcinada); além de 1 tipo de Bentonita e 1 de 

atapulgita naturais.  

 Foi estabelecido uma massa fixa de 10 mg de cada argila testada, pesados 

em balança analítica (BEL Engineering, EUA), que foram colocados em contato com 10 

mL do extrato de antocianinas no agitador rotativo durante 3 horas. Ao final, as 

absorbâncias das amostras foram lidas para determinação da concentração de 

antocianinas ainda presentes no extrato. 

 

4.3.2. Teste de massa de adsorvente 

  

 O teste de massa foi realizado a fim de determinar a melhor quantidade de 

massa de adsorvente, de acordo com os resultados obtidos no teste de adsorvente, a ser 

usada no processo adsortivo das antocianinas. Valores de massa de 10 a 100 mg foram 

testados para os dois tipos de argilas que apresentaram maior quantidade adsorvida de 

antocianinas, durante 3 horas de experimento. O critério para determinação do melhor 

valor de massa de argila a ser adotado foi a quantidade adsorvida e o custo benefício do 

processo. 

  

4.3.3. Teste de tempo de contato na adsorção 

 

 Para a realização dos experimentos a fim de determinar o melhor tempo de 

contato no processo, fez-se o uso de tubos tipo falcon 15 mL contendo uma massa fixa 

da argila, conforme resultados obtidos nos testes de adsorvente e massa. A esses frascos 

foi adicionado um volume fixo de solução contendo o extrato antociânico de 

concentração inicial conhecida. Determinou-se uma velocidade de agitação constante, e 

o teste deu-se da seguinte forma: para cada instante escolhido no estudo do tempo de 

contato (0, 1, 3, 5, 10, 20, 30 min e a cada mais 30 min até entrar em equilíbrio) foi 

determinado um frasco para realização da coleta naquele tempo correspondente, para 

desse modo determinar o tempo de equilíbrio do processo. Após retirada da amostra, foi 

realizada a centrifugação, averiguação do pH e quantificação das antocianinas presentes.  
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4.3.4. Dessorção 

 

 Os testes de dessorção foram realizados em duas etapas principais: uma para 

determinação do tempo de equilíbrio para dessorção e outra para avaliação do melhor 

solvente e sua concentração a serem utilizados no processo. O pH das amostras foi 

aferido antes e depois cada uma dessas etapas. 

 Na primeira etapa, após o processo de adsorção, as amostras foram 

centrifugadas para uma melhor separação da massa de argila e da solução contendo o 

material que não foi adsorvido durante o tempo de contato. Após a retirada da solução 

não adsorvida, adicionou-se 10 mL de água destilada no tubo, seguido de agitação 

manual para lavagem do material fracamente ligado ao adsorvente. A água foi removida 

e 10 mL de etanol 80% foi acrescentado aos tubos, os quais foram levados ao agitador 

de tubos rotativo para avaliação do tempo de equilíbrio da dessorção, com retirada e 

quantificação das amostras aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 minutos.  

 Na segunda etapa realizou-se os mesmos procedimentos da primeira, porém 

variou-se o tipo e a concentração do reagente. Assim, após a remoção da água, 10 mL 

de etanol ou metanol, nas concentrações de 60, 80 e 90%, foram acrescentados a cada 

tubo. Também foram adicionados 0,1% de ácido clorídrico em alguns dos tubos para 

análise do potencial de arraste das antocianinas. As amostras contendo o reagente e a 

argila com o material adsorvido foram levadas ao agitador de tubos rotativo para o 

ensaio de dessorção, durante o melhor tempo determinado pelos resultados da primeira 

etapa.  

 

4.3.5. Quantificação dos açúcares totais 

 

 O material obtido do processo de adsorção e dessorção foi submetido a 

quantificação de açúcares pelo método fenol-sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). Uma 

alíquota de 0,5 mL das soluções a serem analisadas foi transferida para tubos de ensaio 

de vidro, adicionado 0,5 mL de solução de fenol 5% e agitado levemente. Em seguida 

foi adicionado 2,5 mL de H2SO4 concentrado diretamente sobre a amostra e 

homogeneizado levemente. Após esse processo a amostra foi incubada por 15 minutos a 

temperatura ambiente para o resfriamento da solução. 
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 Uma curva de calibração foi obtida utilizando glicose como padrão para 

posterior estimativa da quantidade de açúcares totais em cada amostra. Soluções padrão 

de glicose através de diluições seriadas (a partir de uma solução de 10 mg. mL-1) nas 

seguintes concentrações foram feitas: 10, 20, 40, 60, 80, 100 e 200 μg. mL-1. Após o 

preparo de todos os padrões e amostras, foram realizadas leituras em espectrofotômetro 

no comprimento de onda de 490 nm, em cubetas de vidro, para gerar a curva de 

calibração e quantificar cada tratamento. Como controle negativo foi utilizado um 

branco com 0,5 mL de água destilada como amostra. Os açúcares totais foram 

quantificados nas etapas de adsorção e dessorção. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Ensaios em batelada 

 

5.1.1. Extração e Quantificação do extrato vegetal 

 

As antocianinas são solúveis em solventes polares e são normalmente 

extraídas através de metanol acidificado com pequenas quantidades de ácido 

hidroclorídrico ou ácido fórmico. No entanto, devido à toxicidade do metanol, tem se 

empregado outros solventes capazes de extrair as antocianinas para aplicação em 

alimentos. O etanol é um solvente considerado GRAS, isto é, geralmente reconhecido 

como seguro e comumente aplicado em processos de extração (CARVALHO, 2017). 

A definição do sistema extrator, utilizando etanol acidificado com 0,1% de 

ácido trifluoracético e água, foi com base nos resultados obtidos por Sabino et al. 

(2016) e nos de Gálan-Vidal et al. (2009) onde afirmam que este solvente não promove 

significativas modificações estruturais nas antocianinas, e nos de Patil et al. (2009) e 

Chandrasekhar et al. (2012), onde relatam que a presença de pequenas quantidades de 

água são necessárias para uma boa extração de antocianinas, além de que etanol puro 

não é preferível como solvente nessa extração. Quanto a escolha do método de 

quantificação, Lee et al. (2005) indicaram em sua pesquisa que o pH Diferencial é a 

metodologia mais adequada para a quantificação de antocianinas devido a minimização 

de possíveis interferentes que possam existir no extrato. Teixeira et al. (2008) 

determinaram que, no repolho roxo, o pH diferencial apresentou maior capacidade de 

quantificação, sendo em torno de 60% superior quando comparado com outros métodos. 

A concentração dos extratos antociânicos foi determinada pelo método do 

pH diferencial, que é fundamentado nas transformações estruturais das antocianinas em 

função do pH gerando soluções com coloração. O cátion flavílico, de coloração 

vermelha, é a forma predominante em pH 1,0 enquanto que o carbinol, incolor, 

predomina em pH 4,5 (CAMPOS, 2006). Por isso, seguindo-se este método são feitas 

medidas espectrofotométricas de antocianinas em soluções de pH 1,0 e 4,5, em 520 nm 

(máximo de absorção das antocianinas) e 700 nm, para corrigir eventuais erros 

referentes ao espalhamento da luz, já que extratos de frutas podem apresentar 

suspensões coloidais (TERCI, 2004). Para seguir exatamente a proposta de Fuleki e 
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Francis (1968), realizou-se a medida da absorbância dos extratos em 700 nm, embora 

todos os valores obtidos nesse comprimento tenham sido nulos, como era esperado, já 

que não se observava material em suspensão. 

O repolho roxo está inserido no grupo dos vegetais com elevado teor de 

antocianinas de acordo com a classificação adotada por Macheix et al. (1990), pelo 

método do pH diferencial, que estabeleceram limite de 200 mg/100g para tal 

classificação. Considerando o sistema extrator com água e etanol e a quantificação pelo 

método do pH diferencial, nesta pesquisa, a concentração de antocianinas no extrato de 

repolho roxo diluído foi em torno de 40 mg/100g, resultado que está conforme os já 

existentes na literatura, conforme observado na Tabela 4.  

A diferença no teor de antocianinas entre os trabalhos já desenvolvidos a 

partir do repolho roxo pode ser explicada pela influência dos fatores climáticos, como 

temperatura e iluminação, que, dessa forma, dificultam a comparação entre diferentes 

cultivos de uma mesma espécie, dependendo da região e condições onde ela está 

inserida (MACHEIX et al., 1990). Ou ainda por fatores de desenvolvimento, que 

poderiam ser alternados em diferentes variedades da espécie (AHMADIANI et al., 

2014). 

 

Tabela 4. Concentrações de antocianinas do extrato de repolho roxo obtidas por outros 

autores por diferentes métodos de quantificação. 

Concentração de 

antocianinas (mg/100g) 

Método de 

quantificação 
Referência 

   

0,12 pH único GIOPPO, 2011 

4,58 Lees e Francis (1972) ALMEIDA et al., 2015 

7,89 pH diferencial MACHADO et al., 2013 

25,0 pH único LINUS PAULING INSTITUTE, 2013 

40,1 pH diferencial SABINO et al., 2016 

60,0 pH diferencial TEIXEIRA et al., 2008 

70,0 pH diferencial SOLDATKINA e NOVOTNA, 2017 

150 pH diferencial AHMADIANI et al., 2014 

175 pH diferencial LOPES et al., 2006 

322 pH diferencial / único WU e PRIOR, 2005 
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5.1.2. Teste de adsorventes 

 

O teste de adsorventes foi o primeiro de uma série de testes realizados em 

batelada para início das definições das melhores condições de adsorção entre argilas e 

os componentes do extrato de antocianinas. A escolha das argilas naturais e modificadas 

testadas foi com base na disponibilidade, além da não toxicidade e potencial elevado de 

troca iônica que são característicos desses argilominerais.  

Como observado na Figura 7, em geral, todas as argilas apresentaram-se 

como potenciais adsorventes no processo. Os melhores resultados encontrados quanto a 

quantidade adsorvida (q) foram para as amostras de PCH (16,89 mg. g-1) com cerca de 

42% de massa adsorvida de antocianina e a Sepiolita modificada com dióxido de 

Titânio (18,64 mg. g-1), que equivale a aproximadamente 46% de adsorção.  

 

Figura 7. Quantidade adsorvida de antocianinas (q) em diferentes tipos de argilas 

naturais e modificadas após 3 horas de contato durante o teste de adsorvente.  

 

 

O melhor desempenho da PCH pode ser explicado pelo fato da alta 

capacidade das argilas lamelares em trocar os cátions existentes entre as lamelas ser 

uma propriedade única desse material. Como a PCH apresenta muitas lamelas, 

consequentemente terá maior capacidade de troca de íons. Nelas, a capacidade de troca 
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catiônica é grande devido a geometria do espaço interlamelar ser adequado, o que não 

ocorre nas argilas fibrosas. A população das posições catiônicas é tal que, as camadas 

estão desequilibradas eletricamente, com uma deficiência de cargas positivas, que é 

compensada por cátions presentes no meio (OLIVEIRA, 2015), que nesse caso são as 

antocianinas. Outro fator que contribui para o bom resultado da PCH é que os processos 

de calcinação e pilarização promovem modificações positivas na estrutura dessa argila, 

tais como: aumento da distância basal, da área superficial específica, da porosidade e da 

estabilidade térmica, o que garante aumento das propriedades catalíticas e adsortivas do 

material (SARTOR e AZEVEDO, 2014). Argilas não calcinadas apresentam valores de 

adsorção muito mais baixos do que quando são calcinadas (FALONE e VIEIRA, 2004). 

Esses resultados estão de acordo com os de Eloussaief et al. (2013) e Karamanis e 

Assimakopoulos (2007). 

Em relação a Sepiolita modificada com TiO2, o pH da solução altera a carga 

superficial das partículas de TiO2, ou seja, sob condições ácidas ou alcalinas a superfície 

do dióxido de titânio pode ser protonada ou desprotonada, respectivamente. Nesse caso, 

O TiO2 tem maior atividade oxidante a pH mais baixo; e radicais aniônicos são mais 

fáceis de serem gerados pela oxidação com mais íons hidróxidos disponíveis na 

superfície do TiO2. Assim, a superfície do TiO2 presente na Sepiolita terá maior atração 

pelas antocianinas do meio, já que estas estão carregadas positivamente (OLIVEIRA, 

2017). 

Os outros tipos de sepiolitas avaliados também apresentaram valores 

superiores aos demais (16,64; 16,39; 15,47 e 13,05 mg. g-1), um percentual que variou 

de 32 a 41% de adsorção. Esse potencial de adsorção da sepiolita é devido essa classe 

apresentar morfologia fibrosa com estrutura cristalina de elevada área superficial 

específica e alta porosidade. Conforme resultados de Oliveira (2017), Liu et al. (2015) e 

Gao et al. (2013), a sepiolita apresenta alta capacidade adsorvente de corantes, 

compostos orgânicos e outras substâncias.  

Em relação as montmorilonitas, a pilarizada com Alumínio se mostrou com 

maior potencial de adsorção (31,85%) em relação à natural (26,57%). Esse resultado já 

era esperado, pois o processo de pilarização confere microporosidade ao sistema, 

criando um material com capacidade de aumentar a velocidade e troca iônica (LUNA e 

SCHUCHARDT, 1999). É possível observar também que a montmorilonita natural 

apresentou uma quantidade adsorvida inferior as demais argilas testadas. Isso acontece, 

possivelmente, devido a esse grupo possuir como característica principal uma alta 
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densidade de carga superficial, que favorece a formação de aglomerados de tamanho 

maior e, consequentemente, apresenta uma área superficial menor quando comparada 

com outros argilominerais. Ainda, o espaço interlamelar nesta argila está menos 

disponível devido a energia de coesão entre suas camadas ser maior. Estas 

características afetam diretamente a forma como o corante é adsorvido nas partículas da 

argila, já que a menor área superficial inicialmente disponível para adsorção faz com 

que a quantidade de agregados de corante não adsorvidos seja significativamente maior 

(SARTORI, 1998). Já as amostras de Bentonita natural resultaram em 32,85% de 

antocianinas adsorvidas, enquanto que a Atapulgita apenas 27,4%. A bentonita natural 

apresenta capacidades de adsorção mais baixas, devido à baixa área superficial 

específica e porosidade em comparação com as PCH (AGUIAR, 2016). 

Considerando que todas as amostras com sepiolita apresentaram bons 

resultados no teste de adsorvente, sendo um deles superior a todos os demais, foi 

definido que a sepiolita natural seria um dos adsorventes utilizados para adsorver as 

antocianinas. Devido a PCH também ter apresentado resultados muito superiores, esta 

foi escolhida como o segundo adsorvente do processo. Apenas esses dois tipos de 

argilas foram utilizados nas demais etapas do trabalho.   

 

5.1.3. Teste de massas de adsorvente 

 

Definida a escolha dos adsorventes a próxima etapa foi o teste de massa, a 

fim de determinar as melhores quantidades de PCH e SEP a serem usadas no processo 

adsortivo, já que a quantidade de adsorvente é uma das variáveis que apresenta maior 

influência significativa no processo de adsorção (SILVA et al., 2014) e uma importante 

estratégia quando se deseja determinar a capacidade máxima de adsorção em um 

processo (YAPAR et al., 2005).  

Para uma melhor visualização e interpretação dos resultados, multiplicou-se 

as quantidades adsorvidas pela massa utilizada, já que é o parâmetro variável do ensaio, 

obtendo-se assim a massa total adsorvida de antocianinas (mg), mostradas na Figura 8. 

Percebe-se que a massa adsorvida de antocianinas aumenta conforme aumenta também 

a massa de adsorvente, porém não de forma linear, principalmente para as amostras de 

PCH. Comportamento que está acordo com os encontrados por Yapar et al. (2005), Al-

Asheh et al. (2003) e Al-Malah et al. (2000) para adsorção de corantes por argilas.  
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Calculando a razão entre massa adsorvida e massa de adsorvente, as 

melhores proporções obtidas foram para as massas de 10 e 25 mg, porém, como a 

primeira está muito próximo ao da margem de erro da balança analítica utilizada, optou-

se por adotar a massa de 25 mg como a melhor do processo, já que apresentou uma boa 

adsorção em função da massa utilizada, tanto para PCH (0,180 mg) quanto para SEP 

(0,096 mg). Soldatkina e Novotna (2017) conseguiram adsorção de até 95% das 

antocianinas de extrato de repolho roxo com concentração inicial de 70 mg. L-1, porém 

utilizando 25 g de adsorvente no processo, que resultou em rendimento não tão elevado, 

se comparado a este trabalho. Os resultados deste nosso estudo também são superiores 

aos encontrados por Toni (2002) quando testou a adsorção de antocianinas do suco de 

repolho roxo in natura em argila comercial do tipo Tonsil Terrana 580 FF, variando a 

massa de adsorvente entre 0,5 e 10 g e obtendo um máximo de adsorção de 50% das 

antocianinas também em escala batelada. 

 

Figura 8. Massa de antocianina adsorvida em diferentes quantidades de SEP e PCH 

após o teste de massa de adsorventes.  

 

 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

M
as

sa
 a

d
so

rv
id

a 
(m

g)

Massa de adsorvente (mg)

Sepiolita PCH



48 

 

Vale destacar que todas as massas acima de 30 mg testadas apresentaram 

valores de adsorção mais elevados que a de 25 mg, porém não é um aumento que 

compense dobrar a quantidade de adsorvente, em termos de economia do processo, já 

que o aumento da massa de adsorvente não ocorreu na mesma proporção que o da 

massa adsorvida. Esse comportamento aconteceu para os dois tipos de argilas, sendo 

que as amostras de PCH se mostraram bem mais superiores como adsorventes do 

processo se comparadas com as de SEP.  

 

5.1.4. Teste de tempo de contato na adsorção 

 

O teste de tempo de contato determinou até qual instante ocorreu as 

melhores quantidades de adsorção de antocianinas nos dois tipos de argilas testados. Foi 

importante realizar esse teste porque ele indicou o comportamento cinético da adsorção, 

para que não fosse necessário continuar o contato entre antocianina e argila após atingir 

o equilíbrio do processo, podendo causar significativas mudanças no sistema (LOPES et 

al., 2002).  

No início do teste de tempo de contato a solução de antocianinas diluída 

apresentou pH 3,9 e concentração inicial de aproximadamente 40 mg. L-1, e a massa de 

argila utilizada foi a definida no teste de massa (25 mg). É possível verificar que nos 

primeiros minutos de contato, em ambos os casos, ocorre uma rápida adsorção das 

antocianinas nas argilas. Para a SEP, no terceiro minuto a razão entre a concentração 

final e a inicial já estava em torno de 0,77, apresentando uma queda mais acentuada até 

os 300 minutos (0,66), onde atingiu o equilíbrio (Ver apêndice A). Para a PCH a 

variação foi bem maior. Até o terceiro minuto a cinética apresentou uma queda brusca, 

onde a razão entre as concentrações atingiu 0,460, diminuindo também acentuadamente 

até os 120 minutos (0,298), quando entrou em equilíbrio (ver apêndice B). 

Essa grande redução da concentração inicial das antocianinas nos primeiros 

instantes de contato com o adsorvente, conforme observado principalmente para o teste 

com PCH, é devido a uma maior velocidade de adsorção no início, que reflete na 

cinética de adsorção ao atingir o equilíbrio mais rapidamente também, fenômeno 

comum quando se trabalha com argilominerais. Quando em solução, as argilas 

apresentam características próximas as de um sistema coloidal, e estas partículas, 

quando expostas à solventes polares como a água, adquirem cargas elétricas negativas 
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em sua superfície por diferentes mecanismos, tais como a dissociação de grupos ou 

dissolução de íons da superfície, e ainda adsorção (JAFELICCI JUNIOR e VARANDA, 

1999). Como as antocianinas, em condições moderadamente ácidas, assumem a forma 

de íon flavílico, com carga elétrica positiva (PAIXÃO, 2012), acontece a rápida atração 

destas pelos sítios negativos da argila, resultando em uma rápida adsorção.  

Assim, observa-se que a PCH apresenta um excelente potencial de adsorção, 

atingindo o equilíbrio quando tinha apenas 29,8% da quantidade inicial de antocianinas, 

o que corresponde em torno de 70,2% de adsorção até os 120 minutos, enquanto a 

Sepiolita, nas mesmas condições, entrou em equilíbrio com apenas 35% das 

antocianinas adsorvidas, aos 300 minutos.  

A grande capacidade de adsorção da PCH pode ser explicada da seguinte 

forma: o processo de calcinação resulta em uma rede de sílica porosa interposta entre as 

lamelas do PCH, que é obtida por um mecanismo de moldagem e não de pilarização. A 

incorporação de pilares de sílica-zircônio no material ocorre por um processo de 

polimerização em torno do cátion com uma longa cadeia localizado entre as folhas da 

montmorilonita (principal constituinte da PCH) aumentando a capacidade de troca 

iônica do material. (MELDE e JOHNSON, 2010; AGUIAR, 2016; CECILIA et al., 

2018). Assim, a afinidade entre a PCH e as antocianinas pode ser atribuída às interações 

entre os grupos silanol do PCH e os grupos funcionais do pigmento. Isso acontece 

porque em pH próximo a 3,0 os grupos silanois ionizam criando muitas camadas de 

cargas negativas na superfície do PCH (DEUS e CAIADO, 2011) que, possivelmente, 

serão equilibradas pelas ligações com as antocianinas, devido a estas apresentarem 

carga positiva (PAIXÃO, 2012; SILVA, 2015). Além disso, a presença do zircônio no 

material provoca um aumento da capacidade de adsorção devido à maior delaminação 

das camadas adsorventes na etapa de síntese que favorece o aumento de locais ativos 

disponíveis para o processo de adsorção (AGUIAR, 2016), acarretando em maior 

afinidade pelas antocianinas. 

Neumann et al. (2000), através do estudo sobre adsorção de corantes 

catiônicos em argilas, empregando a metodologia experimental de monitoração das 

variações espectrais em função do tempo, observaram que quando o corante é 

adicionado à suspensão de argila, as moléculas inicialmente se adsorvem e se agregam 

na superfície externa das partículas. A partir desse momento começam a ocorrer 

rearranjos com as moléculas de corante, indo estas ocupar os espaços interlamelares, 
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onde são protonadas devido à presença de sítios ácidos (LOPES, 2002). Os agregados 

de corante na superfície externa se transformam em monômeros e agregados menores.  

Estes processos dependem tanto da natureza do corante como da argila. Da 

argila dependem propriedades como estado de agregação na suspensão, se é expansível 

ou não, disponibilidade dos espaços interlamelares, existência de sítios ácidos e 

tendência das partículas a se agregarem. Os corantes influenciam os processos através 

de sua geometria molecular e tamanho, bem como por sua tendência à auto agregação 

(LOPES, 2002). A agregação de corantes não pode ser atribuída a um tipo específico de 

interação. Existe a contribuição de efeitos devidos a forças do tipo van der Waals, 

ligações de hidrogênio intermoleculares e interações de elétrons π, sendo na maioria das 

vezes difícil avaliar a contribuição individual de cada uma dessas interações 

(NEUMANN et al., 2000). 

Lopes et al. (2006), estudando a adsorção de antocianinas do repolho roxo 

em argila comercial, relataram que após o primeiro minuto de contato ocorreu uma 

redução de aproximadamente 40% da concentração inicial do flavonoide no extrato, 

atingindo o equilíbrio aos 30 minutos com 80% de adsorção, resultados que corroboram 

com os da cinética da PCH neste trabalho. Lopes (2002) também analisou a cinética de 

adsorção para o mesmo extrato vegetal e corantes sintéticos em argila comercial, 

alcançando resultados que estão de acordo com os já citados. O mesmo comportamento 

também foi observado por Ávila et al. (2015) para a adsorção de três diferentes 

concentrações de antocianinas do repolho roxo em carvão ativado, porém com a cinética 

alcançando o equilíbrio aos 150 minutos. Nos trabalhos de Deepak, Varsha e Yogesh 

(2014), com corantes sintéticos e argila, o sistema atingiu o equilíbrio já aos 10 minutos 

de contato, quando todos os sítios de adsorção disponíveis foram preenchidos. Aguiar 

(2016) também testou a adsorção de corantes comerciais na mesma PCH utilizada neste 

trabalho e seus resultados mostram uma rápida diminuição da concentração dos corantes 

nos primeiros instantes de contato, com as condições de equilíbrio alcançadas entre 40 e 

60 minutos. 

 

5.1.4.1. Variação de pH  

 

Considerando a importante influência do pH na adsorção entre antocianinas 

e argilas, é necessário a avaliação desse parâmetro no processo. Assim, durante o teste 
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de tempo de contato foi avaliado também a variação de pH no meio, a fim de observar 

alguma possível mudança devido a adsorção. Tendo em vista que a utilização de alguns 

tampões pode comprometer a integridade da estrutura molecular da antocianina, e que  

que o uso de determinados reagentes ácidos para obtenção de pHs mais baixos pode 

causar hidrólise ácida e degradação irreversível da molécula (LOPES, 2002), optou-se 

pela não variação do pH do meio, e sim apenas sua averiguação durante o processo, já 

que quanto maior a concentração de antocianinas, maior será a quantidade adsorvida, 

desde que haja sítios adsortivos disponíveis para tal, e menor o pH do meio 

(JACKMAN e SMITH, 1992). 

Nas Figuras 9 e 10 temos os gráficos da variação de pH durante os testes de 

tempo de contato para SEP e PCH, respectivamente. É possível observar que em 

nenhum dos casos ocorreu variação brusca do pH, porém com comportamentos 

diferentes. Para a SEP o valor de pH foi aumentando discretamente até atingir 4,7 aos 

300 minutos, justamente no tempo em que a adsorção atinge o equilíbrio, apresentando 

a partir daí uma certa constância. Esse aumento pode ser justificado pela baixa adsorção 

que a SEP apresentou durante o processo. Para a PCH a variação também foi discreta, 

porém de forma decrescente, até atingir pH 3,23 no tempo de equilíbrio.  

Lopes et al. (2006) observaram que em pHs mais baixos (pH 3,0) ocorre 

melhora considerável da eficácia do processo de adsorção do corante de repolho roxo 

pela argila (Tonsil Terrana 580FF), resultado que se assemelha ao da variação ocorrida 

para a PCH. Esse incremento no desempenho do processo adsortivo é, provavelmente, 

devido ao aumento do nível de ionização do meio quando o pH diminui, o que pode 

favorecer a adsorção (GERMÁN−HEINS e FLURY, 2000; HARRIS et al., 2001). A 

adsorção por PCH apresentou resultados superiores também aos de Ávila et al. (2015), 

que mesmo com um pH 3,0 no meio para melhorar a adsorção, o carvão pequi não 

apresentou boa performance (<40%) como adsorvente de antocianinas do repolho roxo.  

Portanto, adsorção é favorecida em pHs mais baixos, e isto é evidenciado 

pelo aumento da atração entre corante e argila, devido ao desequilíbrio de cargas em 

ambas as estruturas, que é ocasionado pelo pH. Isso acontece porque quanto menor o 

pH, maior a quantidade de cargas negativas presentes na superfície da argila. As 

antocianinas, por outro lado, em pHs ácidos, apresentam predominância do íon 

Flavilium, a forma catiônica da antocianidina (JACKMAN e SMITH, 1992; LOPES, 

2002). Isso será melhor avaliado pelo teste do ponto de carga zero nos próximos tópicos 

deste trabalho.  
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Figura 9. Variação de pH durante o teste de tempo de contato de adsorção do extrato de 

antocianinas no adsorvente SEP. 

 

 

Figura 10. Variação de pH durante o teste de tempo de contato de adsorção do extrato 

de antocianinas no adsorvente PCH. 
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5.1.5. Dessorção 

 

A dessorção é um fenômeno que consiste na retirada da substância que foi 

adsorvida por algum material. Neste caso, representa a recuperação de antocianinas que 

foram adsorvidas pelas argilas. Para que ocorra a dessorção é necessário definir o 

solvente (eluente) que promova a liberação das antocianinas que estão aderidas ao 

adsorvente. De acordo com Chandrasekhar et al. (2012), ao conceber um potencial 

processo de produção para qualquer produto alvo, é necessário levar em consideração 

não só o adsorvente, mas também o solvente eluente e sua concentração. Para definição 

das melhores condições de dessorção, foi avaliado a variação do tempo no processo, 

assim como o desempenho de dois solventes em diferentes concentrações. 

Foram reproduzidas as melhores condições obtidas nas etapas anteriores em 

batelada para obtenção de substâncias adsorvidas, de forma a realizar a dessorção delas. 

Assim, foi alcançado em torno de 70% de antocianinas adsorvidas (28 mg. L-1) na PCH 

e 35% (14 mg. L-1) na SEP. Os dados de dessorção foram obtidos com base nesses 

percentuais.    

Na figura 11 são apresentados os resultados da dessorção em PCH e SEP, 

tendo etanol 80% como eluente, em diferentes tempos durante o processo. Observa-se 

que em ambas as argilas, conforme aumentou o tempo, aumentou também a 

porcentagem de antocianinas dessorvidas. O perfil de aumento foi bem parecido nos 

dois casos, porém a PCH apresentou melhores resultados em todos os tempos avaliados. 

O instante de maior dessorção para o PCH foi aos 120 minutos com 40% das 

antocianinas dessorvidas (11 mg. L-1). O mesmo se repetiu para a SEP, porém com 

apenas 36% (5,04 mg. L-1). Após os 120 minutos o perfil de dessorção apenas 

decresceu, em todos os casos, até o último ponto avaliado (240 minutos). Assim, ficou 

definido que o melhor tempo de dessorção das antocianinas nas argilas foi o de 120 

minutos.   
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Figura 11. Porcentagem de dessorção de antocianinas em relação à concentração 

adsorvida pela PCH e SEP, com variação do tempo. 

 

 

Definido que o melhor tempo de dessorção é o de 120 minutos, realizou-se 

novos experimentos para determinação da melhor concentração do eluente a ser 
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exceção das amostras do etanol 60%, com apenas 18,26% (2,55 mg. L-1), todas 
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28,18% (3,94 mg. L-1). Em estudos recentes, Uzdevenes et al. (2018) realizaram a 

dessorção de antocianinas de Vitis rotundifolia em coluna de leito fixo e conseguiram 
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com o metanol, as quais, nas concentrações de 60 e 90%, atingiram em torno de 60% 

(16,40 e 16,60 mg. L-1, respectivamente) de dessorção do total de antocianinas que foi 

adsorvido na etapa anterior. As amostras de etanol apresentaram um mesmo padrão de 

dessorção, com variação entre 39,90 (11,17 mg. L-1) e 42,60% (11,92 mg. L-1). Estes 

resultados estão de acordo com os de Campos (2006), onde afirmaram que metanol e 
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etanol apresentam potencial elevado para arraste de antocianinas, de forma que o 

metanol sempre se sobressaía como melhor solvente, por possibilitar a extração de uma 

quantidade maior de antocianinas em diferentes temperaturas. Considerando que todas 

as amostras de metanol se mostraram bem mais superiores que as de etanol, foi 

escolhido como eluente para PCH o metanol 60%, apresentando 58,60% (16,40 mg. L-1) 

de dessorção.  

Um outro fator observado, de acordo com a Figura 12, é que a adição do 

ácido nas amostras não influenciou consideravelmente a dessorção, tanto para SEP 

quanto PCH. Resultados diferentes foram relatados por Chandrasekhar et al. (2012), 

quando o etanol puro acidificado apresentou os melhores resultados para eluição de 

antocianinas do repolho roxo, em torno de 92,85 %. Eles também testaram o uso de 

etanol e metanol acidificados com 1% de ácido clorídrico e conseguiram melhores 

resultados se comparados as amostras sem a presença do ácido, principalmente em 

relação ao metanol.  

 

Figura 12. Porcentagem de dessorção de antocianinas em relação a concentração 

adsorvida pela PCH e SEP, com variação dos eluentes etanol e metanol e suas 

concentrações. 

 

 

0

20

40

60

80

100

%
 d

e 
d

es
so

rç
ão

PCH

Sepiolita



56 

 

Chandrasekhar et al. (2012) avaliaram os efeitos da concentração de etanol 

como eluente na dessorção em leito fixo das antocianinas do repolho roxo adsorvidas 

em Amberlite XAD-7HP e notaram que com o aumento da concentração de etanol, 

aumentava também a quantidade de antocianinas eluidas. Chegaram a atingir 84% de 

eluição para etanol 80%, resultados superiores ao deste trabalho. Porém, Lopes et al. 

(2007) observaram que a argila comercial Amígdala Terrana 580 FF, quando comparada 

a Amberlite XAD-7HP, apresentou taxa de recuperação 54% maior de antocianinas e 

21% maior de corante comercial, se mostrando um meio promissor para purificar 

parcialmente as antocianinas, assim como a SEP e, principalmente, PCH.  

Na Figura 13 estão apresentadas as diferenças de coloração de antocianinas 

para cada uma das etapas (início, pós-adsorção e pós-dessorção) dos melhores 

resultados de dessorção para os dois tipos de argilas. Em relação a SEP (Figura 13A) 

observamos uma diminuição da coloração bem perceptível da etapa inicial para depois 

da adsorção, o que provavelmente representa, a diminuição da quantidade de 

antocianinas livres no meio, indicando que ocorreu adsorção destas pela argila, onde das 

antocianinas inicialmente presentes na solução, cerca das 65% não adsorvidas estão 

presentes na solução pós-adsorção. Já na etapa de pós-dessorção a coloração rosa não é 

percebida a olho nu, indicando que das 35% antocianinas adsorvidas, a maioria delas 

(65%) não foi eluida durante a dessorção. Esse resultado é referente ao uso do etanol 

80% como solvente na etapa de dessorção, já que foi o melhor resultado alcançando 

para as amostras com Sepiolita.     

Quanto ao PCH (Figura 13B), também é notável a diferença de coloração 

entre as etapas. Porém, na amostra da pós-adsorção a coloração rosa está bem menos 

presente que na etapa inicial, indicando que ocorreu adsorção de quase todas as 

antocianinas presentes no meio, cerca de 70%, estando presentes na etapa pós-adsorção 

apenas os 30% não adsorvidos. Diferentemente do que aconteceu na SEP, na etapa de 

pós-dessorção a coloração rosa se apresenta intensa, o que significa que muitas 

antocianinas (quase 60%) foram eluidas. Esse resultado representa o potencial do 

metanol como solvente na dessorção de antocianinas, já mostrados nos gráficos 

anteriores.  
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Figura 13. Representação da coloração de antocianinas nas etapas de início, pós-

adsorção e pós-dessorção, respectivamente. A) adsorvente SEP. B) adsorvente PCH. 

 

 

 

5.1.6. Quantificação dos açúcares totais 

 

 O método mais usado para a quantificação de carboidratos totais em 

amostras solúveis é o Fenol-Sulfúrico, de Dubois et al. (1956), sendo considerado 

padrão para esse tipo de determinação. O método se baseia na determinação de açúcares 

simples, polissacarídeos e seus derivados incluindo os metil-ésteres com grupos 

redutores livres. A mudança da cor da solução é medida na região do visível e é 

proporcional à quantidade de açúcares presentes na amostra. Segundo os autores, a 

reação é sensível e de cor estável. A quantidade de açúcares que estão presentes na 
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amostra será responsável pela coloração final da solução, quanto maior a massa de 

carboidratos maior será a intensidade da coloração obtida na solução final. 

Embora a coloração das soluções resultantes deste teste seja ligeiramente 

diferente para diferentes padrões, todas as colorações são bastante distintas daquela 

correspondente à solução sem açúcar que é incolor. Isto sugere que o teste seja 

adequado para a detecção de açúcares presentes em extratos de vegetais, como no caso 

do repolho roxo. De acordo com Campos (2006) a coloração das soluções pode ser 

visualizada a olho nu quando a concentração de açúcar no tubo for de, pelo menos, 7 

mg. mL-1. 

A redução do teor de açúcares através de processos adsortivos contribui 

significativamente para o aumento da estabilidade frente aos processos que causam a 

degradação das antocianinas (LOPES, 2002). 

Em relação a quantificação dos açúcares totais presentes nas etapas de 

início, pós-adsorção e pós-dessorção, temos os resultados expostos na Figura 14. Em 

geral, os dois tipos de argilas não apresentam alta afinidade pelos açúcares do extrato. 

No início a quantidade de açúcares presentes no extrato de antocianinas (40 mg. L-1) foi 

de 2283,7 mg. L-1. Após a etapa de adsorção as amostras com SEP e PCH mostraram 

elevada quantidade de açúcares (89,56 e 81,05% dos inicialmente presentes no extrato, 

respectivamente) ainda presentes no meio, indicando que estes não foram adsorvidos 

pelas argilas. Isso pode ter acontecido devido a maior parte dos sítios livres das argilas, 

possivelmente, estarem preenchidos pelas antocianinas devido a uma maior afinidade 

por estas.  

Para a etapa de dessorção ainda foram testados dois solventes: etanol e 

metanol. Percebe-se que eles também não apresentaram alta afinidade para os açúcares 

presentes na etapa pós-adsorção, já que, da quantidade que, possivelmente, foi 

adsorvida nas argilas (10,44% para Sepiolita e 18,95% para PCH) em nenhum dos 

casos, na pós-dessorção, a quantificação dos açúcares atingiu sequer 2% daqueles que 

foram adsorvidos. Estes resultados mostram a boa seletividade das argilas em relação a 

antocianinas e com pequena adsorção dos açúcares, e estão de acordo com os de Toni 

(2002), em que a argila Tonsil Terrana 580 FF adsorveu uma quantidade relativamente 

pequena de açúcar, cerca de 16%, inicialmente presente no suco de repolho roxo 

(concentração inicial de 40,18 mg. mL-1). Mesmo quando a massa de argila foi 

aumentada para 1300%, não houve variação significativa no conteúdo de açúcares 



59 

 

adsorvidos, evidenciando boa seletividade da argila pelo corante, com baixa adsorção de 

açúcares.  

O teor de açúcares redutores encontrado por Ávila et al. (2015) no extrato 

do repolho roxo de concentração de 0,25 mg. mL-1 antes do ensaio em batelada foi de 

32,80 mg. mL-1, relativamente próximo ao valor mencionado por Coutinho (2002), que 

encontrou o valor de 34,83 mg. mL-1. Após o processo de adsorção com 1,0 g de carvão 

observou-se uma pequena redução, resultando em 30,06 mg/mL, o que seria uma 

redução equivalente a 8,35% do teor de açúcar inicial. Já quando se realizou o processo 

de adsorção com 5,0 g de carvão observou-se uma redução que resultou em 16,03 mg. 

mL-1, sendo este valor equivalente a uma redução de 51,13% do teor de açúcar inicial, 

mostrando assim que as argilas aqui utilizadas apresentam menor afinidade pelos 

açúcares presentes no extrato de repolho roxo.  

 

Figura 14. Porcentagem de açúcares totais presentes em cada etapa do processo. 

Dessorção com etanol e metanol. 
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5.2. Análise das caracterizações 

 

5.2.1. Identificação das antocianinas 

 

As análises em UPLC-QToF foram realizadas no modo positivo de 

ionização, através delas foi possível identificar os compostos presentes no extrato do 

repolho roxo antes e após o processo de adsorção nas argilas, assim como na dessorção. 

Para identificação, as massas, fórmulas moleculares e protonadas foram comparadas 

com as encontradas na literatura para a mesma espécie vegetal.  

Para facilitar a manipulação adicional dos dados, os picos identificados nos 

cromatogramas referentes a PCH (Figura 15) e SEP (Figura 16), foram numerados 

consecutivamente de acordo com a ordem de eluição. Na Tabela 5, é possível observar 6 

compostos tentativamente identificados, seus íons protonados e seus fragmentos de 

íons, bem como o erro em partes por milhão (ppm) e sua possível fórmula molecular. 

Os mesmos picos apareceram em ambos os cromatogramas, conforme pode ser 

observado nas Figuras 15 ou 16.  

O pico 1 (tr = 2,254 min) representa a cianidina-3-diglicosídeo-5-glicosídeo, 

e sua estrutura é a base para a composição das demais antocianinas (AHMADIANI et 

al., 2014). Além da posição e quantidade de açúcares, ligações com ácidos fenólicos, 

como é o caso do sináptico (picos 2 e 5), ferúlico (picos 3, 4 e 5) e coumárico (pico 2), 

caracterizam a diferença estrutural das antocianinas. A identificação destes ácidos na 

composição da estrutura foi facilitada pela presença de seus fragmentos característicos 

(ARAPITSAS e TURNER, 2008; WICZKOWSKI et al., 2013).  

Todas as antocianinas identificadas nesse estudo são aciladas e derivadas da 

cianidina-3-diglicosídeo-5-glicosídeo (M+ m/z 773,2150), o que está de acordo com 

outros trabalhos realizados para a espécie repolho roxo (MCDOUGALL et al., 2007; 

ARAPITSAS et al., 2008 e SUN et al., 2013). Isso é comprovado pelo MS/MS dos íons 

moleculares das antocianinas aciladas apresentarem os fragmentos m/z 449 ou m/z 611, 

que representam resíduos da cianidina-5-glicosídeo e cianidina-3-diglicosídeo, 

respectivamente (SUN et al., 2013), além do fragmento m/z 287, que corresponde às 

antocianinas da classe cianidina (STANQUEVIS, 2013). 

O pico 2 (tr = 3,889 min), de M+ m/z 919,2525, apresenta os fragmentos 

MS/MS de íons m/z 757, pela perda de uma hexose, além dos m/z 449 e m/z 287 
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característicos das antocianinas (AZA-GONZÁLES e OCHOA-ALEJO, 2012). A 

presença desses fragmentos indica possibilidade de ácido coumárico (WANG et 

al.,2017), assim o composto foi identificado como Cianidina-3-(p-coumaroyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo. 

O pico 3 (tr = 4,006 min) apresentou em seu espectro de massas a presença 

de dois possíveis compostos. Apesar do tempo de retenção ser característico de um 

composto, ele não é único, ou seja, vários compostos podem ter o mesmo tempo de 

retenção nas condições cromatográficas empregadas. Desta forma, poderá ocorrer 

coeluição entre vários, podendo o pico ser identificado para mais de um deles 

(LANÇAS, 2009).  O primeiro apresentou em seu espectro de massa M+ m/z 979,2745 a 

presença de fragmentos MS/MS, além dos m/z 449 e m/z 287, também o m/z 817, 

referente a perda de molécula de glicose (SHIMIZU et al., 1997; WU e PRIOR, 2005). 

Ele foi tentativamente identificado como Cianidina-3-(sinapoyl)-diglicosídeo-5-

glicosídeo. Já o segundo composto, apresentando em seu espectro de massa M+ m/z 

949,2630, teve a presença do fragmento MS/MS m/z 287, comum às cianidinas, sendo 

tentativamente identificado como Cianidina-3-(feruloyl)-diglicosídeo-5-glicosídeo. 

No pico 4 (tr = 4,292 min), a fragmentação do íon em M+ m/z 1125,3149 

produziu íons m/z 963 pela perda de um resíduo glicosil e íons m/z 449 pela perda 

diglicosil, e ainda o m/z 287 das cianidinas. Esses fragmentos indicam a presença de 

dois ácidos ferúlicos na estrutura, correspondendo ao composto Cianidina-3-

(feruloyl)(feruloyl)-diglicosídeo-5-glicosídeo (CHARRON et al., 2008; SUN et al., 

2013).  

O pico 5 (tr = 4,354 min) apresentou em seu espectro de massa M+ m/z 

1155,3197 e a presença de fragmentos MS/MS m/z 993, m/z 449 e m/z 287. 

Tentativamente esse composto foi identificado como Cianidina-3-(sinapoyl)(feruloyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo, pela presença de ácidos sináptico e ferúlico (WU e PRIOR, 

2005; CHARRON et al., 2008).  

Comparando os cromatogramas das fases de início, pós-adsorção e pós-

dessorção (Figura 15), é possível perceber diferenças entre as intensidades dos picos nas 

amostras. Analisando em termos de concentração e intensidade a partir da sobreposição 

dos picos, pode-se observar que o composto Cianidina-3-diglicosídeo-5-glicosídeo (tr = 

2,254 min) se apresenta mais evidente na etapa de pós-adsorção, porém pouco aparente 

na pós-dessorção, indicando que uma baixa concentração do composto foi adsorvida e, 

consequentemente, recuperada da PCH.  
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O comportamento do pico 2 (tr = 3,889 min) demonstra que uma 

considerável quantidade do composto Cianidina-3-(p-coumaroyl)-diglicosídeo-5-

glicosídeo foi adsorvida e recuperada da PCH. Esse resultado é evidenciado pela grande 

diminuição da intensidade do pico da primeira para a segunda etapa, voltando a 

intensificar-se na última etapa. 

Os compostos coeluídos no pico 3 (tr = 4,006 min), Cianidina-3-(sinapoyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo e Cianidina-3-(feruloyl)-diglicosídeo-5-glicosídeo, não 

tiveram grandes quantidades adsorvidas, já que o pico na segunda etapa apresentou 

pequena diminuição. Porém as poucas antocianinas desse tipo que foram adsorvidas, 

também foram recuperadas, pois o pico também é perceptível na etapa pós-dessorção.  

A maioria das antocianinas adsorvidas e recuperadas, possivelmente, foi do 

tipo Cianidina-3-(feruloyl)(feruloyl)-diglicosídeo-5-glicosídeo (pico 4, tr = 4,292 min) e 

Cianidina-3-(sinapoyl)(feruloyl)-diglicosídeo-5-glicosídeo (pico 5, tr = 4,354 min). 

Ambos os compostos apresentaram perfis de recuperação bem mais evidentes na etapa 

de pós-dessorção, enquanto na pós-adsorção, estão menos aparentes. Diferentemente 

dos demais compostos identificados no cromatograma, estes apresentam dois ácidos 

orgânicos em sua estrutura (ferúlico e ferúlico ou sináptico e ferúlico), acarretando, 

provavelmente, em melhores níveis de adsorção. Por conter mais ácidos orgânicos na 

estrutura, consequentemente, também apresentam maior número de grupos hidroxilas e 

carboxílicos. Tais grupos têm uma afinidade por metais bastante conhecida, 

promovendo uma melhor interação entre o íon metálico e a superfície do adsorvente 

(NGAH e HANAFIAH, 2008; NASCIMENTO et al., 2014). Assim, considerando que a 

PCH apresenta muitos pilares de zircônio entre as lamelas da sua estrutura (AGUIAR, 

2016), ocorre a maior afinidade dessa argila pelos ácidos orgânicos das antocianinas.  

Para a SEP (Figura 16), os perfis de adsorção e dessorção indicam que a 

argila não apresenta boa afinidade pelos compostos referentes aos picos 1, 2 e 3, já que 

a intensidade destes não apresenta mudança considerável entre as etapas de início e pós-

adsorção. Mesmo assim, ocorreu baixa intensidade desses picos na etapa de pós-

dessorção, indicando que foram recuperados da argila. Já em relação aos picos 4 e 5, 

suas intensidades diminuídas da primeira para a segunda etapa e bem aparentes na 

última etapa, evidenciam que grande parte destes compostos foi adsorvida na SEP e, por 

conseguinte, recuperada.  
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Figura 15. Cromatograma representativo de identificação da quantidade de picos cromatográficos referentes às antocianinas no extrato de 

repolho roxo, obtido no sistema UPLC-QTOF-MSE em modo positivo (ESI+). Etapas de início (todas as antocianinas presentes), Pós-adsorção 

(antocianinas não adsorvidas na argila) e Pós-dessorção (antocianinas recuperadas da argila). Adsorvente PCH. 
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Figura 16. Cromatograma representativo de identificação da quantidade de picos cromatográficos referentes às antocianinas no extrato de repolho 

roxo, obtido no sistema UPLC-QTOF-MSE em modo positivo (ESI+). Etapas de início (todas as antocianinas presentes), Pós-adsorção 

(antocianinas não adsorvidas na argila) e Pós-dessorção (antocianinas recuperadas da argila). Adsorvente SEP. 
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Tabela 5. Constituintes identificados ou tentativamente identificados no extrato de antocianinas do repolho roxo. 

 

 

Pico 

 

Tr 

(min) 

 

[M+] (m/z) 

  

Fragmentos 

de íons 

MS/MS(m/z) 

 

Erro 

(ppm) 

 

Fórmula 

Molecular 

 

Identificação do composto 

 

Referência 

Observado Calculado   

1 2.254 773,2140 773,2150  611/ 449/ 287 1,3 C33H41O21 Cianidina-3-diglicosídeo-5-

glicosídeo 

SABINO et al., 2016 

2 3,889 919,2508 919,2525  757/ 449/ 287 1,5 C42H47O23 Cianidina-3-(p-coumaroyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo 

SABINO et al., 2016 

3 4,006 979,2719 979,2745  817/ 449/ 287 2,1 C44H51O25 Cianidina-3-(sinapoyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo 

SABINO et al., 2016 

3 4,006 949, 2628 949, 2630  287 1,5 C43H49O24 Cianidina-3-(feruloyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo 

AHMADIANI et al., 2014 

4 4,292 1125,3087 1125,3149  963/ 449/ 287 5,5 C53H57O27 Cianidina-3-(feruloyl)(feruloyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo 

WICZKOWSKI et al., 2013 

5 4,354 1155,3193 1155,3282  993/ 287/ 449 7,9 C54H59O28 Cianidina-3-(sinapoyl)(feruloyl)-

diglicosídeo-5-glicosídeo 

AHMADIANI et al., 2014 
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5.2.2. FTIR dos adsorventes 

 

Os espectros de absorção no infravermelho do extrato de antocianinas 

liofilizado são mostrados na Figura 17. A banda em torno de 3380 cm-1, extremamente 

larga, é atribuída ao estiramento do grupo hidroxila (O-H) dos ácidos carboxílicos 

(COOH) presente nos compostos fenólicos, sendo essa a característica mais marcante 

desse grupo funcional (PERUZZO, 2014). As bandas observadas em 1730, e 1430 cm-1 

são atribuídas ao estiramento do grupo C=O dos anéis aromáticos, típico dos compostos 

fenólicos (BAGHERI et al., 2013; CARVALHO et al., 2013). A faixa de banda em 

1512 - 1621 cm-1 é referente a deformação axial da ligação C-C do anel aromático das 

antocianinas. Os espectros dos flavonóides é evidenciado nas regiões observadas entre 

1193 - 1337 cm-1 referente ao estiramento C-O do grupo carboxílico e em 1042 cm-1 

está associado à sua deformação axial (C-O) (CHANG et al., 2013).  

Pode ser observado que o espectro caracteriza a presença de compostos 

orgânicos aromáticos, e isso acontece devido a todas as antocianinas presentes no 

extrato se apresentarem na forma acilada, onde a região do espectro que aparece em 779 

e 709 cm-1 representa a deformação angular pela mudança de ângulo entre as ligações 

C-H nos anéis benzênicos, ocorridas fora do plano da molécula (CARVALHO et al., 

2013; PERUZZO, 2014) e em 1403 e 1680 cm-1 refere-se a deformação do grupo 

carboxílico, que aparecem na forma dissociada do ácido ferúlico ou coumárico 

(CUNHA, 1999; FERNANDES, 2009).  

Figura 17. Espectros de FTIR do extrato liofilizado de antocianinas. Leituras na faixa de 

4000 a 500 cm-1 
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Na Figura 18 são apresentados os espectros de infravermelho do PCH e do 

material obtido após a adsorção e a dessorção. No PCH, é observado um alongamento 

dos grupos OH- na região entre 3750 e 3100 cm-1. Os pilares de sílica ou sílica-zircônio 

bem presentes na estrutura desse material estão representados pela banda localizada em 

3800 cm-1, que é atribuída ao modo de vibração e alongamento dos grupos silanois (Si-

OH) localizados entre as camadas adjacentes da argila (VILARRASA-GARCÍA et al., 

2014).  

De acordo com Farmer (1998), e conforme observado no PCH, as faixas de 

FTIR atribuídas aos grupos OH em esmectitas dioctaédricas, exibe uma banda 

complexa com uma intensidade máxima localizada entre 1088 e 1051 cm-1 e um ombro 

a 1193 cm-1 atribuído a assimetria de alongamento modo de vibração dos grupos Si-O-

Si. A banda localizada em 936 cm-1 é atribuída ao modo de vibração flexível de Al-Al-

OH, enquanto em 804 cm-1 representa o estiramento simétrico do modo νs(Si-O-Si) do 

PCH, devido a este ter um superior teor de sílica (PINTO et al., 2014). A banda 

localizada em 724 cm-1 é atribuída as vibrações Al-O e Si-O do PCH, fora do plano 

vibracional, e a região entre 1300 e 1000 cm-1 é atribuída a formação de espécies SiO2 

ou ZrO2-SiO2 como pilares na montmorilonita, característico da PCH, enquanto a banda 

localizada a cerca de 1630 cm-1 é atribuída ao estiramento H-O-H desse material 

(PINTO et al., 2014; AGUIAR, 2016). 

Após as etapas de adsorção e dessorção, algumas mudanças podem ser 

observadas nos espectros do PCH. O alongamento dos grupos OH- se apresenta mais 

intenso após a etapa de adsorção, que pode ser atribuído às bandas sobrepostas na região 

entre 3800 e 3000 cm-1, provavelmente causado pela grande interação entre os grupos 

silanois da PCH com os grupos catiônicos das antocianinas, conforme já foi relatado em 

tópicos anteriores deste trabalho. Na fase de pós-dessorção este alongamento apresenta-

se com menor intensidade, indicando que as antocianinas não estão mais adsorvidas 

nessa região (AGUIAR, 2016).  Além disso, o aparecimento do pico 1076 cm-1 na etapa 

na pós-adsorção, atribuído à deformação axial do C-O dos flavonoides das antocianinas, 

indica que ocorreu a adsorção. 

Podemos observar também o aumento da intensidade da região espectral de 

1680 cm-1 atribuída a deformação do ácido carboxílico ferúlico presente extrato de 

antocianinas (FERNANDES, 2009). Entretanto, no espectro de pós dessorção essa 

mesma intensidade pode ser atribuída pelo fato de que as antocianinas não foram 100% 

dessorvidas do PCH.  
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Algumas vibrações observadas no extrato de antocianinas em torno da 

região de 2500 cm-1 correspondem a bandas de ácidos carboxílicos (PERUZZO, 2014). 

Após adsorção esses constituintes aparecem incorporados ao PCH devido a 

desprotonação dos grupamentos OH dos ácidos promover a ligação com os OH da 

argila. Essa incorporação aparece nos espectros de pós-adsorção e pós-dessorção do 

PCH em 2670 e 2350 cm-1, evidenciando a adsorção de grupamentos das antocianinas 

na argila.  

Na Figura 19 são apresentados os espectros da SEP e do material obtido 

após a adsorção e a dessorção. A banda localizada entre 3800 e 3000 cm-1 é atribuída ao 

modo vibracional de alongamento de OH. A análise nessa faixa revelou a presença de 

duas bandas localizadas em aproximadamente 3689 e 3633 cm-1, atribuídas a grupos 

OH coordenados com as espécies de magnésio presentes na estrutura da SEP (CECILIA 

et al., 2018). Além disso, a faixa localizada a cerca de 3570 cm-1 é atribuída à água 

coordenada com as espécies de magnésio da argila. Outras bandas localizadas abaixo de 
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Figura 18. Espectros de FTIR do adsorvente PCH nas etapas de início, pós-adsorção e pós-dessorção. 
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3500 cm-1 são atribuídas à água zeolítica. O segundo conjunto de bandas está localizado 

entre 1780 e 1600 cm-1, atribuído para os modos de flexão OH. Assim, as bandas 

localizadas em cerca de 1637 e 1656 cm-1 são atribuídas aos modos de flexão de água 

adsorvida e água zeolítica, respectivamente. As bandas localizadas na faixa de 1300-900 

cm-1 são referentes aos modos de alongamento Si-O, enquanto as bandas localizadas 

entre 900 e 700 cm-1 são atribuídas a modos de deformação OH (VILARRASA-

GARCÍA et al., 2017). 

 

As principais características que indicam adsorção de antocianinas na SEP 

são em torno da região entre 1548 e 830 cm-1, onde ocorreu maior alongamento e 
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Figura 19. Espectros de FTIR do adsorvente SEP nas etapas de início, pós-adsorção e pós-dessorção. 
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intensidade da banda na pós-adsorção e pós-dessorção (Figura 19). Essa mudança é 

atribuída a deformação axial do C-O dos flavonóides presentes no extrato. Em 1680 cm-

1 também aparecem componentes da deformação do grupo carboxílico na forma 

dissociada do ácido ferúlico, evidenciando a presença das antocianinas (PERUZZO, 

2014). 

 

5.2.3. Ponto de carga zero 

 

A fim de determinar o pH do ponto de carga zero das argilas, os ensaios 

foram realizados e o pHPCZ calculado a partir da média aritmética dos pontos que se 

apresentam constantes para o pH final.  

A figura 17 revela que a PCH apresentou pHPCZ em 3,4 e a SEP em 4,0, 

indicando que nesses pontos de pH ocorre um equilíbrio entre cargas positivas e 

negativas na superfície desses adsorventes. Assim, para valores de pH abaixo do pHPCZ, 

PCH e SEP apresentam carga superficial positiva, conduzindo a uma maior afinidade 

para os grupos aniônicos. Da mesma forma, quando o pH é superior ao pHPCZ, a 

superfície dessas argilas possui carga superficial negativa e, portanto, maior afinidade 

para grupos catiônicos (WERNECK et al., 2018; PACHECO, 2019). Considerando que 

o pH do extrato vegetal utilizado na adsorção é em torno de 3,9 e que as antocianinas 

apresentam carga positiva (CIPRIANO, 2011; PAIXÃO, 2012; SILVA, 2015), com 

vários grupos OH- em sua estrutura, isso justifica a afinidade por PCH e SEP.  

 

Figura 20. Ponto de Carga zero (pHPCZ) para PCH e SEP em solução de NaCl 0,01M, 

obtido pela média aritmética dos pontos constantes para o pH final 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

p
H

 f
in

al

pH inicial

PCH

SEP



71 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Inicialmente procurou-se trabalhar com o corante in natura na forma de 

extrato vegetal natural de repolho roxo, em razão das antocianinas que esta espécie 

apresenta e seus potenciais de aplicação, estudando-se suas propriedades e 

determinando as melhores condições operacionais para a realização do processo de 

adsorção em argila. 

Das dez argilas testadas, duas apresentaram boas condições de serem 

empregadas como adsorvente para o corante de repolho roxo, sem promover a sua 

degradação. 

Ensaios em batelada mostraram que as melhores condições para adsorção 

foram obtidas com a argila PCH. A elevada afinidade da PCH pelo corante acontece 

devido a presença de grupos silanois e zircônio de natureza aniônica na estrutura dessa 

argila, promovendo a interação com os grupos catiônicos das antocianinas. 

Para a dessorção, o metanol se apresentou como melhor eluente em 

comparação ao etanol, permitindo recuperar grande quantidade das antocianinas 

adsorvidas em PCH. Considerando a conhecida toxidade do metanol, e apesar do seu 

considerável potencial de arraste das antocianinas, é necessário estudar novas rotas para 

eliminação deste solvente no final do processo, visando posteriores aplicações das 

antocianinas recuperadas.  

Os dois tipos de argilas se mostraram ainda com baixa afinidade pelos 

açucares presentes no extrato, facilitando o processo de recuperação das antocianinas, já 

que os carboidratos são os principais agentes de degradação desses pigmentos.   

Análises das amostras por meio de UPLC-QToF e FTIR antes e após as 

etapas de adsorção e dessorção, mostram que todas as antocianinas presentes no extrato 

são pertencentes ao grupo cianidina e se apresentam na forma acilada. Aquelas com 

mais de um ácido orgânico na estrutura tiveram maior afinidade pela argila, assim como 

maior taxa de recuperação. 

Portanto, o presente estudo contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento de um método com as melhores condições operacionais para obtenção 

de um extrato de antocianinas parcialmente purificado, servindo de base para pesquisas 

futuras que visem aplicações desse corante. 
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APÊNDICE A. Teste de tempo de contato da solução do extrato de antocianinas 

com o adsorvente SEP. Variação de 0 a 480 minutos. 

 

 

APÊNDICE B. Teste de tempo de contato da solução do extrato de antocianinas 

com o adsorvente PCH. Variação de 0 a 180 minutos. 
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